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A COGERH 

 
A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH foi criada 
através da Lei nº 12.217, de 18 de dezembro de 1993, com a finalidade de 
gerenciar a oferta de recursos hídricos do Estado do Ceará. Em 2010 foi 
sancionada a Lei nº 14.844, a qual alterou a Lei 11.996/1992 que dispunha 
sobre a Política Estadual dos Recursos Hídricos. São competências da 
COGERH: 
 
I – promover a operação, recuperação e manutenção das infraestruturas 
hídricas; 
II – realizar monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, conforme a Política Estadual dos Recursos 
Hídricos; 
III - elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição, pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso de 
recursos hídricos de domínio do Estado e da União por delegação, de 
acordo com o estabelecido no art.16 da Lei No. 14.844; 
IV -  manter sistema de informações sobre recursos hídricos, através da 
coleta de dados, estatística e cadastro de usos da água visando a subsidiar 
as tomadas de decisões; 
V - elaborar os Planos de Gerenciamento de Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas, de acordo com os respectivos Comitês de Bacias 
Hidrográficas; 
VI - apresentar aos Comitês de Bacias Hidrográficas para deliberação do 
CONERH: 
a) enquadramento dos corpos d’água nas classes de usos preponderantes; 
b) valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos; 
VII - apoiar a organização de usuários com vistas à formação de Comitês 
de Bacias Hidrográficas e Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos, 
prestando apoios técnico, administrativo e financeiro necessários ao 
funcionamento dos mesmos, através das Gerências de Bacias; 
VIII - exercer a Secretaria Executiva dos Comitês de Bacias Hidrográficas; 
IX - elaborar o relatório de situação anual dos recursos hídricos para 
aprovação do CONERH e divulgação; 
X - emitir parecer prévio, de natureza técnica, sobre pedidos de outorga de 
uso de recursos hídricos e de execução de obras e/ou serviços de 
interferência hídrica, quando solicitado pela SRH; 
XI - efetivar, arrecadar e aplicar receitas auferidas por intermédio da 
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado e da União 
por delegação, na forma da lei; 
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XII - gerenciar os recursos hídricos constante dos corpos d´água 
superficiais e subterrâneos do Estado do Ceará, ou da União por delegação, 
visando equacionar as questões referentes ao seu aproveitamento e controle; 
XIII – prestar serviços na área de gestão de recursos hídricos para a União, 
Estados,  Municípios, bem como entidades da administração indireta e 
organizações privadas; 
XIV - desenvolver estudos visando a quantificar as disponibilidades e 
demandas das águas para múltiplos fins; 
XV - desenvolver ações no sentido de subsidiar o aperfeiçoamento do 
suporte legal ao exercício da gestão das águas; 
XVI - desenvolver ações para que a Gestão dos Recursos Hídricos seja 
descentralizada, participativa e integrada; 
XVII - adotar a bacia hidrográfica como base e considerar o ciclo 
hidrológico, em todas as suas fases; 
XVIII – pesquisar, desenvolver e gerenciar fontes alternativas de recursos 
hídricos; 
XIX – explorar atividades de geração e/ou comercialização de energia para 
si ou para terceiros, a partir da infraestrutura hídrica gerenciada; 
XX – fornecer, quando necessário, equipamentos para medição pelo uso 
dos recursos hídricos. 
 
 
 

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
De acordo com o wikipedia, Planejamento Estratégico “é um processo 
gerencial que se refere a formulação de objetivos para seleção de 
programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições 
internas e externas à empresa e sua evolução esperada”.  
 
Assim, a elaboração do Planejamento Estratégico visa formatar a estratégia 
a partir da identificação da missão da Instituição (razão de ser), da visão 
(aonde quer chegar) e da definição de objetivos estratégicos que permitam 
o alcance da visão e cumprimento da missão. Além disso, são definidos 
também os valores da entidade que seria a forma com que a mesma se porta 
no cumprimento da sua missão. 
Além desses elementos, há outros que também podem ser definidos num 
planejamento estratégico. No caso da COGERH os seguintes elementos 
foram trabalhados e elaborados: 
 
- Revisão da redação da sua MISSÃO; 
- Redefinição da VISÃO da Companhia; 
- Definição dos VALORES; 
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- Definição dos Objetivos Estratégicos; 
- Mapa Estratégico; 
- Elaboração dos Indicadores Estratégicos. 
 
 
 
1.1 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA 
COGERH 
 
A partir de sua criação em 1993, a COGERH já previu em sua estrutura 
uma diretoria de Planejamento, denotando assim uma ênfase em relação à 
importância do processo de Planejamento na gestão dos recursos hídricos 
do Estado do Ceará. 
 
Processos de Planejamento Estratégico: 
 
2005-2009; 
Nesse Planejamento Estratégico foram estabelecidos macroprojetos ou 
Eixos de atuação 
 
2010-2014; 
Foi adotado o modelo Balanced Scored Card e passou-se a realizar os 
Fóruns de Avaliação e Gestão –FAG para acompanhar indicadores 
Corporativos  
 
2015-2022; 
Foi mantido o modelo Balanced Scored Card. Buscou-se elaborar o 
Planejamento levando-se em consideração o Planejamento da SRH e do 
SIGERH. Os projetos são classificados alinhando Eixos de atuação 
(Macroprojetos) e Objetivos Estratégicos. Nesse Planejamento tem-se 
buscado consolidar um modelo de Gestão e de Planejamento de maneira a 
disseminar os conceitos e principalmente fomentar uma cultura de 
Planejamento na Companhia como um todo. Procurou promover um maior 
envolvimento das gerências regionais, o que se comprova na visita a cada 
gerência para apresentação da metodologia. 
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2. METODOLOGIAS UTILIZADAS NO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 2015-2022 

 
A principal diretriz para o Planejamento Estratégico 2015-2022 foi a busca 
por um maior envolvimento e participação possível dos colaboradores. 
Dessa forma, houve uma intensa disseminação dos conceitos de 
Planejamento Estratégico durante esse período e foi dada bastante ênfase 
na participação dos colaboradores quer nas reuniões realizadas in loco, quer 
por outros meios à distância, por exemplo, através de e-mail corporativo. 
Foram visitadas todas as gerências regionais para explicar a metodologia 
utilizada no Planejamento. 
 
 

 
 
 
Para elaboração do Planejamento Estratégico foram utilizadas as seguintes 
ferramentas: 
 
- Análise SWOT;  
- Elaboração de cenário de referência; 
- Análise do Ambiente do Setor (5 forças de Porther) 
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2.1 ANÁLISE SWOT  

 
 

Anagrama das iniciais das palavras: Forças, Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças em inglês (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), a 
análise SWOT é uma metodologia bastante utilizada para elaborar um 
panorama do ambiente interno e externo de uma entidade. Como produto 
da ferramenta temos a definição da matriz SWOT contendo as Forças, 
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças da Companhia.  
As Forças e Fraquezas representam uma análise do ambiente interno 
enquanto as Oportunidades e Ameaças representam uma análise do 
ambiente externo. 
Foi realizada de maneira a contemplar a contribuição de cada colaborador. 
Para tanto, foi realizada visita a cada gerência regional para explicar a 
metodologia, bem como no auditório da Sede da Companhia para 
contemplar os colaboradores da Sede. Foi validada pela Diretoria da 
COGERH em conjunto com o comitê de Planejamento. Segue abaixo a 
matriz: 
 

AMBIENTE INTERNO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

� Arrecadação própria; 

� Bom ambiente de trabalho, no aspecto 

relacional/interpessoal; 

� Equipe técnica experiente para a 

realização das atividades da Companhia; 

� Busca pela manutenção do bom nível de 

conhecimento dos gestores em gestão de 

recursos hídricos; 

� Comprometimento dos colaboradores na 

execução das atividades; 

� Implementação de ferramenta de BI; 

� Atendimento ao cliente externo em 

tempo hábil; 

� Desenvolvimento do processo de 

planejamento estratégico e operacional; 

� Existência do ERP (Enterprise Resource 

Planning); 

� Desenvolvimento da gestão participativa 

� Ausência de estudos e atualização da 

política tarifária; 

� Vulnerabilidade quanto à manutenção de 

reserva financeira; 

� Deficiência de política de gestão de 

pessoas (capacitação, PCCS, retenção de 

talentos, dimensionamento de quadro de 

pessoal); 

� Desconhecimento interno da produção 

técnico-científica; 

� Distorção entre número de funcionários 

terceirizados e funcionários concursados; 

� Pouco incentivo à produção técnico-

científica; 

� Programa de Segurança e Saúde do 

Trabalho; 

� Contratação de terceirizados sem atender 

ao perfil exigido para o cargo a ser 

ocupado; 
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AMBIENTE INTERNO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

dos recursos hídricos; 

� Existência do Escritório de Projetos 

Corporativo; 

� Monitoramento dos indicadores 

corporativos; 

� Monitoramento quantitativo dos açudes; 

� Operação da infraestrutura hídrica 

estadual; 

� Regionalização da Companhia; 

� Desempenho no enfrentamento aos 

efeitos da seca; 

� Capacidade da empresa em agregar 

novos  usuários pagadores; 

� Boa relação entre COGERH e CBH's; 

� Credibilidade junto aos veículos de 

comunicação; 

� Imagem da COGERH junto à sociedade; 

� Implementação dos instrumentos de 

gestão. 

� Deficiência na capacidade gerencial em 

algumas áreas (liderança); 

� Participação dos funcionários nas 

decisões da Cogerh; 

� Salários de terceirizados não condizentes 

com as funções exercidas. Aumentos são 

dados sem critérios; 

� Terceirizados desempenhando atividades 

fins; 

� Compras, controle de estoque e 

almoxarifado deficitário; 

� Controle patrimonial ainda necessitando 

de aprimoramento; 

� Deficiência na manutenção, conservação e 

vigilância (eletrônica) da infraestrutura 

hídrica (açudes, casa dos AGIRH); 

� Deficiência na gestão em transporte; 

� Deficiência na macromedição e 

fiscalização (perdas e desvios de consumo 

de água); 

� Deficiência no fluxo do processo interno 

de comunicação da Companhia; 

� Mapeamento dos processos internos; 

�  Fragilidade no Controle em todas as 

áreas; 

� Deficiência na fiscalização e 

acompanhamento de obras sob 

responsabilidade da COGERH; 

� Deficiência na integração entre o sistema 

ERP e os demais sistemas (SOL, GEMED, 

SIPOM); 

� Deficiência no monitoramento de águas 

subterrâneas; 

� Deficiência no monitoramento qualitativo; 

� Descompassos e falta de integração entre 

sede e gerências regionais, com 

implicações no planejamento, na 

execução das ações e atividades, na 

produção e compartilhamento de 
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AMBIENTE INTERNO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

informações, na comunicação falha sobre 

as ações previstas; 

� Manutenção das estações de 

bombeamento; 

� Baixa maturidade em gerenciamento de 

projetos e ausência de capacitações em 

gerenciamento de projetos; 

� Estrutura organizacional inadequada da 

Companhia; 

� Internalização de planejamento de 

atividades; 

� Falta de revisão anual do planejamento 

estratégico; 

� Implementação parcial da política de 

segurança da informação; 

� Não há garantias de que o planejamento 

estratégico seja colocado em prática de 

forma sistemática e flexível; 

� Não há mecanismos contra gestões 

fraudulentas ou gestores que desvirtuem 

as diretrizes da companhia; 

� Não há uma boa sistematização das 

informações/dados e registro das ações e 

atividades realizadas; 

� Os planos de bacia não são utilizados 

como deveriam; 

� Planejamento orçamentário deficiente; 

� Pouca autonomia das gerências regionais; 

� Falta de planejamento das áreas alinhado 

ao planejamento estratégico; 

� Utilização insuficiente de ferramentas de 

BI e Protheus por parte dos usuários; 

� Deficiência na divulgação da imagem 

institucional da COGERH; 

� Fragilidade da Cogerh diante dos eventos 

de cheias. 
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AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

� Aumento do setor industrial (com a 

implantação do porto do complexo 

industrial: CIPP e das indústrias);  

� Ampliação e institucionalização de 

parcerias com organizações locais, 

regionais, nacionais e internacionais;  

� Divulgação do modelo de gestão dos 

recursos hídricos de forma nacional e 

internacional;  

� Perspectiva de parcerias para 

transferência da experiência de gestão a 

outros Estados; 

� Novas obras de transferência hídrica; 

� Tendência de priorização das políticas 

públicas relacionadas às questões 

hídricas no âmbito do programa Ceará 

Sustentável; 

� Estudos e desenvolvimento de novas 

metodologias de gestão de Recursos 

Hídricos; 

� Implantação de bandeiras tarifárias; 

� Estudo de critérios para alocação de 

água na irrigação e na carcinicultura em 

situação de escassez hídrica (ADECE); 

� Ampliação de estudos com relação ao 

aproveitamento de novas fontes de 

energia (eólica e solar), visando redução 

de custos; 

� Firmar parcerias visando utilizar a 

tecnologia de dessalinização da água do 

mar e reuso; 

� Implantação de tarifa por lançamento de 

efluentes nos corpos hídricos; 

� Captação de recursos financeiros 

� Irregularidade climática; 

� Pouco envolvimento das Prefeituras e 

outras instituições na gestão dos recursos 

hídricos;  

� Tendência crescente a degradação 

ambiental e da qualidade da água; 

� Obras irregulares de interferência hídrica 

sem o conhecimento da COGERH; 

� Resistência cultural e econômica à 

implementação do sistema de outorga e 

cobrança;  

� Continuidade da atual situação de seca 

extrema (2012-2015); 

� Fragilidade financeira e estrutural das 

entidades que compõem o sistema de 

recursos hídricos; 

� Desvirtuamento das atribuições da 

COGERH pela construção de obras 

hídricas; 

� Inexistência de um plano de segurança 

hídrica a nível dos municípios; 

� Interferência política na concessão da 

outorga; 

� Possibilidade de diminuição de 

arrecadação pelo surgimento de novas 

empresas no fornecimento de água 

através da dessalinização da água do mar 

e do reuso; 

� Ausência de política para implementação 

de energias alternativas; 

� Risco de redução da receita por seca 

extrema; 

� Ausência de política de uso de água 

eficiente na irrigação;      
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AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

externos; 

� Reconhecimento público, nacional e 

internacional, da Cogerh enquanto 

instituição de gestão; 

� Contexto de escassez hídrica aponta 

novos rumos, fortalecimento da 

instituição, estabelecimento de parcerias 

e melhoramento das informações 

existentes sobre a situação hídrica do 

Estado. 

� Possibilidade de extinção do DNOCS; 

� Possibilidade de aumento do custo 

operacional pela incorporação de novas 

estruturas motivada pela implementação 

da política nacional de segurança de 

barragens; 

� Não cumprimento da Lei de recursos 

hídricos quanto à exigência de outorgas 

para uso e obras por parte de instituições 

públicas; 

� Possibilidade de indicação política de 

gestores com perfil não adequado; 

� Crise econômica do País; 

� Atraso nas obras de transferência hídrica 

(CAC, PISF, duplicação do Eixão); 

� Aumento do custo operacional pela 

construção e operação de obras 

emergenciais; 

� Pouca integração entre órgãos envolvidos 

em questões ambientais; 

� Deficiência na política tarifária com 

relação aos irrigantes e carcinicultores; 

� Alto custo da energia elétrica; 

� Pouca articulação e integração entre as 

instituições que compõem o SIGERH; 

� Deficiência da fiscalização realizada pela 

SRH; 

� Dependência de uma única fonte de 

arrecadação para custeio;          

� Cadastro de usuários desatualizado. 
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2.2 ELABORAÇÃO DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA; 
 
 
 

 
 

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO POR SEGMENTO 

CENÁRIO ECONÔMICO 

1. Tendência de queda no PIB nacional, porém, o impacto no PIB do Ceará tem menor 

intensidade por conta do CIPP; 

2. Retorno de altos índices de inflação influenciando negativamente o poder aquisitivo 

dos salários e consequentemente a cadeia produtiva nacional; 

3. A partir de 2016 a entrada em funcionamento e/ou o aumento de escala de Indús-

trias do porto do Pecém; 

4. Necessidade de ajustes fiscais por parte do Governo para deter o avanço da crise 

econômica; 

5. Tendência de desvalorização do Real frente ao Dólar; 

6. Tendência de aumento na taxa de juros americana; 

7. Aumento das relações comerciais do Brasil com o BRICS, principalmente a China. 

IMPACTOS OTIMISTAS (po-

sitivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. A expansão da economia cearense aci-

ma da média pode atrair novos investi-

1. A queda do PIB pode alterar o ritmo de 

investimentos em infraestrutura e das 
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mentos e aumentar as receitas. obras do PAC reduzindo o faturamento. 

2. A desvalorização do real pode aumen-

tar as exportações de flores e frutas, favo-

recer o turismo e ampliar as receitas. 

2. O aumento da divida pública impõe 

ajustes fiscais reduzindo o faturamento. 

3. Crescimento das cidades médias do 

interior pode melhorar a distribuição do 

fluxo de receitas, hoje concentrado na 

RMF. 

3. O aumento da taxa de juros americana 

pode desfavorecer a economia provocan-

do fuga de capitais e reduzir o faturamen-

to 

4. A maior participação popular, transpa-

rência e controle social pode melhorar a 

eficiência nos gastos da companhia. 

4. Redução a longo prazo do uso das ter-

moelétricas reduzindo o faturamento. 

5. Crise e controle social incentivará a 

busca por eficiência da empresa. 

5. Manutenção do modelo desenvolvi-

mentista Estadual cuja concentração de 

renda permanece na RMF. 

6. Empréstimos/financiamento através 

de entidades estrangeiras, contratados 

pelo Estado, para investimento por conta 

da alta do dólar. 

6. Elevação do custo de equipamentos de 

alta tecnologia por conta da alta do dólar. 

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS – SEGMENTO: DEMOGRÁFICO 

1. Aumento da escassez hídrica no Estado; 

2. 27% da população cearense ocupa a área rural; 

3. Crescimento da erosão e da desertificação nas áreas dos sertões do médio Jaguaribe, 

Sertão dos Inhamuns, de Irauçuba e do médio Curu, com sinais irreversíveis nestes 

locais; 

4. A maior parte da população cearense tem a faixa etária entre 15 a 64 anos, represen-

tando 67,4%. 23,3% têm de 0 a 14 anos; 

5. Crescimento demográfico nos municípios da área de influência do Complexo do 

Pecém, cenário crítico do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP. Perspectiva 

de um crescimento urbano ser maior de que o rural; 

6. A escassez da chuva afeta diretamente a produção dos agricultores e pecuaristas; 

7. Reuso de água e dessalinização; 

8. Inconstância nas precipitações pluviométricas. 

SEGMENTO: DEMOGRÁFICO 

IMPACTOS OTIMISTAS (po-

sitivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 
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1. Investimento maior nos estudos refe-

rentes às águas subterrâneas. 

1. Ações emergenciais: construção de po-

ços e adutoras de montagem rápida, au-

mentando o custo de manutenção dessas 

infraestruturas.  

2. Elaboração de políticas públicas volta-

das para a convivência com o semiárido.   

2. Dificuldade para atender a população 

difusa no que concerne a oferta d'água, 

sendo grande parte desta, idosa.  

 

2. Desenvolvimento de um adensamento 

populacional em torno dos rios e córre-

gos do Estado, pois contribui para a de-

gradação dos corpos hídricos.  

3. Estudar práticas de conservação do 

solo para que outras áreas não atinjam 

graus significativos de erosão e desertifi-

cação.  

3. Suspensão das atividades de irrigação 

dos perímetros irrigados do Vale do Curu 

e na restrição do uso de água nos períme-

tros irrigados dos Vales do Jaguaribe, Ba-

nabuiú e Acaraú, diminuindo o fatura-

mento da COGERH, a empregabilidade na 

área.  

4. Criação de ações de conscientização e 

políticas públicas voltadas para o uso 

racional da água para os próximos anos, 

23,3% da população tem de 0 a 14 anos.  

4. Dificuldade na mudança de cultura da 

maior parte da população no que se refe-

re ao uso racional da água.  

5. Possibilidade do aumento do fatura-

mento da COGERH no entorno da região 

do Pecém. 

5. Escassez hídrica para dar suporte ao 

crescimento industrial.  

6. Criação e estudos de projetos de inova-

ção que viabilizem novas captações de 

água.  

6. A atividade econômica predominante 

do território cearense é a pecuária e a 

agricultura de subsistência, com o cultivo 

de mandioca, feijão e milho, sendo estas 

culturas fortemente dependentes da chu-

va.  

7. Intensificação dos estudos de inovação 

do reúso e dessalinização da água.   

7. Interesse de empresas privadas se an-

teciparem acerca deste estudo. 

8. Desenvolvimento de técnicas de previ-

são, armazenamento de água, gerencia-

mento de recursos hídricos e irrigação, 

bem como de práticas de conservação de 

solo. 
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9. Tensionamento sobre a área dos recur-

sos hídricos, pressionando os gestores 

pela busca intensa de recursos para in-

vestimentos.  

 

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS 
SEGMENTO: GLOBAL / AMBIENTAL 

1. Indicadores climáticos apontam forte probabilidade de permanência do fenômeno 

El Niño nos próximos meses, aumentando o risco de a região Nordeste sofrer o quinto 

ano consecutivo de seca em 2016; 

2. Reserva hídrica superficial no Ceará deve atingir o menor nível desde a criação da 

COGERH. Com a reserva atual de 15% da capacidade, dos 153 açudes monitorados, 41 

estão no volume morto e 25 estão secos e estima-se que no final do ano 60% deles este-

jam com reserva inferior a 10%; 

3. Crise hídrica afeta abastecimento de sedes municipais e de comunidades rurais. Cer-

ca de 40 sedes municipais poderão ter seus mananciais exauridos até a próxima qua-

dra chuvosa; 

4. Crise hídrica afeta gravemente o setor da agricultura irrigada. Os mais importantes 

perímetros irrigados públicos estão com o suprimento de água suspenso ou restrito; 

5. A perenização dos rios, uma dos principais ações de convivência sustentável com o 

Semiárido sofre grave redução. Em 2015 a extensão dos rios perenizados reduziu de 

2.580 km para 612 km. De um total de 80 rios perenizados, apenas 24 permanecem 

nessa condição, entretanto sofrem forte restrição para uso da água na irrigação; 

6. As mudanças climáticas e o aquecimento global são temas que continuam em debate 

a nível mundial, não sendo conclusivos os seus efeitos sobre a climatologia global ou 

regional. Contudo, são fatores a serem considerado nos estudos e nas políticas ambien-

tais, considerando seus impactos relacionados com a intensificação de eventos climáti-

cos extremos.  

IMPACTOS OTIMISTAS (po-

sitivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. Maior conscientização da sociedade 

para o uso racional dos recursos hídricos. 

1. Aumento substancial dos custos opera-

cionais relacionados com a oferta hídrica, 

sobretudo do componente energia elétri-

ca utilizada nas obras de transferência 

hídrica para a RMF.  

2. Afirmação da imagem da COGERH junto 

à sociedade, como entidade do Governo, 

com expertise e competência na sua atua-

ção estratégica como gestor das águas em 

2. Redução na receita da tarifa de água 

bruta devido a redução na oferta, tanto 

para o setor irrigado como para o setor 

do saneamento em localidades com crie 
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condições de escassez.    de abastecimento. 

3. Maior conscientização dos órgãos ges-

tores de recursos hídricos para a gestão 

mais sustentável dos recursos hídricos. 

3. Utilização de recursos financeiros pró-

prios da COGERH em ações emergenciais 

que não condizem com a atribuição da 

companhia, como obras hídricas. 

4. Planejamento e desenvolvimento de 

ações governamentais para o enfrenta-

mento da crise hídrica e para a convivên-

cia com o Semiárido. 

4. Crise econômica, política e de água, a 

nível nacional poderá limitar o repasse 

de recursos para ações emergenciais e 

estruturantes relacionadas com a oferta 

hídrica e mitigação dos efeitos da seca. 

5. Estudos, desenvolvimento e implemen-

tação de ações e tecnologias convencio-

nais e inovadoras para a mitigação dos 

efeitos da seca: AMRs, dessalinização da 

água do Mar, Reuso de água e do esgoto 

urbano. 

5. Ausência e inoperâncias dos órgãos 

federais nos esforços conjuntos para en-

frentar os efeitos da seca. 

6. Maior aplicação dos instrumentos de 

gestão e outros dispositivos legais diante 

da crise hídrica. 

6. Com as indicações climáticas para mais 

um ano de seca, o Governo do Estado e 

seus órgãos de recursos hídricos e sane-

amento poderão ter um período ainda 

mais difícil para o enfrentamento dos 

impactos da seca nos próximos anos. 

7. Integração das instituições envolvidas 

com a questão da água para aperfeiçoa-

mento das ações mitigadoras para a seca. 

7. Com a chegada da água do PISF ao es-

tado do Ceará em 2016, haverá um gran-

de desafio da COGERH para o gerencia-

mento das águas da transposição, care-

cendo de um estreito relacionamento 

com o futuro órgão gestor estadual do 

empreendimento. 

8. Ambiente político-ambiental justifica a 

concretização de ações governamentais 

emergenciais e estruturantes de oferta 

hídrica, como a conclusão do PISF. 

8. Agravamento de conflitos relacionados 

com a escassez hídrica, requerendo a 

mediação cada vez mais frequente por 

parte da COGERH. 

 9. Intensificação dos trabalhos de fiscali-

zação de usos e operação dos sistemas 

hídricos em condições de escassez. A ado-

ção de  restrição de uso de água poderá 

contribuir para uma maior rejeição dos 
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usuários e políticos às ações da compa-

nhia. 

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS 
SEGMENTO: TECNOLÓGICO 

1. Infraestrutura hídrica permite, ao estado do Ceará, sediar grandes indústrias; 

2. Desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para armazenamento, gestão e qua-

lidade da água; 

3. Construção do Sistema de Inovação para o estado do Ceará; 

4. Interiorização do Sistema Estadual de Inovação; 

5. Consolidação do Plano de Educação Profissional em CT&I; 

6. Fortalecimento da ETICE, na gestão do Cinturão Digital do Ceará – CDC. 

IMPACTOS OTIMISTAS (po-

sitivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. Maior facilidade, agilidade e precisão 

em gerenciar as estruturas hídricas com a 

automatização e utilização de recursos de 

imagens on-line. 

1. Alto custo para manutenção de estru-

turas de alta tecnologia. 

2. Utilização de novas tecnologias dos 

recursos hídricos voltadas para diminuir 

desperdício. 

2. Redução do faturamento devido a di-

minuição do consumo da água através da 

utilização de novas tecnologias (dessali-

nização e reúso). 

3. Participação da Rede de Educação Pro-

fissional. 

3. Alto custo para desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia. 

4. Utilização de ferramentas gerenciais 

como ERP, SIPOM, SOL, integrando-os pa-

ra gestão dos recursos hídricos. 

4. Dependência com relação a fornecedo-

res de tecnologia. 

5. Ferramentas de comunicação on-line e 

instantâneas oferecendo mais opção de 

canal de comunicação e educação (inter-

net, teleconferência, telemetria, etc). 

5. Acesso ainda restrito a Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC's) por 

parte das comunidades. 

6. Desenvolvimento de tecnologias para a 

Conservação (com foco na demanda) e as 

diversas formas de reúso. 

6. Dificuldades em absolver inovações 

tecnológicas. 

7. Incorporação ao Projeto Parque Digital 

da SDA. 

7. Baixíssimo investimento na formação 

científico-técnico dos empregados da 

Companhia. 
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8. Ampliação e desenvolvimento do uso 

de Geotecnologias. 

 

9. Incorporação da gestão de projetos e 

processos como elementos de gestão de 

tecnologias. 

 

10. Participar das políticas de incentivo à 

cultura digital. 

 

SEGMENTO: POLÍTICO/JURÍDICO 

1. Lei Estadual de Recursos Hídricos (14.844/2010) já modificada e promulgada a 4 

anos e meio e ainda não foram regulamentados alguns de seus aspectos: 

- Formação e funcionamento de CBH; 

- Fundo Estadual dos recursos Hídricos; 

- Enquadramento dos Recursos Hídricos; 

- Convivência com eventos extremos; 

- dispositivos de coerção da fiscalização (valor de multas, procedimentos de embargo 

etc); 

- gestão de rios urbanos; 

- reuso da água; 

- gestão de rios costeiros; 

- participação mais efetiva dos municípios. 

2. Descrença na democracia e nos processos democráticos. A gestão dos recursos hídri-

cos do Ceará assenta-se nos princípios da democracia direta. Com o recrudescimento 

da confiança nesse dispositivo o modelo desenvolvido pode vir a ficar em risco de co-

lapso; 

3. Aplicabilidade na região semiárida de dispositivos legais do âmbito nacional, como 

por exemplo, as resoluções CONAMA sobre qualidade de água, proteção de reservató-

rios e classificação das águas; 

4. Falta de sincronia do Planejamento Estatal e o planejamento dos recursos hídricos 

(planos e demandas de CBH) que por vezes põe os setores de fomento das atividades 

produtivas (ADECE, CIDADES etc.) em choque, fazendo com que seja mostrado um po-

tencial hídrico que o Estado não possui; 

5. A existência de uma grande infraestrutura hídrica de domínio federal (66 açudes 

que concentram aproximadamente 70% da capacidade de água armazenada do Esta-

do)onde a Companhia não tem atuação direta, agravada pelo fim próximo do convênio 

009/2008 ANA/SRH/DNOCS/COGERH, que doutrina a gestão compartilhada dos açu-

des federais  em agosto 2016; 

6. Descontinuidade da gestão das políticas de recursos hídricos em função das mudan-

ças governamentais e o elevado nível de terceirização de mão de obra, impacto nas 
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mudanças da direção e cargos de confiança; 

7. Extinção do DNOCS e a entrada de um novo agente como administrador de seu pa-

trimônio; 

8. Aproximação com órgãos da política de meio ambiente (estadual e nacional), da jus-

tiça e do desenvolvimento rural aumentando a fiscalização dos recursos hídricos; 

9. Dicotomia entre dois projetos/modelos de administração do estado cada vez mais 

evidentes. 

10. Dessalinização da água do mar – indefinição da gestão, autorização e uso; 

11. Possibilidade de criação de legislação sobre pagamento por serviços ambientais; 

12. Ameaça ao Estado democrático de direito constituído (distúrbios a nível global, 

ameaça de golpe no Brasil, crise no sistema capitalista, crise entre os poderes no Bra-

sil); 

13. Descompasso na política e no planejamento do desenvolvimento do Estado, consi-

derando os recursos hídricos. Falta de assimilação do planejamento hidrológico na 

agenda do Governo. 

IMPACTOS OTIMISTAS (po-

sitivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. Definição e aumento do controle do uso 

dos recursos hídricos com a criação de 

mecanismos legais restritivos para usuá-

rios inadimplentes ou irregulares no pro-

cesso de outorga e cobrança. 

1. Dificuldade de aplicação, na região se-

miárida, de alguns preceitos copiados da 

legislação de recursos hídricos e meio 

ambiente de caráter nacional, que gera 

conflitos com as leis estaduais. 

2. Fundo estadual Previsto suprindo a 

política de recursos hídricos na sua ges-

tão (monitoramento, manutenção dos 

sistemas hídricos, estudos e novos proje-

tos, construção de infraestrutura hídrica, 

incentivo e manutenção do controle soci-

al etc.) e investimento na recuperação das 

bacias hidrográficas (aspectos ambien-

tais, capacitação, campanhas educativas, 

financiamento de sistemas correlatos). 

2. Lei Estadual de Recursos Hídricos 

(14.844/2010) já modificada e promul-

gada a 4 anos e meio e ainda não foram 

regulamentados alguns de seus aspectos: 

- Formação e funcionamento de CBH; 

- Fundo Estadual dos recursos Hídricos; 

- Enquadramento dos Recursos Hídricos; 

-Convivência com eventos extremos; 

- dispositivos de coerção da fiscalização 

(valor de multas, procedimentos de em-

bargo etc); 

- gestão de rios urbanos; 

- reúso da água; 

- gestão de rios costeiros; 

- participação mais efetiva dos municí-
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pios; 

- Reformulação no estatuto e lei de cria-

ção dos órgãos executores, gestores, fisca-

lizadores e de estudo da PERH (vide 14). 

3. Maior incentivo ao estudo, controle e 

gestão de gestão de rios urbanos, reuso 

da água, gestão de rios costeiros. 

3. Dessalinização da água do mar – inde-

finição da gestão, autorização e uso. 

 

4. Criação de parâmetros e mecanismos 

para enquadramento de rios intermiten-

tes / da região semiárida. 

4. Democracia direta ameaçada. 

5. Criação de mecanismos de convivência 

com os eventos extremos aprimorando os 

já existentes e desenvolvendo novas tec-

nologias e promovendo a interligação da 

PERH com políticas correlatas (Convivên-

cia com o semiárido, desertificação, etc.). 

5. Ameaça ao Estado democrático de di-

reito constituído (distúrbios a nível glo-

bal, ameaça de golpe no Brasil, crise no 

sistema capitalista, crise entre os poderes 

no Brasil. 

6. Criação de mecanismos de incentivo a 

participação mais efetiva dos municípios 

na política dos recursos hídricos. 

6. Extinção do DNOCS e a entrada de um 

novo agente como administrador de seu 

patrimônio. 

7. Possibilidade de revisão do modelo 

adotado e Avaliação da PERH nos últimos 

20 anos. 

7. A existência de uma grande infraestru-

tura hídrica de domínio federal (66 açu-

des que concentram aproximadamente 

70% da capacidade de água armazenada 

do Estado) onde a Companhia não tem 

atuação direta, agravada pelo fim próxi-

mo do convênio 009/2008 

ANA/SRH/DNOCS/COGERH, que doutrina 

a gestão compartilhada dos açudes fede-

rais  em agosto 2016. 

8. Aproximação com órgãos da política de 

meio ambiente (estadual e nacional), da 

justiça e do desenvolvimento rural au-

mentando a fiscalização dos recursos 

hídricos. 

8. Aplicabilidade na região semiárida de 

dispositivos legais do âmbito nacional, 

como por exemplo, as resoluções CONA-

MA sobre qualidade de água, proteção de 

reservatórios e classificação das águas 

ainda restritas. 

9. PERH possui orçamento e planejamen-

to incluído no Planejamento Plurianual, 

sendo monitorado e instituído metas, 

9. Falta de sincronia do Planejamento 

Estatal e o planejamento dos recursos 

hídricos (planos e demandas de CBH) que 
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indicadores de avaliação de suas perfor-

mances. 

por vezes põe os setores de fomento das 

atividades produtivas (ADECE, CIDADES 

etc.) em choque, fazendo com que seja 

mostrado um potencial hídrico que o Es-

tado não possui. 

SEGMENTO: SÓCIOCULTURAL 

1. Crescimento da escolaridade (quantitativo e qualitativo) no Estado do Ceará; 

2. Maior acesso a informação via emissoras de rádio, emissoras de TV e internet; 

3. Popularização de mídias digitais modificando a comunicação de massas e com alto 

poder de mobilização social; 

4. Descrença na democracia e nos processos democráticos. A gestão dos recursos hídri-

cos do Ceará assenta-se nos princípios da democracia direta. Com o recrudescimento 

da confiança nesse dispositivo o modelo desenvolvido pode vir a entrar em colapso; 

5. Possibilidade de migração desencadeada pela estiagem; 

6. Políticas sociais visando gerar justiça social através de avanços trabalhistas e dimi-

nuição da desigualdade social; 

7. Visões tradicionais e conservadoras aumentando com a crise econômica; 

8. Lógica de produção gera aumento do consumismo; 

9. Exigência de maior transparência dos órgãos e entidades públicas em geral; 

10. Concentração do poder da mídia nas mãos de poucos grupos. 

IMPACTOS OTIMISTAS (po-

sitivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. Maior cognição dos processos sociais, 

políticos e culturais gerando maior inter-

venção do cidadão na vida cotidiana da 

sociedade cearense. 

1. Estatística positiva quantitativa não 

refletindo em maior evolução sociocultu-

ral da sociedade cearense. 

2. Aumento da justiça social com avanços 

trabalhistas e diminuição da diferença 

entre ricos e pobres. 

2. Como a gestão dos recursos hídricos do 

Ceará assenta-se nos princípios da demo-

cracia direta. Com o recrudescimento da 

confiança nesse dispositivo o modelo de-

senvolvido pode vir a entrar em colapso. 

3. Exigência de maior transparência dos 

órgãos e entidades públicas em geral. 

3. Visões tradicionais e conservadoras 

aumentando com a crise econômica. 

4. Popularização de mídias digitais modi-

ficando a comunicação de massas e com 

alto poder de mobilização social. 

4. Concentração do poder da mídia nas 

mãos de poucos grupos. 
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 5. Lógica de produção gera aumento do 

consumismo. 

 
 
 
 
 

2.2 ANÁLISE DO AMBIENTE DO SETOR (5 FORÇAS DE 
PORTHER): 

 

Da mesma forma, foi contemplada na apresentação da metodologia às 
gerências regionais. Foi validado na oficina de planejamento.  
 
 

AMBIENTE DO SETOR 

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS  
SEGMENTO: AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES (2) 

1. Real existência de novos entrantes evidenciada pela estiagem e pela estratégia do 

governo em abrir o capital da CAGECE para a iniciativa privada através da criação da 

UTILITAS – Empresa de Utilidades Industriais do Pecém, uma sociedade de propósito 

específico (SPE), que foi constituída em dezembro de 2013 para atuar nos segmentos 

públicos e privado. Essa empresa poderá ser responsável pelo fornecimento da água de 

reuso a partir do emissário submarino da COGECE, em Fortaleza. O repasse do Comple-

xo Industrial do Porto do Pecém – CIPP para a UTILITAS, representa uma redução em 

cerca de 20% no faturamento da companhia.; 

2. Dessalinização da água do mar. 

SEGMENTO: AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES (7) 

IMPACTOS OTIMISTAS (po-

sitivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. Readequar a companhia a essa nova 

realidade (reuso) fazendo com que a CO-

GERH participe do gerenciamento da 

água de reuso e da dessalinização da água 

do mar. 

1. Utilização da água de reuso sem a par-

ticipação da COGERH. 

2. Aumento da segurança hídrica com a 

transferência de água através do Progra-

ma de Integração do São Francisco – PISF, 

reuso e dessalinização da água do mar. 

2. Indefinição de ordem jurídica sobre a 

possibilidade da água do mar ser encara-

da como recurso hídrico. 
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 3. Perda de receita com a utilização de 

água de reuso para suprimento do CIPP. 

 4. Aumento do valor médio da tarifa com 

a inclusão dos custos com a água do PISF. 

 5. Perda de sustentabilidade financeira. 

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS  
SEGMENTO: PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES (2) 

1. Crescente demanda de novos usuários para o uso de água bruta, evidenciando uma 

necessidade maior de adequação dos sistemas de Recursos Hídricos e manutenção das 

infraestruturas hídricas. Por conseguinte, maior gama de fornecedores faz-se necessá-

rias, para atender às demandas; 

2. Contratações de consultorias especializadas para apoio às áreas da COGERH, em pro-

jetos inovadores ou estudos diversos; que corroborarão com o melhor desempenho e 

estruturação da Companhia, estimulando importantes ações de gestão da Companhia, 

dentre outros aspectos. 

SEGMENTO: PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES (8) 

IMPACTOS OTIMISTAS  

(positivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. A Companhia, como as demais empre-

sas competitivas e que se mantém saudá-

veis no mercado atual, barganha preços 

para adquirir produtos/ serviços mais 

acessíveis. 

1. Demora na disponibilidade dos produ-

tos e serviços de fornecedores, pela 

abrangência nacional das licitações. 

2. Capacidade de obter conhecimentos 

especializados, através da contratação de 

consultorias para subsidiar novos proje-

tos. 

2. Limitações quanto a renovações con-

tratuais de fornecedores/ consultorias 

por prazos maiores; muitas vezes geran-

do a descontinuidade do objeto contrata-

do. 

3. A agilização dos pagamentos aos forne-

cedores é mais rápida e dinâmica, em 

virtude de não trabalharmos com Notas 

de Empenho, como a maior parte do Es-

tado. 

3. Quadro de pessoal restrito pela falta de 

concurso público, necessitando a contra-

tação de empresas de terceirização para 

complementação dos recursos humanos. 

4. Realização de convênios com institui-

ções diversas como FUNCEME, Banco 

Mundial, ANA, dentre outras. 

4. O processo licitatório, na maioria das 

vezes, não seleciona o melhor fornecedor, 

somente o que oferece o menor preço 
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para os produtos e serviços requeridos. 

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS  
SEGMENTO: PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS (3) 

1. Necessidade de adequação dos sistemas de Recursos Hídricos para atender à cres-

cente demanda por água bruta no estado; 

2. Exigência pela excelência no atendimento da Companhia pelos usuários; 

3. Sustentabilidade no fornecimento de água bruta gerando segurança aos usuários. 

SEGMENTO: PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS (9)  

IMPACTOS OTIMISTAS (po-

sitivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. Atribuição diferenciada de tarifas pelo 

uso da água por Categorias de uso, consi-

derando aspectos como capacidade de 

pagamento dos usuários, possibilitando o 

subsidio cruzado das categorias entre as 

regiões. 

1. Falta de constância na realização de 

estudos sobre tarifas. 

2. Estudos para reavaliação de tarifas de 

acordo com o setor ou Categoria de uso. 

2. Falta de divulgação do papel da Com-

panhia à sociedade. 

3. Fácil acesso aos setores da Companhia 

para negociação em geral. 

3. Poucos programas de educação e cons-

cientização para o uso racional da água 

nos municípios em geral (implantar pro-

gramas permanentes). 

4. Site bem formulado, estruturado e atu-

alizado diariamente com informações das 

diversas áreas da Companhia 

4. Mapeamento e regularização dos usuá-

rios que tenham outorga e são faturados, 

usuários que tem outorga e não são fatu-

rados e usuário que não tem outorga e 

não são faturados. 

 5. Capacidade de articulação de alguns 

setores usuários para proposição de di-

minuição do valor da tarifa e / ou aplica-

ção de descontos. 

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS  
SEGMENTO: AMEAÇA DE PRODUTOS SUBISTITUTOS (2) 

1. Dessalinização da água do mar;  

2. Utilização de água de reuso para o CIPP. 

SEGMENTO: AMEAÇA DE PRODUTOS SUBISTITUTOS (4)  
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IMPACTOS OTIMISTAS  

(positivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. Possibilidade de ampliação de atuação 

da COGERH com o gerenciamento da água 

de reuso e a dessalinização da água do 

mar. 

1. Diminuição da receita com a redução 

no faturamento do CIPP. 

 2. A redução da receita com o CIPP pode-

rá comprometer a sustentabilidade fi-

nanceira da companhia. 

 3. Perda de sustentabilidade financeira. 

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS  
SEGMENTO: AMBIENTE DO CONCORRENTE (4) 

1. Como órgão de gerenciamento da Política Estadual de recursos hídricos, vinculada à 

Secretaria dos Recursos Hídricos; 

2. Entidade única com esta atribuição no estado; 

3. Desempenhando as suas ações com base nos princípios da participação, integração e 

descentralização; 

4. Possibilidade de outra instituição gerenciar a água de reuso e a dessalinização da 

água do mar. 

SEGMENTO: AMBIENTE DO CONCORRENTE (2)  

IMPACTOS OTIMISTAS  

(positivos) 

IMPACTOS PESSIMISTAS 

(negativos) 

1. Possibilidade de ampliação de atuação 

da COGERH com o gerenciamento da água 

de reuso e a dessalinização da água do 

mar. 

1. Perda de sustentabilidade financeira. 

 
 
 
 
 

3. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 
 

3.1 REVISÃO DA REDAÇÃO DA SUA MISSÃO 
 
A MISSÃO de uma Instituição representa a razão de ser dela. Ou seja, 
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busca responder a pergunta: Para que esta Instituição existe? Qual a razão 
dela ter sido criada? 
A revisão da MISSÃO da Companhia teve como ponto de orientação tornar 
a redação dessa missão mais sintética, de maneira que fosse mais fácil sua 
memorização por parte de todos os colaboradores e também pela Sociedade. 
Dessa forma, a MISSÃO da Companhia ficou definida da seguinte forma: 
 
Gerenciar os recu promovendo o acesso à água buindo para o desen-
volvimento sustentável. 
Rs- 

3.2 REDEFINIÇÃO DA VISÃO DA COMPANHIA 
 
A Visão de uma entidade qualquer, busca definir onde ela pretende chegar, 
como ela quer estar em determinado momento de sua existência, qual o seu 
alvo, no caso, até o final do período contemplado pelo Planejamento 
Estratégico. Assim, a VISÃO definida para a COGERH foi: 
 
 
 
 
 

3.3 DEFINIÇÃO DE VALORES 
 
Os valores de uma Instituição representam como ela se porta diante de suas 
ações, decisões e, enfim, como ela se relaciona com todos os atores, tanto 
ligados ao ambiente interno quanto ao ambiente externo. Os Valores da 
COGERH são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
A definição da MISSÃO, VISÃO e VALORES, forma o que chamamos de 
identidade organizacional. Isto definido, a COGERH deveria definir passos 
para, cumprindo sua MISSÃO e observando seus VALORES, alcançar sua 
VISÃO. Para tanto, buscou-se definir objetivos que ao serem conquistados, 
contribuíssem para o alcance da VISÃO. Esses objetivos, por conta de sua 
importância, são chamados de OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. Eles estão 

Ser reconhecida pela sociedade Cearense como Instituição de Excelência no 
gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

Ética, Compromisso, Transparência, Qualidade, Responsabilidade socioam
biental, Valorização dos Recursos Humanos, integração, descentralização e 

participação. 

Gerenciar os recursos hídricos no Ceará, promovendo o acesso à água e  
contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 
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apresentados abaixo: 
 
 

1. Aprimorar eficiência operacional dos sistemas hídricos; 
2. Desenvolver, estudar e ampliar a gestão qualitativa e quantitativa dos 

corpos hídricos superficiais e subterrâneos para garantir a segurança 
da oferta hídrica; 

3. Garantir a segurança da infraestrutura hídrica; 
4. Desenvolver estudos, pesquisas e projetos de novas tecnologias e 

eventos hidrológicos extremos e seus impactos; 
5. Ampliar a regularização de uso da água e fortalecer a política de 

cobrança; 
6. Promover a otimização do uso racional da água; 
7. Empoderar e fortalecer os organismos de bacia do Ceará; 
8. Desenvolver e aprimorar mecanismos que promovam a gestão 

participativa; 
9. Garantir a sustentabilidade econômico financeira da Companhia; 
10. Aprimorar a gestão logística, patrimonial e de tecnologia da 

informação e comunicação; 
11. Promover a valorização das pessoas; 
12. Desenvolver a gestão do conhecimento; 
13. Desenvolver a cultura de planejamento, projetos, processos e 

controle; 
14. Fortalecer a comunicação e a imagem institucional. 
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Aprimorar eficiência operacional dos sistemas 
hídricos 

 
4.1 ELABORAÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO 
 
 
O MAPA ESTRATÉGICO consiste na disposição visual dos elementos 
definidos nos itens anteriores de maneira a sintetizar de maneira visual a 
estratégia da Companhia. O MAPA ESTRATÉGICO foi elaborado 
considerando uma metodologia chamada Balanced Score Card (BSC) a 
qual classifica os OBJETIVOS ESTRATÉGICOS no que chamamos de 
perspectivas, quais são: 

- Econômico Financeira; 
- Sociedade e Mercado; 
- Processos e Tecnologia; 
- Aprendizagem e Desenvolvimento. 

 
  
Entre os objetivos estratégicos existem setas ligando-os uns aos outros, 
essas setas indicam que um objetivo estratégico influencia no cumprimento 
ou no alcance de outro objetivo estratégico. Na verdade, há uma inter-
relação entre cada objetivo e mesmo entre as perspectivas, isto é, os 
objetivos que a companhia busca atingir são interdependentes entre si para 
o atingimento da visão almejada. Tomemos por exemplo o seguinte 
objetivo estratégico: 
 
 
 
 
 
 
 
Acima temos dois objetivos estratégicos que foram definidos no 
Planejamento Estratégico. Esses dois objetivos estão situados na 
perspectiva do mapa em Processos e Tecnologias. Podemos perceber que o 
desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos de novas tecnologias e 
eventos hidrológicos extremos e seus impactos, de fato deverão influenciar 
no aprimoramento da eficiência operacional dos sistemas hídricos, por isso 
eles são apresentados no Mapa Estratégico ligados por uma seta indicando 
essa influência de um sobre o outro. O mesmo raciocínio se aplica aos 
demais objetivos estratégicos de maneira que a consecução dos objetivos 
em conjunto deverá proporcionar o alcance da VISÃO almejada pela 
Companhia.  
 
A Seguir apresentamos o mapa estratégico: 

Desenvolver estudos, pesquisas e 
projetos de novas tecnologias e eventos 
hidrológicos extremos e seus impactos 



MAPA ESTRATÉGICO DA COGERH definido para os anos de 2015 a 2022 
 
 

 
 
 

Garantir a sustentabilidade econômico financeira da Companhia

Missão
Gerenciar os recursos hídricos no Ceará, promovendo o 
acesso à água e contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável.

Visão

Ser reconhecida pela sociedade cearense como instituição de excelência 
no gerenciamento dos recursos hídricos.

Econômico / Financeiro

Sociedade / Mercado

Processos / 
Tecnologia

Aprendizagem e 
Desenvolvimento

Ampliar a regularização de uso da 
água e fortalecer a política de 

cobrança

Fortalecer a comunicação e a 
imagem institucional

Empoderar e fortalecer os 
organismos de bacia do Ceará

Desenvolver estudos, pesquisas e 
projetos de novas tecnologias e eventos 
hidrológicos extremos e seus impactos

Garantir a segurança da 
infraestrutura hídrica

Promover a valorização das 
pessoas

Desenvolver e aprimorar 
mecanismos que promovam a 

gestão participativa

Desenvolver, estudar e ampliar a gestão qualitativa e 
quantitativa dos corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos para garantir a segurança da oferta hídrica

Promover a otimização do uso racional da água
Aprimorar eficiência operacional dos sistemas 

hídricos

Aprimorar a gestão logística, 
patrimonial e de tecnologia da 

informação e comunicação

Desenvolver a cultura de planejamento, projetos, processos e controle

Desenvolver a gestão do 
conhecimento

Valores
Ética, Compromisso, Transparência, Qualidade, Responsabilidade socioambiental, Valorização dos Recursos Humanos, integração, descentralização e participação.



5. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 
 
Após a definição dos objetivos estratégicos, faz-se necessário acompanhar 
o atingimento desses objetivos, para tanto foram definidos indicadores para 
acompanhar cada objetivo estratégico. 
Abaixo apresentamos os indicadores classificados por objetivo estratégico: 
 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO NOME DO INDICADOR 

Econômico-
Financeiro (6) 

Garantir a Sustentabilidade 
Economico Financeira 

 

Liquidez Geral da fonte 70 

Geração de caixa (EBTIDA) 

Lucratividade 

 Captação de recursos externos 

Inadimplência 

 Inadimplência em exercícios        
anteriores 

Sociedade / 
Mercado  (7) 

Ampliar a regularização de 
uso da água e fortalecer a 

política de cobrança 
 

 Outorga de usuários faturados 

Faturamento de usuários outorgados 

 Eficiência de faturamento 

Empoderar e fortalecer os 
organismos de bacia do 

Ceará 
 

 Resposta às deliberações dos comi-
tês de bacia 

Desenvolver e aprimorar 
mecanismos que promovam 

a gestão participativa 
 

Gestão Participativa  

Fortalecer a comunicação e 
a imagem institucional 

 

 Execução do plano de comunicação 

 Reconhecimento da Cogerh pela 
sociedade 

Processos / 
Tecnologia (11) 

Aprimorar eficiência 
operacional dos sistemas 

hídricos 
 

Eficiência Operacional dos sistemas 
de transferências 

Desenvolver, estudar e 
ampliar a gestão qualitativa e 

quantitativa dos corpos 
hídricos superficiais e 

subterrâneos para garantir a 
segurança da oferta hídrica 

 

Índice de açudes com estado trófico 
avaliados 

Índice de aquíferos monitorados 

Promover a otimização 
do uso racional da água 

Promover a otimização do uso 
racional da água 



                                                                                           

31 
 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH 

CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH 

Garantir a segurança da 
infraestrutura hídrica 

 
Segurança da Infraestrutura hídrica 

Garantir a segurança da 
infraestrutura hídrica 
Desenvolver estudos, 

pesquisas e projetos de 
novas tecnologias e eventos 
hidrológicos extremos e seus 

impactos 
 

 Correção das anomalias das estru-
turas hídricas 

Sedes municipais em crise hídrica 

Aprimorar a gestão logística, 
patrimonial e de tecnologia 

da informação e 
comunicação. 

 

 Execução dos projetos de  logística, 
patrimonial e de TIC 

Desenvolver a cultura de 
planejamento, projetos, 

processos e controle 
 

Projetos com termo de abertura 

Desenvolver a cultura de 
planejamento, projetos, 

processos e controle 
Promover a valorização das 

pessoas 
 

 Otimização de Processos 

Execução do plano de auditoria 

Clima organizacional 

Pessoas / 
Aprendizagem 

(4) 

Promover a valorização das 
pessoas 

Desenvolver a gestão do 
conhecimento 

 

índice de promoções 

 Execução do plano de capacitação 

Desenvolver a gestão do 
conhecimento 

 

Horas de capacitação por emprega-
dos 

 

  
 

6. DEFINIÇÃO DOS PROJETOS POR OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 

ORDEM PROJETOS 

Garantir a Sustentabilidade  
Econômico Financeira 

 

Adutora SILAT  

Implantação de um Sistema de Telefonia 
Digital (IP) 

Construção de Adutora para atender a CSP 
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ORDEM PROJETOS 

Ampliar a regularização de uso da 
água e fortalecer a política de 

cobrança 

Análise e integração dos instrumentos de 
gestão como foco na outorga, cobrança e 
fiscalização. 

Elaboração do SIGERH 

Empoderar e fortalecer os 
organismos de bacia do Ceará 

Dinamização das Comissões Gestoras  

Desenvolver e aprimorar 
mecanismos que promovam a gestão 

participativa 
 

Estratégias de Divulgação das Ações da 
Cogerh e dos Fóruns de Participação 
Social na Bacia do Salgado.       

Edição Revisada da Cartilha do Salgado 

Sistema de Monitoramento de Conflitos 

Fortalecer a comunicação e a 
imagem institucional 

 

Vídeo Institucional 

Elaboração de um Plano de Comunicação 

Aprimorar eficiência operacional 
dos sistemas hídricos 

Integração do Açude Pacajus ao Trecho IV do 
Eixão 

Recuperação e Montagem da bomba 4 da EB 
Castanhão 

Recuperação e Montagem da bomba 5 da EB 
Castanhão 

Recuperação dos Flutuantes da EB Pacoti 

Construção da Adutora de Maranguape 

Aquisição e Instalação de Transformadores - 
EB Castanhão 

Sistema de Monitoramento Quantitativo e 
Qualitativo por Telemetria 

Banco de Dados Espacial 

Construção de Poços no Campo de Dunas do 
Pecém 

 
 

Desenvolver, estudar e ampliar a 
gestão qualitativa e quantitativa dos 

corpos hídricos superficiais e 

Avaliação Hidrogeológica Quali-quantitativa 
no Município de Poranga 

Identificação, Avaliação e Modelagem da 
Qualidade das Águas do Rio Batateira e 
Riacho dos Porcos 
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ORDEM PROJETOS 

subterrâneos para garantir a 
segurança da oferta hídrica 

Estudos Qualiquantitativos das Águas 
Subterrâneas da Bacia do Araripe  

Estudos Qualitativos das Águas Subterrâneas 
da Bacia do Araripe 

Avaliação Hidrogeológica quali-quantitativa 
dos aquíferos do município de Paraipaba para 
abastecimento do perímetro irrigado 
Cadastro de poços dos municípios que 
compõem a Área de Proteção Ambiental 
(APA) da Serra de Baturité, Ceará: Aratuba, 
Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, 
Mulungu, Pacoti, Palmácia e Redenção. 

Garantir a segurança da 
infraestrutura hídrica 

 

Implantação de placas e avisos e informações 
nos reservatórios da bacia do Salgado   

Recuperação da Barragem do Batalhão  

Execução dos Serviços de Injeção de Cimento 
na Ombreira Esquerda do Açude Jaburu I  

Desenvolver estudos, pesquisas e 
projetos de novas tecnologias e 

eventos hidrológicos extremos e seus 
impactos 

 

Plano de Segurança Hídrica 

Cadastramento de Usuários e Medições de 
Vazões de Fontes de Águas Naturais da 
Região do Cariri  

Estudo das Águas da Bacia Hidrográfica do 
Curu no Trecho entre Pentecoste e Paraipaba  

  
Aprimorar a gestão logística, 

patrimonial e de tecnologia da 
informação e comunicação. 

 

Projeto de Revitalização da sede 

Sistema de Controle e Gerenciamento de 
Energia  

Implantação do Centro de Distribuição  
Reescrever o Sistema de Outorgas e Licenças 
-Sol 

Aquisição de Solução de Armazenamento - 
Storage 

. 
 
 
 
 

Desenvolver a cultura de 

Implantação da Agenda Ambiental Pública - 
A3P 

Definição do Fluxo dos Processos de Diárias e 
Faturamento 

Revisão do Planejamento Estratégico 
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ORDEM PROJETOS 

planejamento, projetos, processos e 
controle. 

 

Desenvolvimento e Implementação de 
Ferramenta do BI 

Curso MS Project 
 

MBA em Gerenciamento de Projetos 

Impairment Teste de Recuperabilidade e 
Patrimônio da Cia  

Promover a valorização das pessoas 
 

Pesquisa de Clima nas Gerências Regionais  

Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários 

Implantação de modelo de remuneração 
estratégica 

Desenvolver a gestão do 
conhecimento 

 
Elaboração de um Plano de Capacitação 

 
 
 
Considerações Finais 
 
A Estratégia de longo prazo da COGERH considerou o período de 2015 a 
2022, entretanto foi formatada enquanto já decorria parte desse período. 
Alguns projetos dentre os acima citados já estão em andamento e outros até 
mesmo concluídos. Mensalmente há o acompanhamento dos indicadores 
estratégicos e do andamento dos projetos. Novos projetos que porventura 
sejam necessários serão incluídos no Planejamento, assim como os 
indicadores são avaliados e podem ser modificados caso seja mais 
adequado.  
A formulação dos objetivos estratégicos, dos projetos e dos indicadores 
estratégicos contemplam os riscos e oportunidades apresentados nesse 
trabalho. Dessa forma, através da execução dos projetos e de outras ações 
que contribuam para o atingimento das metas estipuladas para os 
indicadores estratégicos espera-se atingir a visão estabelecida pela 
Companhia. 
 


