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APRESENTAÇÃO

Entre  os  maiores  desafios  a  serem

enfrentados  pela  Cogerh,  no  horizonte  deste

planejamento, estão o desenvolvimento de ações e

projetos que corroborem no processo de eliminação

e/ou mitigação dos efeitos da crise hídrica que, há

seis anos consecutivos, assola o Estado do Ceará. 

Este  plano  de  negócio  tem como  objetivo

principal orientar a atuação da Companhia, no ano

de  2019,  mantendo  o  foco  nas  seguintes  ações

estratégicas: 

• Ampliação  da  segurança  hídrica

(considerando  os  aspectos  quantitativos  e

qualitativos da água); 

• Participação  social  na  gestão  dos  recursos

hídricos; 

• Aperfeiçoamento  dos  sistemas  de

informação, monitoramento e fiscalização;

• Desenvolvimento  de  estratégias  de

promoção da gestão da demanda de água junto

aos usuários; 

• Ampliação  da  oferta  de  água  por  fontes

alternativas  e  sustentabilidade  institucional  do

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos

– Sigerh. 

Ressalte-se  que  a  Companhia  já  vem

desenvolvendo  a  cultura  do  planejamento

estratégico  desde o ano de 2005.  Apresenta-se a

seguir um breve histórico da evolução do processo

de planejamento estratégico na Cogerh: 

• Plano Estratégico – período 2005-2009 - foram

estabelecidos macroprojetos ou eixos de atuação;

• Plano  Estratégico  -  período  2010-2014  -  foi

adotado o modelo Balanced Scorecard e passou-se a

realizar os Fóruns de Avaliação e Gestão - FAG (para

monitorar os indicadores Corporativos);

• Plano  Estratégico  -  período  2015-2022  -  foi

mantido o modelo Balanced Scorecard, levando-se em

consideração  o  Planejamento  da  SRH e  do  Sistema

Integrado de Gestão de Recursos Hídricos – Sigerh. Os

projetos foram classificados alinhando-os aos Eixos de

atuação e aos Objetivos Estratégicos. 

No  que  se  refere  ao  atual  Plano Estratégico

(2015-2022),  tem-se buscado consolidar  um modelo

de Gestão Estratégica com Foco em Resultados.

É  Importante  destacar  que  o  referido  Plano

Estratégico  está  alinhado  às  diretrizes  estabelecidas

nos principais documentos que formalizam as Políticas

Públicas do Governo do Estado do Ceará para a área

de Recursos Hídricos, como por exemplo:

• Pacto  pela  Convivência  com  o  Semiárido

Cearense; 

• Plano de Governo 2015-2018 - “Os 7 Cearás”; 

• Plano  de  Ações  Estratégicas  e  Recursos

Hídricos do Ceará; 

• Plano Fortaleza 2040.
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2. IDENTIDADE DA COMPANHIA

2.1. Forma jurídica

A 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. Foi constituída na forma de sociedade

anônima por ações, de economia mista. Dessa forma a Companhia está sujeita a Lei Nº 6.404/76, lei

das sociedades anônimas.

A Companhia também é regida pela Lei Nº 13.303/2016, que impõe novas regras de governança

corporativa, bem como mudanças na forma de contratação e licitação.

2.2. Missão, Visão e Valores

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.

Valores:  Ética,  Compromisso,  Transparência,  Qualidade,  Responsabilidade  socioambiental,

Valorização dos Recursos Humanos, Integração, Descentralização e Participação.

2.3. Atividade principal

A Cogerh realiza o gerenciamento dos recursos hídricos do Estado do Ceará, auferindo sua receita a

partir da cobrança pelo uso de água bruta.

Em 2010 foi sancionada a Lei Nº 14.844, a qual alterou a Lei Nº 11.996/1992, que dispunha

sobre a Política Estadual dos Recursos Hídricos. Nela são previstas as seguintes competências: 
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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:

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;

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;
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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.

2.4. Fontes de Recursos

A Cogerh aufere sua receita pela cobrança de tarifa  pelo uso da água bruta.  As tarifas são

estabelecidas através de Decreto do Governador do Estado, após apreciação e aprovação pelo Conselho

Estadual de Recursos Hídricos - Conerh. Entretanto, a Companhia também realiza investimentos através

da captação de recursos oriundos do tesouro estadual e federal.
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3. ANÁLISE AMBIENTAL

3.1. A  nálise do ambiente externo:  

Com base no atual  Plano Estratégico,  no que se refere ao ambiente externo,  foram

identificadas as seguintes observações: 

3.1.1. Cenário econômico

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

intensidade por conta do CIPP;

 Retorno de altos índices de inflação influenciando negativamente o poder aquisitivo dos

salários e consequentemente a cadeia produtiva nacional; 

 A partir de 2016 a entrada em funcionamento e/ou o aumento de escala de Indústrias do

porto do Pecém;

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

econômica; 

 Tendência de desvalorização do Real frente ao Dólar;

 Tendência de aumento na taxa de juros americana;

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

3.1.2. Cenário demográfico

 Aumento da escassez hídrica no Estado;

 27% da população cearense ocupa a área rural;
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 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  de

desertificação;

 A  maior  parte  da  população  cearense  tem  a  faixa  etária  entre  15  a  64  anos,

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

 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;

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

 Reuso de água e dessalinização;

 Inconstância nas precipitações pluviométricas.

3.1.3. Cenário ambiental

 Indicadores  climáticos  apontam forte  probabilidade  de  permanência  do fenômeno da

seca;

 El Niño nos próximos anos;

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

Cogerh; 

 Crise hídrica afeta abastecimento de sedes municipais e de comunidades rurais. 

 Crise hídrica afeta gravemente o setor da agricultura irrigada;
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 A  perenização  dos  rios,  uma  dos  principais  ações  de  convivência  sustentável  com

Semiárido sofre grave redução;

 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. 

3.1.4. Cenário Tecnológico

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

 Desenvolvimento  de  novas  tecnologias  voltadas  para  armazenamento,  gestão  e

qualidade da água;

 Construção do Sistema de Inovação para o estado do Ceará;

 Interiorização do Sistema Estadual de Inovação;

 Consolidação do Plano de Educação Profissional em CT&I;

 Fortalecimento da ETICE.

3.1.5. Cenário Jurídico

 Lei Estadual de Recursos Hídricos (Nº 14.844/2010) modificada e promulgada;

 Descrença na democracia e nos processos democráticos. A gestão dos recursos Hídricos

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

nesse dispositivo o modelo desenvolvido pode vir a ficar em risco de colapso;
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 Aplicabilidade na região semiárida de dispositivos legais do âmbito nacional, como por

exemplo, as resoluções Conama sobre qualidade de água, proteção de reservatórios e

classificação das águas;

 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  e etc.)  em choque,  fazendo com que seja  mostrado um

potencial hídrico que o Estado não possui;

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

concentram aproximadamente 70% da capacidade de água armazenada do Estado) 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 açudes federais em

agosto 2016;

 Descontinuidade da gestão das políticas de recursos hídricos em função das alterações

nos cargos de confiança;

 Extinção  do  DNOCS  e  a  entrada  de  um  novo  agente  como  administrador  de  seu

patrimônio;

 Aproximação com órgãos da política de meio ambiente (estadual e nacional), da justiça e

do desenvolvimento rural, aumentando a fiscalização dos recursos hídricos;

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

evidentes. 

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

 Possibilidade de criação de legislação sobre pagamento por serviços ambientais;
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 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 Brasil);

 Descompasso  na  política  e  no  planejamento  do  desenvolvimento  do  Estado,

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

agenda do Governo.

3.1.6. Cenário Sóciocultural

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

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

 Popularização de mídias digitais modificando a comunicação de massas e com alto poder

de mobilização social;

 Descrença na democracia e nos processos democráticos. A gestão dos recursos hídricos

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;

 Possibilidade de migração desencadeada pela estiagem;

 Políticas sociais visando gerar justiça social através de avanços trabalhistas e diminuição

da desigualdade social;

 Visões tradicionais e conservadoras aumentando com a crise econômica;

 Lógica de produção gera aumento do consumismo;

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

 Concentração do poder da mídia nas mãos de poucos grupos.
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3.1.7. Análise das 05 (cinco) forças

1) Ameaça de novos entrantes

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

governo em delegar  ações de gestão dos recursos hídricos  para a iniciativa  privada,

como por exemplo a criação da Utilitas - Empresa de Utilidades Industriais do Pecém,

uma sociedade de propósito específico (SPE).

 Dessalinização da água do mar.

2) Poder de negociação dos fornecedores

 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

necessárias, para atender às demandas;

 Contratações de consultorias especializadas para apoio às áreas da Cogerh, em projetos

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

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

dentre outros aspectos.

3) Poder de negociação dos usuários

 Necessidade de adequação dos sistemas de recursos hídricos para atender à crescente

demanda por água bruta no Estado;

 Exigência pela excelência no atendimento da Companhia pelos usuários;

 Sustentabilidade no fornecimento de água bruta gerando segurança aos usuários.
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4) Ambiente de concorrência

 Como órgão de gerenciamento da Política Estadual de Recursos Hídricos, vinculada à

Secretaria dos Recursos Hídricos - entidade única com esta atribuição no estado;

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

descentralização;

 Possibilidade de outra instituição gerenciar a água de reúso e a dessalinização da água

do mar.

5) Produtos Substitutos

 Dessalinização da água do mar;

 Utilização de água de reuso para o CIPP.Como órgão de gerenciamento da Política 

Estadual de recursos hídricos, vinculada à Secretaria dos Recursos Hídricos - entidade 

única com esta atribuição no estado.

3.2. Análise do ambiente interno:

Ainda tomando-se como base o atual Plano Estratégico, no que se refere ao ambiente

interno, foram identificadas as seguintes observações: 

3.2.1. Pontos fortes

 Arrecadação própria;

 Bom ambiente de trabalho, no aspecto relacional/interpessoal;
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 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, tático e operacional;

 Funcionamento do ERP (Enterprise Resource Planning);

 Desenvolvimento da gestão participativa os 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;
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 Imagem da Cogerh junto à sociedade;

 Implementação dos instrumentos de gestão.

3.2.2. Pontos fracos

 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;

 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;
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 Compras, controle de estoque e almoxarifado ainda necessitando de aprimoramento;

 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 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;
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 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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4. PLANO DE NEGÓCIO   -   2019  

4.1. Modelo de Gestão:

Um dos principais instrumentos utilizados no modelo de Gestão Estratégica adotado na

Cogerh é o Mapa Estratégico. Essa ferramenta consiste na disposição visual dos elementos que

definem  a  Identidade  da  Companhia  (Missão,  Visão,  Valores  e  Objetivos  Estratégicos),

objetivando sintetizar de maneira visual a estratégia da Companhia. O Mapa Estratégico foi

elaborado  com base  na  metodologia  Balanced  Scorecard  (BSC),  conforme  apresentado  na

figura abaixo:
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O modelo  de  Gestão  por  Resultado  desenvolvido  e  implantado  na  Cogerh  é

composto pela definição e monitoramento dos Objetivos Estratégicos através do monitoramento

de indicadores e metas estabelecidas para os níveis Corporativo (estratégico), Setorial (tático) e

Operacional (individuais), conforme apresentado a seguir.

Para  realizar  as  suas  atividades,  a  Companhia  monitora  os  projetos  estratégicos

conforme os eixos abaixo descritos:
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Figura 03



O modelo de monitoramento mensal das ações e projetos desenvolvidos pela Companhia

é composto das seguintes ações: Reuniões do FAG (Fórum de Avaliação e Gestão) Corporativo,

que  monitora  metas  e  indicadores  de  desempenho  do  nível  estratégico;  Reuniões  do  FAG

Setorial, que monitora metas e indicadores de desempenho de cada Diretoria; as Reuniões de

Monitoramento de Projetos Estratégicos; e monitoramento dos compromissos estabelecidos em

cada reunião, controlados através de um sistema específico, conforme figura abaixo.
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Figura 04



4.2. Metas e Indicadores Corporativos:

Com base no atual Plano Estratégico, foram definidos os seguintes indicadores e metas,

do nível estratégico ou corporativo, para o ano de 2019:

4.3. Orçamento de Investimento

Para viabilizar o alcance dos objetivos e metas estratégicas, foi verificada a necessidade

de implantação dos seguintes Programas Estratégicos: 
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4.4. Orçamento de Custeio

Para realizar a operação da Companhia foi aprovado no Conselho de Administração o

seguinte Orçamento de Receita e de Despesa para o exercício de 2019, conforme apresentado

nos quadros abaixo:

21

Tabela 03

Tabela 04



4.5. Orçamento de Receita através de Outras Fontes de Recurso

Considerando os recursos advindos do IPF (Investiment Project Financing) -Ceará, está

previsto que a Cogerh receba o total de US$ 4.400,000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil

dólares). Para o ano de 2019, está previsto o recebimento de R$ 1.587.954,94 (um milhão,

quinhentos e oitenta e sete mil,  novecentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e quatro

centavos), conforme detalhado abaixo:
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Tabela 05


