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1. A CODEPLAN
Criada em 1964, pela Lei Federal nº 4.545, de 10.12.1964, inicialmente
com a denominação de Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central, a
CODEPLAN iniciou suas atividades em 05 de dezembro de 1966 e manteve essa
denominação até 02 de março de 2007, quando passou a denominar-se
Companhia de Planejamento do Distrito Federal.
Inicialmente dedicada à produção e tratamento de informação de natureza
socioeconômica, em 1979, agregou às suas funções atividades na área de
processamento de dados para o Governo do Distrito Federal, com a inauguração
de seu Centro de Processamento de Dados.
Em 1999, no bojo da reforma administrativa empreendida pelo GDF,
passou a atuar mais especificamente na área da tecnologia da informação,
ocasião em que abandonou e/ou secundarizou suas atividades típicas de
pesquisa e estudos socioeconômicos.
Em 2007, iniciou o processo de retorno às suas atividades originais, mas
enfrentando, em 2010, o desgaste de situar-se no epicentro da crise política
vivida pelo Distrito Federal.
A partir de 2011 até os dias atuais, a Empresa se reestruturou, por meio
do retorno de seus técnicos que estavam cedidos, a retomada de projetos
relevantes como a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED/DF), em parceria
com o DIEESE, a melhoria de projetos já implantados como a Pesquisa Distrital
por Amostra de Domicílios (PDAD/DF), realizada nas 33 Regiões Administrativas
do DF, e implementação de novos projetos, como a Pesquisa Metropolitana por
Amostra de Domicílios (PMAD) e outros. Reforçou sua missão de pensar as
questões voltadas ao Distrito Federal e área de influência, criando fóruns de
debates e lançando publicações relacionadas ao tema como a série Texto para
Discussão e a revista Brasília em Debate. Esta última teve edição até dezembro
de 2018.
Com essas ações, a Companhia reafirmou sua posição de órgão de
planejamento, pesquisas e estudos socioeconômicos, contribuindo para o
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planejamento integrado do Distrito Federal e sua região de influência, constituída
por municípios que compõem a RIDE e a AMB – Área Metropolitana de Brasília.

a. Capital social e acionistas, composição da participação acionária
Conforme o Estatuto Social da CODEPLAN, em sua última versão,
registrada em cartório em 2018:

b. Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da Companhia, determinada também pelo seu
Estatuto Social, tem a seguinte composição:

I - Órgãos da Administração Superior:
a) Assembleia Geral;
b) Conselho de Administração;
c) Conselho Fiscal;
d) Diretoria Colegiada.
II – Órgão de apoio ao Conselho de Administração: Auditoria Interna;
III – Órgãos de Direção Superior:
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a) Presidência;
b) Diretoria Administrativa e Financeira;
c) Diretoria de Estudos e Políticas Sociais;
d) Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas;
e) Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais.

2. FORÇA DE TRABALHO

Em dezembro de 2020, a CODEPLAN contava com um quadro funcional
de 470 pessoas. Um ano depois, e após um bem-sucedido Plano de
Desligamento Voluntário, que resultou na adesão de 87 empregados e resultará
na economia de R$ 65.641.881,21 ao longo do período de 5 anos, o quadro
totaliza 377 pessoas, dispostas nos seguintes cargos: um presidente, quatro
diretoras; 289 empregados na tabela permanente, 52 empregados em cargos de
comissão e 31 estagiários.
Tabela 01. Força de Trabalho CODEPLAN 2021

DESCRIÇÃO

QUANT

Presidente

1

Diretoras

4

MASC

FEM

APOSENTADOS

1
4

Tabela de Emprego Permanente

289

140

149

Tabela de Empregos Em Comissão

52

26

26

Estagiários

31

12

19

Total Geral

377

179

198

148

Das 289 pessoas da Tabela de Emprego Permanente, 148 já estão
aposentadas mas continuam exercendo suas atividades, à exceção de 20
empregados que foram aposentados por invalidez; e 102 estão cedidas para
outros órgãos. A média de idade desses empregados é de 60,93 anos.
Os dados foram coletados ao final de novembro de 2021.
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3. EXECUÇAO FINANCEIRA

Em 2020, destacamos na execução orçamentária da CODEPLAN o
recebimento do valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil) em
emendas destinadas por deputados da CLDF para a realização de pesquisas
pela CODEPLAN. Tratou-se de um reforço inédito ao orçamento da empresa,
fruto da aproximação institucional entre a Companhia e o poder legislativo local.
Tabela 02. Execução Financeira CODEPLAN 2020

Em 2021, conforme o quadro abaixo, o valor recebido pela CODEPLAN
em Emendas Parlamentares atingiu o patamar de R$ 1.140.000.00 (um milhão,
cento e quarenta mil reais), mais de três vezes o valor destinado em 2020. Além
disso, também o valor destinado a pesquisas por meio de orçamento próprio
duplicou, chegando a R$ 5.117.202,00 (cinco milhões, cento e dezessete mil e
duzentos e dois reais). É possível ver o resultado de tais valores no expressivo
volume de pesquisas, projetos e estatísticas desenvolvidas ao longo desse ano,
como apresentado na Tabela 04, no tópico seguinte. Destaca-se também o valor
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destinado para a aquisições de equipamentos e materiais permanentes, de R$
811.000,00 (oitocentos e onze mil reais), em processo de empenho.
Tabela 03. Execução Financeira CODEPLAN 2021

4. PLANO DE NEGÓCIOS 2022: PROJETOS, PESQUISAS E PRODUTOS

Para o Plano de Negócios CODEPLAN 2021, o corpo dirigente da
CODEPLAN apresentou seu conceito de negócios aplicado a uma empresa
pública: não se trata de atividades que trazem retorno financeiro ou lucro, mas
da totalidade de projetos, pesquisas e estatísticas, financeiras e não-financeiras
realizadas pela CODEPLAN.
Para 2022, a empresa pretende expandir esse conceito, introduzindo a
possibilidade de venda de produtos para o financiamento de suas atividades. Os
produtos variam desde resultados de estudos já finalizados – o Atlas do Distrito
Federal em versão impressa, por exemplo – até a possibilidade de instituições
parceiras demandarem a realização de pesquisas e estatísticas.
Visando o cotejamento entre o que foi previsto para 2021 e o que foi
realizado, segue a lista de projetos/negócios efetivamente executadas ao longo
de 2021.
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Tabela 04. Projetos/Negócios CODEPLAN 2021

2021
Projetos
1. Criação de Instituto
de Pesquisa e
Estatística
2. Manutenção da
Plataforma
Integrada de Dados

3. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego do
Distrito Federal –
PED/DF
4. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego – PED
Metropolitana

5. Pesquisa
Metropolitana por
Amostra de
Domicílios – PMADDF PMAD 2020

6. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
PDAD 2021
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Descrição
Criação de instituto de pesquisa e
estatística visando reestruturar a
CODEPLAN.
Expandir o #InfoDF com os dados,
informações e resultados de
pesquisas da CODEPLAN,
seguindo mesmos padrões
(interface amigável, dados abertos,
navegabilidade, etc), com estrutura
para receber os resultados de
novas pesquisas e
desenvolvimento de novos painéis.
Acompanhamento do cenário do
emprego e desemprego do Distrito
Federal.

Produzir e oferecer dados, análises
e informações para o
acompanhamento da dinâmica e
conhecimento da realidade do
mercado de trabalho da Periferia
Metropolitana de Brasília.
Produzir e oferecer dados, análises
e informações para o
acompanhamento da dinâmica
social, econômica e urbana da
Periferia Metropolitana de Brasília,
subsidiando o planejamento
governamental.
Atualizar, acompanhar, radiografar
e monitorar a situação
socioeconômica, demográfica e de
moradia da população urbana
residente nas 33 (trinta e três)
Regiões Administrativas do Distrito
Federal, no que se refere ao seu
perfil, dinâmica populacional,
características do domicílio,
trabalho e rendimento, entre outras
informações, disponibilizando
importantes subsídios para o
planejamento governamental,
especialmente para a tomada de

Ações Realizadas
Projeto de Lei
substitutivo elaborado
e enviado
à Secretaria de
Economia.
Atualização e Evolução
das Plataformas

Apresentação mensal
da análise de emprego
e desemprego.

Apresentação mensal
da análise de emprego
e desemprego.

Divulgação dos
resultados da Pesquisa

Realização da
atividade de campo,
coleta de dados,
checagem.
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7. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
Área Rural – PDAD
Rural 2021

decisões e elaboração de políticas
públicas.
Realizar a pesquisa distrital por
amostra de domicílios
contemplando a população rural
residente no DF.

8. Anuário Estatístico
2019

Atualização de indicadores do
Anuário Estatístico.

9. Saneamento
Ambiental e
Sustentabilidade

Desenvolver estudos e pesquisas
sobre saneamento ambiental,
conservação e preservação
ambiental, desenvolvimento
sustentável integrado, soluções
baseadas na natureza,
monitoramento da qualidade
ambiental e dos impactos
ambientais no âmbito do Distrito
Federal.
Realizar estudos, pesquisas e
ações no âmbito do transporte
público, com vistas à melhoria na
mobilidade da população do DF, da
Área Metropolitana de BrasíliaAMB e Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno-RIDE/DF.

10. Mobilidade Urbana

11. Publicação de
estudos na área
social, com
recortes de gênero,
classe, etário e
racial
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Apresentar estudos e pesquisas
sobre as condições de vida da
população e as políticas sociais
relativas ao Distrito Federal, à
Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno (RIDE), à Área
Metropolitana de Brasília (AMB) e a
outras áreas de influência do
território distrital, e apresentar
análises sociodemográficas e/ou
socioeconômicas de segmentos
específicos da população a partir
de dados disponíveis, priorizando a
desagregação territorial e
salientando heterogeneidades
identificadas

Captação de
orçamento, realização
do processo licitatório,
contratação de
empresa para
realização da pesquisa
de campo.
Análise de dados para
geração de indicadores
inseridos no Anuário
Estatístico, como
renda e população
total, por faixa etária e
outros.
Elaboração de estudos
técnicos sobre
sustentabilidade e a
situação do
saneamento básico no
Distrito Federal,
abordando os desafios
e conquistas
realizadas.
Articulação para
formalização de
Acordo de Cooperação
Tecnica com SEMOB,
UNB, Administração do
Plano Piloto.
Pesquisas em
andamento: transporte
semi-urbano,
passagens
subterrâneas.
Publicação de estudos
com recortes temáticos
ou populacionais
específicos.
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12. Execução de
pesquisas
demandadas por
Secretaria do GDF

13. Cenários
Demográficos do
DF por Região
Administrativa

14. Primeira Infância
DF

15. Gênero e
orientação sexual
no DF: Suplemento
LGBTQIA+ na PDAD

16. Insights
comportamentais
para separação de
resíduos sólidos

17. Perfil da População
em Situação de Rua

18. Políticas baseadas
em evidências –
Governo do Distrito
Federal
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A partir de aproximações
institucionais com as Secretarias
de Estado do GDF, serão
apresentadas à CODEPLAN as
demandas de pesquisa, análise de
dados e informações.
Projetar a população por sexo e
idade, nos períodos de 2020 a
2030 para todas as 33 regiões
administrativas do DF, subsidiando
o planejamento e desenvolvimento
de inúmeras políticas públicas nas
áreas de saúde, educação,
território, assistência social,
segurança, entre outras.
Conhecer aspectos da primeira
infância (0 a 6 anos) no DF por
meio de pesquisa domiciliar. Dados
a serem coletados pela aplicação
do questionário do projeto PIPAS.
Levantar informações da
população do Distrito Federal nos
aspectos de identidade de gênero
e orientação sexual e a relação
desses aspectos com experiências
no acesso a serviços públicos,
processos de participação social e
em eventuais processos de
violência e discriminação.
Elaboração de pesquisas para
subsidiar o desenho de
intervenção/intervenções
baseada(s) em insights
comportamentais nos serviços de
limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, tendo como foco
inicial a melhoria na qualidade da
separação dos resíduos sólidos
pelos cidadãos para a coleta
seletiva domiciliar.
Levantar a quantidade e o perfil de
pessoas vivendo em situação de
rua no Distrito Federal,
considerando as informações
relevantes para as secretarias de
estado e o legislativo planejarem e
desenvolverem ações para esse
público.

Oferta a gestores de
informação qualificada
para subsídio do
processo de tomada
de decisão.

Realizar survey nas Secretarias do
GDF para entender o que informa
as políticas públicas distritais .

Preparação de
relatório completo para
publicação e
disponibilização de
resultados no Tableau.

Elaboração de mapas
da população
projetada distribuída
pelas 33 regiões
administrativas para
dos anos de 2020,
2025 e 2030, em
andamento.
Captação de recursos
e levantamento das
bases de dado
disponíveis.
Questionário elaborado
com participação da
sociedade civil
organizada e
representantes
acadêmicos.
Em processo de
recebimento das
respostas.
Levantamento
bibliográfico, entrevista
com atores-chave.

Etapa de captação
recursos finalizada,
processo licitatório
realizado, empresa
para realização da
pesquisa de campo
contratada.
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19. Políticas baseadas
em evidências –
Câmara Legislativa
do Distrito Federal
20. Uso do tempo e
dinâmica de gênero

21. Trajetória dos
adolescentes no
meio aberto e na
semiliberdade do
sistema
socioeducativo

22. Análise qualitativa
da implementação
do projeto de
escolas de gestão
compartilhada
(EGC) no distrito
federal

23. Gravidez na
Adolescência no DF

24. Profissionais do
sistema
socioeducativo do
DF
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Realizar aplicação de survey com
servidores CLDF para entender se
e como utilizam evidências.

Pesquisa de campo.

Demanda da Secretaria da Mulher,
realizada em parceria com eles.
Busca comparar dinâmicas de uso
do tempo entre homens e
mulheres, RAs e grupos sociais
específicos. Dados coletados por
meio de questionário
complementar ao questionário
principal da PED, pelo Dieese.
Compreender como são as
diferentes trajetórias dos
adolescentes, até entrarem no
sistema socioeducativo. Fora do
sistema socioeducativo caberá a
investigação da trajetória social
deles(as) com suas famílias e na
comunidade, trajetória educacional
e de trabalho, e como eles lidam
com aspectos de violência que
perpassam suas vidas.
Compreender aspectos qualitativos
da implementação das escolas de
gestão compartilhada – EGC.

Preparação do
relatório sobre
alocação do tempo da
população feminina
frente à população
masculina em
preparação.

Busca identificar como o problema
se apresenta no DF entre
diferentes regiões administrativas.
Mais especificamente, analisa
características epidemiológicas
desses nascimentos e
características de perfil
demográfico dessas jovens mães.
Diagnóstico do perfil e da
percepção dos profissionais acerca
das suas atribuições para
aprimorar as estratégias de
capacitação e cuidados com a
saúde do trabalhador. Usou dados
coletados por meio de survey
específico.

Seleção dos
pesquisadoresbolsistas para a
realização da pesquisa
junto aos adolescentes
realizada.

Análise de documentos
normativos e de
orientação
metodológica das
EGCs, relatórios de
monitoramento e
avaliação, entrevistas
com gestores
pedagógicos e
gestores disciplinares.
Relatório em
elaboração.
Em revisão interna.
Relatório final discutido
com técnicos da
Secretaria de Saúde e
Unfpa e diagramado.

Relatório apresentado.
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25. Análise dos dados
sobre aumento da
incidência de
infecções
sexualmente
transmissíveis
(ISTS) na
adolescência
26. Empregabilidade e
Pessoas com
Deficiência

27. Diagnóstico dos
serviços,
programas e
projetos de
atendimento às
pessoas com
transtorno do
espectro autista
(tea) no distrito
federal
28. Estudo sobre a
anomalia congênita
síndrome de down
(SD) e
sobre epilepsia e
síndromes
epilépticas
idiopáticas no
distrito federal

29. Informes
econômicos
mensais
30. Produto Interno
Bruto do Distrito
Federal 2019
31. Produto Interno
Bruto da RIDE 2019
32. Boletim de
Conjuntura do
Distrito Federal

33. Índice de
Desempenho
Econômico do
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Obter informações sobre o perfil do
jovem no Distrito Federal e
compreender aspectos
relacionados à sexualidade dos
jovens do DF, como gravidez
precoce e incidência de infecções
sexualmente transmissíveis

Relatório elaborado e
apresentado.

Investigar quais são as dificuldades
inerentes ao mercado de trabalho
que dificultam a inserção das
pessoas com deficiência no
ambiente profissional.
Identificar, localizar e caracterizar
todos os serviços públicos,
oferecidos diretamente pelo Estado
ou por meio de parcerias com
entes privados, que atendem
pessoas com espectro autista no
Distrito Federal.

Relatório elaborado e
apresentado.

Dimensionar o número de pessoas
com síndrome de Down e
epilepsia e síndromes epilépticas
idiopáticas residentes no Distrito
Federal; Identificar características
sociodemográficas desses dois
grupos; Identificar algumas das
necessidades desses grupos para
desenvolvimento de suas
habilidades, potencialidades e
autonomia.
Análise dos indicadores de
atividade econômica, preços e
mercado de trabalho do Distrito
Federal.
Construção do PIB anual do DF em
conjunto com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Construção do PIB anual da RIDE.

Processo seletivo para
contratação de equipe
em curso realizado.
Pesquisa em
andamento.

Estudo dos principais fatores
conjunturais que afetaram a
performance da economia do
Distrito Federal ao longo dos
trimestres e seu efeito sobre o
desempenho da atividade
econômica.
No Distrito Federal, a estimativa do
PIB possui periodicidade anual e
tem uma defasagem de dois anos
entre o ano do PIB estimado e o

Processo seletivo para
contratação da equipe
de pesquisadores em
curso.

Apresentação de 80
informes mensais

Apresentação do PIB
DF 2019.
Apresentação do PIB
RIDE 2019.
Apresentação de 4
boletins trimestrais.

Elaboração do Cálculo
do IDECON trimestral.
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Distrito Federal
(Idecon)

34. Boletim de
Acompanhamento
do IPCA e do INPC
do Distrito Federal

35. Projeção da
arrecadação dos
tributos ISS e ICMS
no Distrito Federal

36. Mapa do Emprego
Verde

37. Pesquisas Central
Telefônica 156

38. Enfrentamento à
COVID-19
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resultado de sua estimativa. Dessa
forma, faz-se necessário tentar
antecipar os movimentos da
economia distrital para desenvolver
e aperfeiçoar as políticas públicas.
Fazer o acompanhamento da
evolução dos preços no Distrito
Federal, destacando os fatores
conjunturais que colaboraram para
as variações mensais observadas
e os itens que tiveram as maiores
oscilações positivas e negativas.
Elaborar em conjunto com a
Secretaria de Estado de Economia
do Distrito Federal (SEEC) a
metodologia para projeção dos
valores a serem arrecadados a
título de Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS) e de
Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) a fim de orientar a
construção do orçamento público
com base em indicadores locais.
Realizar o mapeamento das
empresas que atuam com
infraestrutura verde, energias
renováveis e demais negócios que
atuam no desenvolvimento
sustentável do DF.
Realização de pesquisas por meio
de cadastro telefônico, implicando
em economia de recursos no
acesso ao cidadão.

Gerar dados e informações que
subsidiem a tomada de decisão a
respeito das medidas para o
enfrentamento da pandemia e no
cenário pós-Covid19. As análises
realizadas pela CODEPLAN
englobam: projeção de
contaminação, avaliação da rede
de saúde, distribuição geoespacial
de casos, impacto econômico da

Apresentação do
Boletim IPCA.

Pesquisa em
andamento.

Pesquisa em
andamento.

Pesquisa de Hábitos,
Pesquisa sobre os
serviços realizados
pelo SLU; Pesquisa
sobre a avaliação dos
programas
habitacionais da
Codhab; Pesquisa
sobre o Planejamento
Estratégico da Câmara
Legislativa do DF.
Boletim CODEPLAN
COVID semanal;
acompanhamento
diário de taxa de
contaminação, óbito e
recuperação.
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39. Impacto da COVID19 no Mercado de
Trabalho e na
Renda

40. Observatório de
boas práticas
urbanas e
ambientais

41. Planejamento
Territorial

42. Serviços
Ecossistêmicos

43. Estudos sobre o
Conjunto
Urbanístico de
Brasília

44. Game do circuito
turístico do DF
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pandemia, consequências sobre a
relação empregoXdesemprego.
Identificação dos impactos das
medidas de combate à
disseminação do novo Coronavírus
(Covid-19) sobre o mercado de
trabalho brasileiro e distrital, e
análise das medidas adotadas
pelos governos federal e distrital a
fim de minimizá-los por meio de
ações de manutenção da renda e
do emprego.
Identificar e dar visibilidade às
experiências exitosas, buscando
construir um conhecimento que
possibilite dar subsídio às políticas
públicas que impactem
positivamente na melhoria dos
seguintes aspectos: planejamento
territorial; regularização fundiária;
déficit habitacional; mobilidade;
infraestrutura; saneamento básico;
conservação e qualidade
ambiental; licenciamento
ambiental; gestão da água e
energia limpa.

Elaborar estudos técnicos que
subsidiem o Governo do Distrito
Federal na elaboração e revisão
das políticas públicas de
ordenamento territorial e
desenvolvimento local.
Determinar e gerar indicadores de
serviços ecossistêmicos (SE) no
Distrito Federal, Área Metropolitana
de Brasília e Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno - Ride-DF, com
vistas a propor estratégias para
aumentar a resiliência para o
desenvolvimento sustentável.
Produzir levantamento de medidas
urbanísticas e fiscais que
incentivem o aumento da ocupação
dos imóveis comerciais localizados
no Conjunto Urbanístico de Brasília
com base nas características,
histórico e nos desafios
identificados na localidade.
Desenvolvimento de um aplicativo
mobile que utiliza base de dados

Elaboração de duas
notas técnicas.

Elaboração de Fichas
descritivas de boas
práticas no Brasil e no
mundo; Elaboração de
textos conceituais;
Geolocalização das
iniciativas;
Implementação de
plataforma virtual;
Implementação da
rede de parcerias;
Realização de eventos
de disseminação.
Termo de Referência
para desenvolvimento
da plataforma em
andamento.
Relatório das Unidades
de Planejamento
Territorial em
elaboração.

Elaboração dos
estudos técnicos em
andamento: a)
Sequestro de carbono
no Distrito Federal; b)
Áreas suscetíveis ao
alagamento no Distrito
Federal.
Elaboração de
pesquisa sobre
potencial comercial e
de vitalidade urbana
para os Setores
centrais e Avenida W3

Prova de conceito,
desenvolvimento de

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal
georreferenciados de pontos de
interesse do DF e proporciona ao
usuário uma forma gamificada e
interativa de experienciar o passeio
turístico, denominado de Game do
Circuito Turístico do DF.
Ativar redes sociotécnicas para
atuação na governança do
desenvolvimento territorial e nas
políticas públicas, por meio, da
capacitação de pessoas para
desenvolver competências técnicas
e conversacionais para a atuação
do egresso nos espaços de
governança e disponibilização de
um dispositivo de inteligência
cooperativa para a cidadania nas
Regiões Administrativas do DF,
para a promoção de territórios
saudáveis e sustentáveis no DF.
Desenvolver análises e estudos a
partir dos resultados da PMAD2020 com vistas a subsidiar a
tomada de decisão.

protótipos, início de
desenvolvimento de
plataforma
administrativa.

47. Hábitos de
circulação das
pessoas

Avaliar o impacto da pandemia nos
hábitos de circulação dos
moradores do DF.

48. Rede de
Governança
Metropolitana

Elaborar Relatórios com os dados
da Pesquisa Metropolitana de
Amostra de Domicílios - PMAD da
CODEPLAN, além de relatórios
sobre os arranjos institucionais,
fundos para investimentos e fase
de elaboração do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado
– PDUI, referentes ao Distrito
Federal e a Área Metropolitana de
Brasília, para subsidiar publicação
do IPEA sobre Governança
Metropolitana no Brasil.
Levantamento de dados e
informações econômicas e
setoriais para subsidiar a
Secretaria de Economia.
Desenvolvimento de

Pesquisa realizada por
meio da Central
Telefonica 156.
Relatório finalizado.
Relatório PMAD geral
pronto; relatórios
individuais por
municípios em
andamento.

45. Salas de
monitoramento
territorial

46. Área Metropolitana
de Brasília

49. Assessoramento
Secretaria de
Economia
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Convenio com a
Fiocruz assinado.

Elaboração de: a)
Relatórios da Pesquisa
Metropolitana por
Amostra de Domicílio 2020; b) Indicadores
de Desempenho
ambiental AMB; c)
Índice de Bem Estar
Urbano da Área
Metropolitana de
Brasília.

Apresentações de
conjuntura do DF e
setoriais e participação
da equipe nos debates

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal
apresentações de conjuntura
setoriais para subsidiar o Fórum de
Economia Pós-Covid.

“Tempo de Economia”,
realizado pela SEEC.

Para o ano de 2022, foram previstas as seguintes pesquisas, projetos e
estatísticas:
Tabela 05. Projetos/Negócios CODEPLAN 2022

2022
Projetos Estratégicos
1. Criação de Instituto
de Pesquisa e
Estatística
2. Manutenção de
Plataforma
Integrada de Dados
3. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego do
Distrito Federal –
PED/DF.
4. Pesquisa de
Emprego e
Desemprego – PED
Metropolitana

5. Atlas Digital do
Distrito Federal

6. Anuário Estatístico
Digital do Distrito
Federal
7. Mobilidade Urbana

8. Publicação de
estudos na área
social, com
recortes de gênero,
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Descrição
Criação de instituto de pesquisa
e estatística para reestruturação
da CODEPLAN.
Atualizar dos dados do #InfoDF
e expandir a plataforma por
meio da integração de novos
painéis de informações.
Acompanhamento do cenário do
emprego e desemprego do
Distrito Federal.

Resultados Esperados
Votação do Projeto de Lei
substitutivo na CLDF e
transição para o instituto.
Atualização de dados e
manutenção da
plataforma.

Produzir e oferecer dados,
análises e informações para o
acompanhamento da dinâmica
e conhecimento da realidade do
mercado de trabalho da
Periferia Metropolitana de
Brasília.
Atualização dos dados do Atlas
do Distrito Federal.
Desenvolvimento da plataforma
do Atlas Digital do DF.
Atualização de indicadores do
Anuário Estatístico.
Desenvolvimento da plataforma
digital do Anuário Estatístico
Realizar estudos, pesquisas e
ações no âmbito do transporte
público, com vistas à melhoria
na mobilidade da população do
DF, da Área Metropolitana de
Brasília-AMB e Região
Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e EntornoRIDE/DF.
Apresentar estudos e pesquisas
sobre as condições de vida da
população e as políticas sociais
relativas ao Distrito Federal, à

Apresentação mensal da
análise de emprego e
desemprego.

Apresentação mensal da
análise de emprego e
desemprego.

Atualização e
digitalização do Atlas do
DF.
Atualização e
digitalização do Anuário
Estatístico do DF.
Análise da dinâmica de
transporte no DF a partir
da PDAD.

Publicação de estudos
com recortes temáticos ou
populacionais específicos.

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal
classe, etário e
racial

9. Execução de
pesquisas
demandadas por
Secretaria do GDF

10. Informes
econômicos
mensais
11. Produto Interno
Bruto do Distrito
Federal 2020
12. Produto Interno
Bruto da RIDE 2020
13. Boletim de
Conjuntura do
Distrito Federal

14. Boletim de
Acompanhamento
do IPCA e do INPC
do Distrito Federal

15. Produto Interno
Bruto trimestral do
DF
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Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno (RIDE), à
Área Metropolitana de Brasília
(AMB) e a outras áreas de
influência do território distrital, e
apresentar análises
sociodemográficas e/ou
socioeconômicas de segmentos
específicos da população a
partir de dados disponíveis,
priorizando a desagregação
territorial e salientando
heterogeneidades identificadas.
A partir de aproximações
institucionais com as
Secretarias de Estado do GDF,
serão apresentadas à
CODEPLAN as demandas de
pesquisa, análise de dados e
informações.
Análise dos indicadores de
atividade econômica, preços e
mercado de trabalho do Distrito
Federal.
Construção do PIB anual do DF
em conjunto com o Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Construção do PIB anual da
RIDE.
Estudo dos principais fatores
conjunturais que afetaram a
performance da economia do
Distrito Federal ao longo dos
trimestres e seu efeito sobre o
desempenho da atividade
econômica.
Fazer o acompanhamento da
evolução dos preços no Distrito
Federal, destacando os fatores
conjunturais que colaboraram
para as variações mensais
observadas e os itens que
tiveram as maiores oscilações
positivas e negativas.
Elaborar metodologia para o
cálculo do PIB trimestral do
Distrito Federal, uma estatística
nova e que permitirá um
acompanhamento mais
sincronizado do desempenho da
economia local de forma a

Oferta a gestores de
informação qualificada
para subsídio do processo
de tomada de decisão.

Apresentação de 48
informes mensais

Apresentação do PIB DF
2020

Apresentação do PIB
RIDE 2020
Apresentação de 4
boletins trimestrais.

Apresentação do Boletim
IPCA

Estimativa e divulgação
periódica dos dados,
possibilitando identificar
tendências econômicas
do DF.

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

16. Lançamento da
Plataforma do
Observatório de
boas práticas
urbanas e
ambientais

17. Atualização de
Estudos sobre a
Área Metropolitana
de Brasília

18. Questão
habitacional no DF

19. Pesquisas Central
Telefônica 156

20. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
PDAD 2021
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suprir a defasagem de dois
anos desse indicador produtivo.
Identificar e dar visibilidade às
experiências exitosas, buscando
construir um conhecimento que
possibilite dar subsídio às
políticas públicas que impactem
positivamente na melhoria dos
seguintes aspectos:
planejamento territorial;
regularização fundiária; déficit
habitacional; mobilidade;
infraestrutura; saneamento
básico; conservação e
qualidade ambiental;
licenciamento ambiental; gestão
da água e energia limpa.
Desenvolver análises e estudos
a partir dos resultados da
PMAD-2020 com vistas a
subsidiar a tomada de decisão.

Desenvolver pesquisa sobre
padrão de habitação e cenários
futuros de demanda por
habitação com tipologia de
empreendimentos imobiliários
Realização de pesquisas com
entrevistas telefônicas ao
publico conforme demandas
temáticas de parceiros
governamentais.

Atualizar, acompanhar,
radiografar e monitorar a
situação socioeconômica,
demográfica e de moradia da
população urbana residente nas
33 (trinta e três) Regiões
Administrativas do Distrito
Federal, no que se refere ao
seu perfil, dinâmica
populacional, características do
domicílio, trabalho e
rendimento, entre outras
informações, disponibilizando
importantes subsídios para o
planejamento governamental,
especialmente para a tomada

Lançamento da
Plataforma digital do
Observatório de Boas
Prática.

Atualização de:
Indicadores de
Desempenho ambiental
AMB; e Índice de Bem
Estar Urbano da Área
Metropolitana de Brasília.
Atualização dos dados de
cenário econômicodemográfico do DF.

Pesquisas a serem
realizadas sob demandas
internas e externas.
Previsões: Avaliação dos
serviços do NaHora; nova
rodada da Pesquisa sobre
os hábitos de circulação
dos moradores do DF;
Pesquisa sobre insights
comportamentais.
Divulgação da PDAD.

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

21. Panorama da
Capacitação do
Distrito Federal

22. Jornada
Socioeducativa

23. Estimativa da
variação da
atividade
econômica das
Regiões
Administrativas
24. Criação do cadastro
de domicílios e
endereços da
CODEPLAN

25. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
PDAD Contínua
26. Pesquisa Distrital
por Amostra de
Domicílios DF –
Área Rural – PDAD
Rural 2021
27. Saneamento
Ambiental e
Sustentabilidade

28. Mobilidade Urbana
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de decisões e elaboração de
políticas públicas.
Análise de diagnóstico do
panorama da capacitação
profissional no Distrito Federal e
atualização do Monitor do
Mercado de Trabalho
Mentoria junto à Secretaria de
Justiça para o desenvolvimento
do Módulo Central de Vagas do
Sistema Jornada
Socioeducativa, com a
digitalização dos processos
internos do Sistema
Socioeducativo.
Estimativa da variação da
atividade econômica das
regiões administrativas ao longo
do tempo a partir de imagens de
satélite.

Relatório contendo o
diagnóstico e atualização
do Monitor do Mercado de
Trabalho do Distrito
Federal.
Desenvolvimento do
Módulo da Central de
Vagas do Sistema
Socioeducativo.

Nota técnica e divulgação
de resultados.

Realização de levantamento de
campo dos endereços e
domicílios do Distrito Federal
para realizar o
georreferenciamento das
unidades.
Desenvolvimento da
metodologia de realização da
PDAD contínua.

Cadastro
georreferenciado dos
domicílios do DF.

Realizar a pesquisa distrital por
amostra de domicílios
contemplando a população rural
residente no DF.

Realização da pesquisa
de campo.

Desenvolver estudos e
pesquisas sobre saneamento
ambiental, conservação e
preservação ambiental,
desenvolvimento sustentável
integrado, soluções baseadas
na natureza, monitoramento da
qualidade ambiental e dos
impactos ambientais no âmbito
do Distrito Federal.
Realizar estudos, pesquisas e
ações no âmbito do transporte
público, com vistas à melhoria
na mobilidade da população do
DF, da Área Metropolitana de
Brasília-AMB e Região
Integrada de Desenvolvimento

Elaboração contínua de
estudos técnicos sobre
sustentabilidade e a
situação do saneamento
básico no Distrito Federal,
abordando os desafios e
conquistas realizadas.

Desenvolvimento da
metodologia da PDAD
Contínua.

Finalização das pesquisas
transporte semi-urbano,
passagens subterrâneas
e apresentação de
resultados.

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

29. Cenários
Demográficos do
DF por Região
Administrativa

50. Primeira Infância
DF

30. Gênero e
orientação sexual
no DF: Suplemento
LGBTQIA+ na PDAD

51. Insights
comportamentais
para separação de
resíduos sólidos

52. Perfil da População
em Situação de Rua

53. Políticas baseadas
em evidências –
Governo do Distrito
Federal
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do Distrito Federal e EntornoRIDE/DF.
Projetar a população por sexo e
idade, nos períodos de 2020 a
2030 para todas as 33 regiões
administrativas do DF,
subsidiando o planejamento e
desenvolvimento de inúmeras
políticas públicas nas áreas de
saúde, educação, território,
assistência social, segurança,
entre outras.
Conhecer aspectos da primeira
infância (0 a 6 anos) no DF por
meio de pesquisa domiciliar.
Dados a serem coletados pela
aplicação do questionário do
projeto PIPAS.
Levantar informações da
população do Distrito Federal
nos aspectos de identidade de
gênero e orientação sexual e a
relação desses aspectos com
experiências no acesso a
serviços públicos, processos de
participação social e em
eventuais processos de
violência e discriminação.
Elaboração de pesquisas para
subsidiar o desenho de
intervenção/intervenções
baseada(s) em insights
comportamentais nos serviços
de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, tendo como
foco inicial a melhoria na
qualidade da separação dos
resíduos sólidos pelos cidadãos
para a coleta seletiva domiciliar.
Levantar a quantidade e o perfil
de pessoas vivendo em
situação de rua no Distrito
Federal, considerando as
informações relevantes para as
secretarias de estado e o
legislativo planejarem e
desenvolverem ações para esse
público.
Realizar survey nas Secretarias
do GDF para entender o que
informa as políticas públicas
distritais .

Apresentação de mapas
da população projetada
distribuída pelas 33
regiões administrativas
para dos anos de 2020,
2025 e 2030.

Realização da pesquisa
de campo, análise de
dados, apresentação de
resultados

Compilação das
respostas recebidas,
análise de dados,
apresentação de
resultados.

Desenho das
intervenções a serem
realizadas, realização das
intervenções, análise de
dados, apresentação de
resultados.

Realização da pesquisa
de campo, análise de
dados, apresentação de
resultados.

Apresentação de relatório
final.

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal
54. Políticas baseadas
em evidências –
Câmara Legislativa
do Distrito Federal

Realizar aplicação de survey
com servidores CLDF para
entender se e como utilizam
evidências.

55. Uso do tempo e
dinâmica de gênero

Demanda da Secretaria da
Mulher, realizada em parceria
com eles. Busca comparar
dinâmicas de uso do tempo
entre homens e mulheres, RAs
e grupos sociais específicos.
Dados coletados por meio de
questionário complementar ao
questionário principal da PED,
pelo Dieese.
Compreender como são as
diferentes trajetórias dos
adolescentes, até entrarem no
sistema socioeducativo. Fora do
sistema socioeducativo caberá
a investigação da trajetória
social deles(as) com suas
famílias e na comunidade,
trajetória educacional e de
trabalho, e como eles lidam com
aspectos de violência que
perpassam suas vidas.
Compreender aspectos
qualitativos da implementação
das escolas de gestão
compartilhada – EGC.

56. Trajetória dos
adolescentes no
meio aberto e na
semiliberdade do
sistema
socioeducativo

57. Análise qualitativa
da implementação
do projeto de
escolas de gestão
compartilhada
(EGC) no distrito
federal
58. Gravidez na
Adolescência no DF

59. Diagnóstico dos
serviços,
programas e
projetos de
atendimento às
pessoas com
transtorno do
espectro autista
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Busca identificar como o
problema se apresenta no DF
entre diferentes regiões
administrativas. Mais
especificamente, analisa
características epidemiológicas
desses nascimentos e
características de perfil
demográfico dessas jovens
mães.
Identificar, localizar e
caracterizar todos os serviços
públicos, oferecidos diretamente
pelo Estado ou por meio de
parcerias com entes privados,
que atendem pessoas com
espectro autista no Distrito
Federal.

Compilação das
informações colhidas na
pesquisa de campo,
análise de dados,
apresentação de
resultados.
Apresentação do relatório
final sobre alocação do
tempo da população
feminina frente à
população masculina em
preparação.

Realização da pesquisa
de campo, compilação
das informações
coletadas, análise dos
dados, apresentação de
relatório final.

Finalização do relatório e
apresentação dos
resultados.

Finalização do relatório e
apresentação de
resultados.

Realização da avaliação
dos serviços, compilação
de informações coletadas,
análise de dados,
apresentação de relatório
final.

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal
(tea) no distrito
federal
60. Estudo sobre a
anomalia congênita
síndrome de down
(SD) e
sobre epilepsia e
síndromes
epilépticas
idiopáticas no
distrito federal

61. Mapa do Emprego
Verde

62. Enfrentamento à
COVID-19

63. Planejamento
Territorial

64. Serviços
Ecossistêmicos

65. Estudos sobre o
Conjunto
Urbanístico de
Brasília
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Dimensionar o número de
pessoas com síndrome de
Down e epilepsia e síndromes
epilépticas idiopáticas
residentes no Distrito Federal;
Identificar características
sociodemográficas desses dois
grupos; Identificar algumas das
necessidades desses grupos
para desenvolvimento de suas
habilidades, potencialidades e
autonomia.
Realizar o mapeamento das
empresas que atuam com
infraestrutura verde, energias
renováveis e demais negócios
que atuam no desenvolvimento
sustentável do DF.
Gerar dados e informações que
subsidiem a tomada de decisão
a respeito das medidas para o
enfrentamento da pandemia e
no cenário pós-Covid19. As
análises realizadas pela
CODEPLAN englobam:
projeção de contaminação,
avaliação da rede de saúde,
distribuição geoespacial de
casos, impacto econômico da
pandemia, consequências sobre
a relação
empregoXdesemprego.
Elaborar estudos técnicos que
subsidiem o Governo do Distrito
Federal na elaboração e revisão
das políticas públicas de
ordenamento territorial e
desenvolvimento local.
Determinar e gerar indicadores
de serviços ecossistêmicos (SE)
no Distrito Federal, Área
Metropolitana de Brasília e
Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno - Ride-DF,
com vistas a propor estratégias
para aumentar a resiliência para
o desenvolvimento sustentável.
Produzir levantamento de
medidas urbanísticas e fiscais
que incentivem o aumento da
ocupação dos imóveis

Levantamento de dados
sobre o grupo estudado,
compilação de
informações coletadas,
análise de dados,
apresentação de relatório
final.

Compilação das
informações coletadas,
análise de dados,
apresentação de relatório
final.
Análise de dados relativos
ao impacto da COVID-19
no Distrito Federal, sua
população e dinâmicas
econômicas, entre outras.

Finalização do Relatório
das Unidades de
Planejamento Territorial e
apresentação de
resultados.
Finalização dos estudos
técnicos: a) Sequestro de
carbono no Distrito
Federal; b) Áreas
suscetíveis ao
alagamento no Distrito
Federal; e apresentação
de resultados.

Finalização da pesquisa
sobre potencial comercial
e de vitalidade urbana
para os Setores centrais e

CODEPLAN
Companhia de Planejamento do Distrito
Federal

66. Salas de
monitoramento
territorial

67. Área Metropolitana
de Brasília

68. Rede de
Governança
Metropolitana
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comerciais localizados no
Conjunto Urbanístico de Brasília
com base nas características,
histórico e nos desafios
identificados na localidade.
Ativar redes sociotécnicas para
atuação na governança do
desenvolvimento territorial e nas
políticas públicas, por meio, da
capacitação de pessoas para
desenvolver competências
técnicas e conversacionais para
a atuação do egresso nos
espaços de governança e
disponibilização de um
dispositivo de inteligência
cooperativa para a cidadania
nas Regiões Administrativas do
DF, para a promoção de
territórios saudáveis e
sustentáveis no DF.
Desenvolver análises e estudos
a partir dos resultados da
PMAD-2020 com vistas a
subsidiar a tomada de decisão.

Avenida W3 e
apresentação de
resultados.

Elaborar Relatórios com os
dados da Pesquisa
Metropolitana de Amostra de
Domicílios - PMAD da
CODEPLAN, além de relatórios
sobre os arranjos institucionais,
fundos para investimentos e
fase de elaboração do Plano de
Desenvolvimento Urbano
Integrado – PDUI, referentes ao
Distrito Federal e a Área
Metropolitana de Brasília, para
subsidiar publicação do IPEA
sobre Governança
Metropolitana no Brasil.

Relatório PMAD geral
pronto; relatórios
individuais por municípios
em andamento.

Realização das atividades
de campo, compilação
das informações
coletadas, análise dos
resultados, apresentação
de relatório final.

Finalização e
apresentação de: a)
Relatórios da Pesquisa
Metropolitana por
Amostra de Domicílio 2020; b) Indicadores de
Desempenho ambiental
AMB; c) Índice de Bem
Estar Urbano da Área
Metropolitana de Brasília.

CODEPLAN
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5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Em março de 2019, foi instituída a Comissão Elaborada de Proposta do
Planejamento Estratégico 2020-2023, que apontou como grande objetivo dessa
gestão a transformação da CODEPLAN em uma think tank governamental,
contribuindo para a inovação da gestão e o desenvolvimento econômico e social
sustentável do Distrito Federal, por meio da produção de conhecimento e
estatísticas e da sistematização e disseminação de dados e informações.

a. Mapa Estratégico
O Mapa Estratégico sintetiza os caminhos a serem seguidos pela
CODEPLAN no quadriênio 2020-2023, quando se dará a elaboração do próximo
Planejamento Estratégico. Cada um dos objetivos estratégicos é monitorado a
partir de métricas específicas.

Imagem 03. Mapa Estratégico CODEPLAN 2020
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6. CONTROLE INTERNO

A estrutura de controle interno da Companhia é formada pela
Controladoria, Ouvidoria, pelas áreas de Auditoria Interna e de Conformidade e
Gestão de Riscos, contando ainda com o Conselho Fiscal, órgão colegiado de
Administração Superior, responsável por acompanhar e fiscalizar a gestão
orçamentária e financeira da Empresa, essas Unidades possuem atribuições
específicas, contudo integradas entre si, a fim de auxiliar a Empresa no alcance
de seus objetivos.
As áreas de Auditoria Interna e de Conformidade e Gestão de Riscos
foram criadas no exercício de 2018, em atendimento à Lei Federal nº 13.303/16,
com o propósito de oferecer suporte à consecução das exigências dispostas na
referida norma e nos princípios de integridade e controle interno. Entre as
principais realizações, desde então, destacam-se: publicação do Código de
Conduta e Integridade; das Políticas de: Integridade, Conformidade e Gestão de
Riscos; Divulgação de Informações; Porta-vozes; Distribuição de Dividendos;
Transações com Partes Relacionadas e de Gestão de Riscos, além da
aprovação do Manual de Provisão de Contingência – Resolução 160A/2018 e do
Regulamento de Licitações e Contratos. Ações de divulgação, conscientização
e treinamento a respeito de princípios, práticas e conduta têm sido realizadas
regularmente com os empregados, colaboradores e parceiros da Empresa.
As demais áreas/órgãos de controle interno (Controladoria, Ouvidoria e
Conselho Fiscal), também revisaram e agregaram funções/atividades, com a
finalidade de melhor contribuir para a adequação da Companhia à Lei das
Estatais e demais normativos relacionados a controle interno e gerenciamento
de riscos.
A CODEPLAN tem adotado medidas para estruturar os processos de
avaliação de riscos de forma corporativa, a fim de minimizar a materialização de
eventos que possam impactar negativamente sua missão, seus objetivos
estratégicos, seus produtos e, por conseguinte, garantir o provimento de
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informações fidedignas e transparentes à sociedade. Tal conduta propiciou à
Companhia receber, por três anos consecutivos, o troféu Transparência Ativa,
prêmio concedido pela Controladoria-Geral do DF (CGDF), por ter atingido 100%
do Índice de Transparência Ativa, receber essa premiação demonstra que a
Empresa está atuando em consonância com os princípios de Governança e
Conformidade.
Em 2020, a Controladoria, por meio da área de conformidade e gestão de
riscos, intensificou o levantamento dos riscos de integridade, identificando seus
índices de probabilidade e impacto. A composição da Matriz de Riscos de
Integridade da CODEPLAN foi concluída em 2021, com o apoio da Controladoria
Geral do Distrito Federal.
Em 2021, a CODEPLAN estabeleceu ações a fim de se viabilizar uma
administração com boas práticas de governança corporativa. A área de
Conformidade e Gestão de Riscos, além de adotar as medidas necessárias à
implementação definitiva do Programa de Integridade, desenvolveu, em conjunto
com a Controladoria Geral do Distrito Federal, o mapeamento dos fatores de
Riscos Corporativos de dois macroprocessos indicados pela Diretoria Colegiada:
i) Licitações e Contratos, e ii) Seleções de Bolsistas. A elaboração da matriz
desses riscos corporativos indicou a necessidade de novos controles que serão
implementados no curso do exercício de 2022, a fim de evitar/mitigar suas
ocorrências.
Para 2022, a Controladoria, com a finalidade de aplicar a metodologia de
gestão de risco em todos os processos organizacionais, tem como meta a
implementação das seguintes ações: i) elaboração de manual de gestão de
riscos; e ii) elaboração de um “Programa de Boas Práticas de Governança
Corporativa” que reunirá todos os documentos, diretrizes e regras que orientarão
o funcionamento da administração superior, conforme Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa.
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CONCLUSÃO
O Plano de Negócios se apresenta como um importante instrumento de
planejamento e monitoramento das ações realizadas pelas empresas públicas.
Sua periodicidade anual permite uma correção ágil dos rumos tomados pela
administração, além de ser um documento que possibilita maior detalhamento
dos projetos a serem realizados.
O cotejamento entre o Plano de Negócios 2021 e o Plano de Negócios
2022 demonstra que a realização de projetos ultrapassou a previsão inicial,
mesmo com as dificuldades impostas pela chegada do coronavirus ao Brasil e
ao mundo. A CODEPLAN conseguiu se adaptar as modificações sanitárias
necessárias para salvaguardar a segurança dos empregados, por meio das
Resoluções 171 e 172, que regraram o teletrabalho na empresa e depois
organizaram o retorno das atividades presenciais. Com o recrudescimento da
pandemia em 2021, a CODEPLAN perdeu empregados para a doença e viu o
impacto disso sobre a saúde mental de seu quadro. Por conta disso, foi criado o
Programa de Acompanhamento em Saúde Mental dos Empregados da
CODEPLAN. Nesse primeiro ano, o programa focará as consequências da
COVID-19, as formas possíveis de luto, tanto na empresa quanto na vida
pessoal, os cuidados pessoais, e atuará por meio de oficinas terapêuticas e
orientações individuais.
O ano de 2021, para além do extraordinário volume de entregas, também
foi marcado pelo fortalecimento institucional da CODEPLAN. O prédio onde a
empresa está instalada finalmente foi cedido formalmente à CODEPLAN e sua
identidade visual foi renovada assim como o projeto de reforma do prédio foi
finalizado, com recursos já captados. Os veículos da empresa passaram a ser
identificados, dando maior segurança aos empregados que precisam utilizá-los
nas pesquisas de campo. Outro destaque importante é a manualização de
procedimentos que reduziu etapas burocráticas de processos internos, e, por
consequência, o tempo dispendido nesses processos. Cada uma dessas ações
deu maior segurança ao corpo de empregados na execução de suas tarefas.
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Destaca-se também, nesse ínterim, a criação do Programa de Bolsas
CODEPLAN que, não previsto no Plano de Negócios 2021, alterou a dinâmica
de realização de estudos ao possibilitar a ágil seleção de pesquisadores para
auxiliar em grandes projetos, sob a coordenação das equipes técnicas das
diretorias. Apenas em 2021, foram realizadas nove seleções de pesquisadores
de excelência em suas áreas.
O Plano de Negócios 2022 da CODEPLAN indica a disposição de seus
dirigentes de manter a empresa no caminho da modernização de processos e
procedimentos, do investimento na capacidade de entrega de produtos de
excelência e do compromisso com o cidadão, por meio do fortalecimento das
ferramentas de controle interno.
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