
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SETRAB
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

Batalha 1
Promover a redução das desigualdades, econômica e social, com a geração de trabalho, emprego e renda
Resultados-Chave: Iniciativas:

Aumentar em 20% o aproveitamento das vagas capta-
-

trados até 2023. PROGRAMA INSERE 

• Estabelecimento de parcerias com o setor produtivo para a contratação de mão de obra. (Confecção de Acordos 

• -
belecimento de parcerias com Entidades, Instituições e Órgãos Públicos e Privados.

• Realização de chamamento público para atualização cadastral dos Trabalhadores e Empregadores.
• 
• 
• Programação de atividades nas localidades onde não existem as Agências do Trabalhador, tais como, ações 

sociais, mutirões de empregabilidade, etc.
• Criação e lançamento do aplicativo de serviços da Secretaria de Estado de Trabalho.

Aumentar em 3% o atendimento de empreendedores do 
Distrito Federal, micro e pequenos empresários, urba-
nos e rurais, formalizados ou não, até 2023. PROGRA-
MA PROSPERA

• Elaboração de estratégias para ampla divulgação do Programa Prospera, observando a capacidade de recursos 

• -
nibilizem a prestação de serviços do Prospera.

• Modernização e ampliação das agências (aquisição de novos equipamentos).
• Criação e lançamento do aplicativo de serviços do processo de concessão de crédito.

-
PROGRAMA QUALIFICA

• 
nos macroterritórios do Distrito Federal (Projeto Renova DF).

• 
• 

Fomentar 20 arranjos produtivos (cooperativas, associa-
ções e outras estratégias) até 2023.                                        PRO-
GRAMA EMPREENDE

• 
• Realização de rodas de negócios com os autônomos cadastrados na Agência do Trabalhador Autônomo da SE-

TRAB.
• Elaboração de uma apresentação dos arranjos produtivos como ferramentas individuais e coletivas de geração de 

renda para o público em  geral e do Programa Prospera.
• Criação de uma plataforma colaborativa para conectar os micros e pequenos negócios.

Padronizar em 100% a execução de eventos da Secre-
taria

• Criação de Unidade Gestora de eventos na estrutura da SETRAB
• 
• Criação de uma plataforma colaborativa para conectar os micros e pequenos negócios.

Batalha 2

Resultados-Chave: Iniciativas:
Aumentar em 50% a captação de vagas em 2020. 
PROGRAMA INSERE • Estruturação da CAE (Central de Atendimento ao Empregador).

Trabalhadores para vagas de emprego em 2020. 
PROGRAMA INSERE"

• Implementação de Programa de formação continuada dos servidores das Agências do Trabalhador.

requerentes dos Seguro-Desemprego em 2020. PRO-
GRAMA INSERE"

mundo do trabalho até 2023. PROGRAMA QUALIFICA
• 

Pessoas Jurídicas e Físicas).

Aumentar em 100 % a execução do Programa de 
Formação Continuada dos Servidores da SETRAB até 
2023. PROGRAMA QUALIFICA

• Criação e implementação de programa de capacitação continuada dos servidores.

MISSÃO Promover políticas públicas de desenvolvimento social e econômico que visem contribuir para a geração de trabalho, emprego e renda no Distrito 
Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE).

VISÃO Ser referência em políticas públicas de atendimento ao trabalhador
geração de trabalho, emprego e renda que atendam as novas demandas do mercado no Distrito Federal.

VALORES Dignidade, Acessibilidade, Qualidade no atendimento, Zelo com a coisa pública, Sustentabilidade, Transparênci+A1:C46a, Inovação, Ética e Respeito. 



APOIO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - SEEC                                                        METODOLOGIA: MWB e OKR

Batalha 3
Assegurar recursos necessários para a realização das ações previstas pela Secretaria de Estado de Trabalho bem como 
ampliar os atendimentos aos trabalhadores, empregadores e empreendedores, urbanos e rurais.

Resultados-Chave: Iniciativas:

Modernizar 04 Agências do Trabalhador até 2023.
PROGRAMA INSERE

• Informatização sistematizada dos agendamentos nas Agências de Atendimento ao Trabalhador.
• Desenvolvimento de sistema integrado.
• Informatização da Agência do Trabalhador Autônomo.
• Padronização visual da Secretaria e das Agências do Trabalhador.

Criar 01 Unidade Móvel de atendimento ao Trabalhador 
até 2023.  PROGRAMA INSERE

• Elaboração do plano de ação e de captação de recursos para utilização de Unidade Móvel como ferramenta da 
Agência Itinerante.

“Ampliar o atendimento de Microcrédito em 50% para 
todas as Agências do Trabalhador até 2023. PROGRA-
MA PROSPERA“

• Modernização do sistema de atendimento das Agências de Microcrédito
• Ampliação da divulgação dos serviços do microcrédito.
• Ampliação da oferta de concessão de créditos aos tomadores por meio de captação de recursos internacionais.

-
sional até 2023. PROGRAMA QUALIFICA

• 
com entidades formadoras e de ensino e pesquisa.

• 
• Utilização de ferramentas tecnológicas que visem a possibilidade juntar em um só espaço (plataforma), entida-

• Criação do Centro de Capacitação de Servidores do GDF.

Realizar 40 eventos voltados ao Empreendedorismo 
até 2023. PROGRAMA EMPREENDE

• -
ranjos produtivos, individuais e coletivos, na forma de cooperativas, associações, grupos de economia solidaria 
e arranjos produtivos que utilizem as tecnologias sociais como estratégia de geração de renda.

• Ampliação da disponibilidade orçamentária (fonte 100 e Emendas Parlamentares), bem como realizar captação 
de patrocínios e apoios institucionais com Entidades públicas e privadas.

Captar 100% dos recursos de destinados aos eventos 
organizados pela SETRAB. • 


