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1. INTRODUÇÃO 

 

A Fundação Agência das Bacias PCJ celebrou o Contrato de Gestão nº 003/11 com a 

Agência Nacional de Águas – ANA para exercer as funções de entidade delegatária de 

Agência de Água, tornando-se responsável pelo gerenciamento dos recursos financeiros 

advindos da cobrança federal pelo uso dos recursos hídricos nas bacias PCJ.  

Segundo a Lei Federal nº 9433/97, em seu Capítulo IV, Art. 41, as Agências de Água 

exercerão a função de Secretaria Executiva do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, o qual fundamenta-se os trabalhos das Câmaras Técnicas, Grupos Técnicos e 

Plenários dos Comitês PCJ. 

Nesse sentido, no Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 003/ANA/2011 – Contrato 

de Gestão, aprovado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 286/17, de 15/12/2017, consta 

dentre as metas a serem cumpridas, em seu Indicador 5 – Reconhecimento social, item 5B, 

a “Elaboração de planejamento estratégico dos Comitês PCJ”, sendo que para mais 

informações sobre o indicador informado, bem como sobre o contrato celebrado, disponibiliza-

se o link a seguir: https://www.agencia.baciaspcj.org.br/indicadores-e-metas-contrato-de-

gestao-ana/ 

 

1. INDICADOR 5B – ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS 

COMITÊS PCJ 

 

Tendo em vista a crescente demanda pela profissionalização dos processos e 

estrutura dos Comitês de Bacias Hidrográficas, e a necessidade de atendimento às metas do 

Contrato de Gestão acima citado, o Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ visa orientar 

o pensamento para questões estratégicas, especialmente durante fases de mudanças e 

evolução do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos;  garantir a eficácia dos 

processos de tomada de decisão; ampliar e aperfeiçoar o controle sobre os resultados das 

ações deliberadas pelos Comitês PCJ; e estabelecer a melhor direção a ser seguida pelo 

colegiado para atuar de forma inovadora e diferenciada. 

Além disso, o desenvolvimento dessa atividade tem como funcionalidade proporcionar 

a visão de futuro em consonância ao direcionamento proposto pelo Plano de Recursos 

Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para o período de 

2020 a 2035, aprovado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 332/2020, de 31 de agosto de 

2020. 

https://www.agencia.baciaspcj.org.br/indicadores-e-metas-contrato-de-gestao-ana/
https://www.agencia.baciaspcj.org.br/indicadores-e-metas-contrato-de-gestao-ana/
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Portanto, considerando a complexidade da estrutura e funcionamento dos Comitês 

PCJ, formados pelos Plenários, Câmara Técnica de Planejamento e 11 Câmaras Técnicas 

temáticas, foram definidos ações e cronograma para a elaboração do Planejamento 

Estratégico dividindo-se em 3 (três) fases, conforme apresentadas no Quadro 1. 

Destaca-se que o ano de 2020 foram concluídas as atividades referentes à primeira 

fase, que teve como objetivo o desenvolvimento das declarações corporativas de missão, 

visão de futuro e valores dos Comitês PCJ, e realização da análise SWOT dos Comitês PCJ, 

e foi realizada recomposição do grupo de trabalho Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ 

(denominado GT-Planejamento Estratégico) para início dos trabalhos referentes à segunda 

fase que trata-se da elaboração e implantação do planejamento estratégico, com horizonte 

para o período 2021-2024, baseado na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), para os 

Comitês PCJ. 

As reuniões de discussão, apresentação e validação da Fase 1 do Planejamento 

Estratégico dos Comitês PCJ foram realizadas de forma presencial até 06 de março de 2020, 

data da realização da 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento, em 

Holambra/SP. A partir dessa data, considerando que foram decretadas medidas profiláticas 

de enfrentamento à pandemia de COVID-19 que impossibilitam a realização de reuniões e de 

eventos presenciais, os Comitês PCJ regulamentaram, em caráter excepcional, a realização 

de reuniões e eventos não presenciais no âmbito dos Comitês PCJ, através da Deliberação 

Conjunta Ad Referendum dos Comitês PCJ no 113/2020, de 22/05/2020. 

 

Quadro 1 - Ações para a elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ 

EXERCÍCIOS AÇÕES 

Primeiro semestre 
de 2020 

1) Conclusão das atividades referentes ao desenvolvimento das 
declarações corporativas de missão, visão de futuro e valores dos Comitês 
PCJ, e realização da análise SWOT dos Comitês PCJ; 

2) Aprovação das declarações corporativas de missão, visão de futuro e 
valores dos Comitês PCJ, e da análise SWOT dos Comitês PCJ, conforme 
os termos da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 116/2020, de 
30/06/20. 

Segundo 
semestre de 2020 

1) Alteração no cronograma organizado em 2019 colocando para o segundo 
semestre de 2021 a realização da fase de “desenvolvimento das 
declarações de missão de cada câmara técnica dos Comitês PCJ, definição 
do conjunto de macro objetivos e suas metas específicas, identificação dos 
processos e macro gargalos, e desenvolvimento de indicadores de 
problemas para cada câmara técnica dos Comitês PCJ”, tendo em vista a 

https://drive.google.com/file/d/1_t5jSIBPUrqODNA13RWRovXMfyo-ekdL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_t5jSIBPUrqODNA13RWRovXMfyo-ekdL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7um7fCgI0ysRxkfjhphIErtJDLZozg1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7um7fCgI0ysRxkfjhphIErtJDLZozg1/view?usp=sharing
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posse dos membros e eleição das coordenações das câmaras técnicas 
prevista para ser realizada em junho/julho de 2021.  

2) Recomposição do grupo de trabalho no âmbito da Câmara Técnica de 
Planejamento dos Comitês PCJ, denominado GT-Planejamento 
Estratégico. 

3) Realização de 3 (três) reuniões do GT-Planejamento Estratégico para 
análise dos graus de importância estratégica e de importância crítica dos 
pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças como fase 
precedente à elaboração do Balanced Scorecard (BSC). 

4) Reformulação de termo de referência para a contratação de consultoria, 
considerando as medidas profiláticas de enfrentamento à pandemia de 
COVID-19 que impossibilitam a realização de reuniões e de eventos 
presenciais: 

FASE 2 – elaboração e implantação do planejamento estratégico, com 
horizonte para o período 2021-2024, baseado na metodologia do Balanced 
Scorecard (BSC), para os Comitês PCJ. 

Primeiro semestre 
de 2021 

1) Conclusão das atividades referentes à FASE 2 com a aprovação pelos 
plenários por meio de deliberação dos Comitês PCJ; 

2) Reformulação de termo de referência e contratação de consultoria: 

FASE 3 – desenvolvimento das declarações de missão de cada câmara 
técnica dos Comitês PCJ, definição do conjunto de macro objetivos e suas 
metas específicas, identificação dos processos e macro gargalos, e 
desenvolvimento de indicadores de problemas para cada câmara técnica 
dos Comitês PCJ. 

Segundo 
semestre de 2021 

1) Acompanhamento e conclusão das atividades referentes à FASE 3, 
com a aprovação pelos plenários por meio de deliberação dos Comitês 
PCJ. 

 

Observando o cronograma mencionado, em sequência, relacionamos todos os termos 

de referências desenvolvidos e contrato celebrado com a empresa WS Consultores 

Associados S/C Ltda para o desenvolvimento da Fase 1 do Planejamento Estratégico dos 

Comitês PCJ. Todos os documentos poderão ser acessados por meio dos links abaixo: 

 

a) Termos de referência para elaboração do Planejamento Estratégico dos 

Comitês PCJ: 

 

a.  FASE 1 - Capacitação dos membros dos Comitês PCJ sobre planejamento 

estratégico, desenvolvimento das declarações corporativas de missão, 
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visão de futuro e valores dos Comitês PCJ, e realização da análise SWOT 

dos Comitês PCJ:  

http://www.agencia.baciaspcj.org.br/docs/planejamento/tr-planejamento-

fase1.pdf 

 

b. FASE 2 - Elaboração e implantação do planejamento estratégico, com 

horizonte para o período 2021-2024, baseado na metodologia do Balanced 

Scorecard (BSC), para os Comitês PCJ: 

https://www.agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/TR-

Planejamento-Estrat%C3%A9gico-FASE-2_BSC.pdf  

 

c. FASE 3 - Desenvolvimento das declarações de missão de cada câmara 

técnica dos Comitês PCJ, definição do conjunto de macro objetivos e suas 

metas específicas, identificação dos processos e macro gargalos, e 

desenvolvimento de indicadores de problemas para cada câmara técnica 

dos Comitês PCJ: 

https://www.agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/TR-

Planejamento-Estrat%C3%A9gico-FASE-3_CTs.pdf  

 

b) Contrato nº 033/2019 

 

a. FASE 1 - Capacitação dos membros dos Comitês PCJ sobre planejamento 

estratégico, desenvolvimento das declarações corporativas de missão, 

visão de futuro e valores dos Comitês PCJ, e realização da análise SWOT 

dos Comitês PCJ:  

http://www.agencia.baciaspcj.org.br/docs/planejamento/contrato-33-19.pdf 

 

3. METODOLOGIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – FASE 1 

 

No âmbito da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), em sua 76ª Reunião 

Ordinária, no dia 06 de setembro de 2019, foi criado o Grupo de Trabalho Planejamento 

Estratégico (GT-Planejamento Estratégico) para dar início às atividades da Fase 1 do 

Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, conforme composição segue na Figura 1. 

 

http://www.agencia.baciaspcj.org.br/docs/planejamento/tr-planejamento-fase1.pdf
http://www.agencia.baciaspcj.org.br/docs/planejamento/tr-planejamento-fase1.pdf
https://www.agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/TR-Planejamento-Estrat%C3%A9gico-FASE-2_BSC.pdf
https://www.agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/TR-Planejamento-Estrat%C3%A9gico-FASE-2_BSC.pdf
https://www.agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/TR-Planejamento-Estrat%C3%A9gico-FASE-3_CTs.pdf
https://www.agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/TR-Planejamento-Estrat%C3%A9gico-FASE-3_CTs.pdf
http://www.agencia.baciaspcj.org.br/docs/planejamento/contrato-33-19.pdf
https://drive.google.com/a/baciaspcj.org.br/file/d/15mRN0ZFYoza0yE761mbdIdEejBtClv6L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/baciaspcj.org.br/file/d/15mRN0ZFYoza0yE761mbdIdEejBtClv6L/view?usp=sharing
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Figura 1 - Membros do GT-Planejamento Estratégico para a Fase 1 

 
 

Em 25 de setembro de 2019 foi celebrado contrato entre a Agência das Bacias PCJ e 

a empresa WS Consultores Associados S/C Ltda para o desenvolvimento da Fase 1 do 

Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, cujas atividades contempladas estão dispostas 

na figura 2. 

A metodologia para elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ contou 

com a contratação de empresa de consultoria especializada, a qual orientou as discussões 

dos membros do GT-Planejamento Estratégico na construção coletiva dos produtos. O 

referido grupo de trabalho, por sua vez, foi composto para acompanhamento da elaboração 

dos produtos e para fornecer subsídios à Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de 

Recursos Hídricos (CASGRH) da Fundação Agência das Bacias PCJ, responsável pela 

aprovação dos produtos e pela fiscalização das ações da empresa contratada. 
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Figura 2 - Atividades da Fase 1 

 
 *Ressalta-se que em 2020 foram concluídas as atividades a partir da alínea “j”, sendo que as 

anteriores foram realizadas no segundo semestre de 2019. 

 
Para a elaboração dos produtos, foram realizadas 8 (oito) reuniões do GT-

Planejamento Estratégico, sendo 6 (seis) realizadas em 2019 e 2 (duas) em 2020. Todas as 

reuniões do grupo foram realizadas na sede da Fundação Agência das Bacias PCJ, em 

Piracicaba/SP, e tiveram como dinâmica a organização dos membros em pequenos grupos 

para o aprofundamento da discussão e a proposição de ideias, que eram posteriormente 

confrontadas e complementadas pelas dos demais grupos, na busca pelo aprimoramento da 

reflexão e pelo consenso. Uma vez alcançado, passava-se à redação do item em questão, a 

ser, num momento posterior, validado de forma harmônica com as demais declarações em 

elaboração. 

Após desenvolvimento das declarações corporativas e da análise SWOT, os 

resultados foram apresentados e validados junto às Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, à 

Câmara Técnica de Planejamento e aos Plenários dos Comitês PCJ. 

 

Segue descritivo das atividades realizadas em 2020: 

 

7ª Reunião do GT-Planejamento Estratégico, realizada em 31/01/2020 

- Discussão sobre a análise SWOT. 

 



 
 
 

INDICADOR 5 – RECONHECIMENTO SOCIAL 
5B – Elaboração de Planejamento estratégico dos Comitês PCJ 

 

9 
 

 

8ª Reunião do GT-Planejamento Estratégico, realizada em 10/02/2020 

- Consolidação dos resultados da análise SWOT. 

 

Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas para apresentação do Planejamento 

Estratégico dos Comitês PCJ, realizada em 20/02/2020 

- Reunião realizada às 09h30, nas dependências do auditório “Planeta Água” da DAE 

S/A Jundiaí, em Jundiaí/SP. 

 

78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento, realizada em 

06/03/2020 

- Reunião realizada às 09h30, nas dependências do auditório da Cooperativa 

Agropecuária de Insumos de Holambra, em Holambra/SP. 

 

10ª Reunião Ordinária Conjunta dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL), 

realizada em 30/06/2020 

- Reunião realizada às 09h30, por videoconferência, conforme os termos da 

Deliberação Conjunta Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 113/2020, de 22/05/2020. 

 

4. CONTROLE DE FREQUÊNCIA EM REUNIÕES DO GT-PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

Segue abaixo o controle de frequência dos membros em reuniões do GT-Planejamento 

Estratégico, realizadas de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. 

 

Quadro 2 - Frequência dos membros em reuniões do GT-Planejamento Estratégico 

Membros 
1ª 

Reunião 
13/09/2019 

2ª 
Reunião 

02/10/2019 

3ª 
Reunião 

14/10/2019 

4ª 
Reunião 

30/10/2019 

5ª 
Reunião 

18/10/2019 

6ª 
Reunião 

29/11/2019 

7ª 
Reunião 

31/01/2020 

8ª 
Reunião 

10/02/2020 

CT-AS T T  T T   T 

CT-EA  T   T T T  

CT-ID S S S S S S S S 

CT-IND T T T T T T T T 

CT-MH T S S S S S  RPP 

CT-OL T  S    S T 

CT-PB  T/S T/S  S S S T/S 

CT-PL - Órgãos de 
Governo 

T T T T  T T  

CT-PL - 
Municípios 

 T   T  T  

https://drive.google.com/file/d/1_t5jSIBPUrqODNA13RWRovXMfyo-ekdL/view?usp=sharing
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CT-PL - Usuários 
de Recursos 
Hídricos 

T  T T T  T T 

CT-PL - 
Organizações 
Civis 

T T T T T T   

CT-RN T T T S T S T/S T/S 

CT-Rural T/S T/S T/S T/S T/S T/S T T 

CT-SA T T   T S T T 

CT-SAM T  T S     

PJ1 T T T T     

SE-PCJ T T/S T/S  T/S T/S S T/S 

T: Titular / S: 
Suplente     

  

  

 
 É possível observar uma participação efetiva dos membros dos Comitês PCJ na 

elaboração do Planejamento Estratégico, destacadamente a partir do Grupo de Trabalho, o 

qual atuou na validação dos resultados, internalizando as discussões e possibilitando o 

enriquecimento do processo de desenvolvimento das declarações corporativas e da análise 

SWOT devido à participação de representantes de diversos segmentos da sociedade durante 

as reuniões. 

 

5. DECLARAÇÕES CORPORATIVAS E ANÁLISE SWOT DOS COMITÊS PCJ 

 

Seguem abaixo os Anexos I e II da Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 

116/2020, de 30/06/2020, que “Aprova as Declarações Corporativas dos Comitês PCJ: 

Missão, Visão de Futuro, Atributos da Visão de Futuro e Valores; e a Análise SWOT”: 

 

• Missão: 

Deliberar ações, de forma participativa, para a implementação de políticas de recursos 

hídricos nas Bacias PCJ, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

 

• Visão de Futuro – 2035: 

Ser excelente na prática e na construção de políticas voltadas aos recursos hídricos 

nas Bacias PCJ. 

 

• Atributos da Visão: 

a. Fortalecer a gestão participativa, descentralizada e transparente dos recursos 

hídricos; 

https://drive.google.com/file/d/1O7um7fCgI0ysRxkfjhphIErtJDLZozg1/view
https://drive.google.com/file/d/1O7um7fCgI0ysRxkfjhphIErtJDLZozg1/view
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b. Articular os atores para garantir a implementação das diretrizes estratégicas em 

gestão de recursos hídricos; 

c. Contribuir para o fortalecimento dos sistemas nacional e estaduais de 

gerenciamento de recursos hídricos; 

d. Qualificar as decisões para garantir a segurança hídrica; 

e. Estar comprometido com o desenvolvimento sustentável na área de recursos 

hídricos; 

f. Difundir conhecimento especializado no equacionamento de questões de recursos 

hídricos. 

 

• Valores: 

São princípios que orientam a atuação dos Comitês PCJ na gestão dos recursos 

hídricos: 

a. Comprometimento com a sustentabilidade hídrica; 

b. Gestão participativa, integrada e democrática; 

c. Soluções eficazes e inovadoras; 

d. Transparência nas decisões. 

 

Quadro 3 – Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Estrutura organizacional e fluxos de tomada de 

decisão bem definidos e transparentes; 

• Diversidade de atores qualificados e 

comprometidos com a missão dos Comitês PCJ, 

fortalecendo o processo de decisão; 

• Busca pelo consenso como prioridade na 

construção das deliberações; 

• Resiliência e capacidade de aprimoramento 

contínuo de procedimentos em resposta a 

inovações e ao contexto externo; 

• Plano das Bacias PCJ qualificado e 

consolidado como eixo norteador dos processos 

de discussão e deliberação; 

• Constante contribuição para o aprimoramento 

dos sistemas de gestão dos recursos hídricos. 

• Comunicação interna insuficiente sobre o 

papel organizacional dos Comitês; 

• Dificuldade de entendimento do sistema pelos 

membros em função de sua complexidade; 

• Eventual falta de comprometimento por parte 

de membros com a execução de decisões 

colegiadas. 
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• Agência PCJ estruturada, eficiente, em 

constante evolução institucional e integrada às 

discussões e deliberações dos Comitês PCJ. 

Oportunidades Ameaças 

• Conscientização da sociedade sobre os efeitos 

das mudanças climáticas estimula a importância 

do tema da segurança hídrica; 

• Evolução das tecnologias de geração, 

armazenamento e transmissão de informações e 

dados permitem maior agilidade nas tomadas de 

decisão e acesso à sociedade; 

• Ações de atores externos que fomentam a 

integração da gestão de recursos hídricos com 

outras políticas públicas e setoriais relacionadas; 

• Existência de potenciais parceiros e fontes de 

recursos relacionados à Missão dos Comitês 

PCJ. 

• A falta de continuidade das agendas e 

alternância de governos impactam o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

• A limitação de recursos financeiros 

compromete o funcionamento dos Comitês 

PCJ; 

• As políticas diferenciadas de MG, SP e União 

dificultam a gestão integrada de recursos 

hídricos nas Bacias PCJ; 

• O aumento da frequência e da intensidade dos 

eventos extremos (cheias e estiagem) dificultam 

a gestão de recursos hídricos; 

• A falta de interesse das instituições diminui a 

participação e a renovação de representantes 

nos Comitês. 

 

6. CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 

A FASE 2 

 

No âmbito da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), em sua 54ª Reunião 

Extraordinária, no dia 22 de outubro de 2020, foi criado o Grupo de Trabalho Planejamento 

Estratégico (GT-Planejamento Estratégico) para dar início às atividades da Fase 2 do 

Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ. 

 Sua composição foi definida como:  

i) Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL; 

ii) 3 (três) representantes da Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL);  

iii) 1 (um) representante do CBH-PJ1;  

iv) 1 (um) representante da coordenação de cada CT; e  

v) Agência das Bacias PCJ, participando como convidada.  

 

Nesse sentido, segue a relação de membros do GT-Planejamento Estratégico: 

 

https://drive.google.com/file/d/1khpeSmPJS0K5xLX2J4pOfxWbuLeQ8d0A/view
https://drive.google.com/file/d/1khpeSmPJS0K5xLX2J4pOfxWbuLeQ8d0A/view
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Quadro 4 - Membros do GT-Planejamento Estratégico para a Fase 2 

Membro Entidade Nome Posição 

SE-PCJ SIMA Luiz Roberto Moretti Titular 

SE/PJ1 P.M. de Toledo Damião Aparecido do Couto Titular 

CT-PL Fórum das Américas Rodrigo Hajjar Francisco Titular 

CT-PL CIESP - DR Bragança Paulista Michele Consolmagno Titular 

CT-PL AAMHOR Miguel Madalena Milinski Titular 

CT-AS IG Sibele Ezaki Titular 

CT-EA ASSEMAE Ana Lúcia Floriano Rosa Vieira Titular 

CT-ID EESC/USP Tadeu Fabrício Malheiros Titular 

CT-Indústria CIESP - DR Campinas Jorge Antonio Mercanti Titular 

CT-MH ASSEMAE Paulo Roberto Szeligowski Tinel Titular 

CT-OL DAEE Ariana Rosa Bueno Damiano Titular 

CT-PB SIMA André Luiz Sanchez Navarro Titular 

CT-RN IZ/APTA João José Assumpção de Abreu Demarchi Titular 

CT-Rural Sindicato Rural de Limeira Nilton Piccin Titular 

CT-SA P.M. de Saltinho Ariella Machado de Oliveira Montebello Titular 

CT-SAM IPSA-C Luciana de Souza Titular 

 
 

Durante a reunião foi aprovada a agenda de reuniões do GT-Planejamento Estratégico 

para o início da execução da Fase 2 da elaboração e implantação do planejamento 

estratégico, com horizonte para o período 2021-2024, baseado na metodologia do Balanced 

Scorecard (BSC), para os Comitês PCJ, conforme segue:  

 

Quadro 5 – Agenda de reuniões do GT-Planejamento Estratégico  
 

Reunião  Data  

1ª Reunião   09/11/2020 (segunda-feira)  
2ª Reunião   23/11/2020 (segunda-feira)  
3ª Reunião   07/12/2020 (segunda-feira)  
4ª Reunião   01/02/2021 (segunda-feira)  
5ª Reunião   22/02/2021 (segunda-feira)  
6ª Reunião   08/03/2021 (segunda-feira)  
7ª Reunião   22/03/2021 (segunda-feira)  
8ª Reunião   09/04/2021 (segunda-feira)  

 

Ressalta-se que as reuniões realizadas em 2020 o GT-Planejamento Estratégico 

analisou detalhadamente e determinou os graus de importância estratégica e de importância 

crítica para os itens denominados pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças que 

compõem a metodologia “Análise SWOT”, como pré-requisito à elaboração do BSC.  
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7. RESULTADOS DO DETALHAMENTO DA ANÁLISE SWOT PELO GT-PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 

Abaixo seguem os resultados acordados durante as reuniões do segundo semestre de 

2020 do GT-Planejamento Estratégico sobre o detalhamento e definição dos graus de 

importância estratégica e de importância crítica para os itens da Análise SWOT, aprovada 

pela Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 116/2020, de 30/06/2020:  

 
Quadro 6 - Pontos fortes e seus graus de importância estratégica 

 

Pontos fortes e seus graus de importância estratégica 

GRAU DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA  
1- Pequena  2- Média  3- Alta  4- Muito Alta  

  

Fatores RESULTADO 

a) Estrutura organizacional e fluxos de tomada de decisão bem 
definidos e transparentes.  

4  

b) Diversidade de atores qualificados e comprometidos com a missão 
dos Comitês PCJ, fortalecendo o processo de decisão.  

3  

c) Busca pelo consenso como prioridade na construção das 
deliberações.  

4  

d) Resiliência e capacidade de aprimoramento contínuo de 
procedimentos em resposta a inovações e ao contexto externo.  

3  

e) Plano das Bacias PCJ qualificado e consolidado como eixo norteador 
dos processos de discussão e deliberação.   

3  

f) Constante contribuição para o aprimoramento dos sistemas de gestão 
dos recursos hídricos.  

2  

g) Agência PCJ estruturada, eficiente, em constante evolução 
institucional e integrada às discussões e deliberações dos Comitês 
PCJ.  

3  

 
  

• Pontos fortes (forças de assinatura)  

 
a) 1ª Força de assinatura: Busca pelo consenso como prioridade na construção das 

deliberações.  

b) 2ª Força de assinatura: Estrutura organizacional e fluxos de tomada de decisão 

bem definidos e transparentes.  

c) 3ª Força de assinatura: Plano das Bacias PCJ qualificado e consolidado como 

eixo norteador dos processos de discussão e deliberação.   

https://drive.google.com/file/d/1O7um7fCgI0ysRxkfjhphIErtJDLZozg1/view
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Quadro 7 - Pontos fracos e seus graus de importância crítica 
 

Pontos fracos e seus graus de importância crítica 

  GRAU DE IMPORTÂNCIA CRÍTICA  
1- Pequena  2- Média  3- Alta  4- Muito Alta  

  

Fatores RESULTADO  

a) Comunicação interna insuficiente sobre o papel organizacional dos 
Comitês.   

3  

b) Eventual falta de comprometimento por parte de membros com a 
execução de decisões colegiadas.   

3  

c) Dificuldade de entendimento do sistema pelos membros em função 
de sua complexidade.  

4  

  
  

• Pontos Fracos (“pontos de alerta”)  

 

a)  1ª Ponto de alerta: Eventual falta de comprometimento por parte de membros 

com a execução de decisões colegiadas.   

b) 2ª Ponto de alerta: Dificuldade de entendimento do sistema pelos membros em 

função de sua complexidade.  

c) 3ª Ponto de alerta: Comunicação interna insuficiente sobre o papel organizacional 

dos Comitês.   

 

Quadro 8 - Ameaças e os seus graus de importância crítica 
 

Ameaças e os seus graus de importância crítica 

  GRAU DE IMPORTÂNCIA CRÍTICA  
1- Pequena  2- Média  3- Alta  4- Muito Alta  

  

Fatores RESULTADO 

a) A falta de continuidade das agendas e alternância de governos 
impactam o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.           

4 

b) As políticas diferenciadas de MG, SP e União dificultam a gestão 
integrada de recursos hídricos nas Bacias PCJ.   

3 

c) A limitação de recursos financeiros compromete o funcionamento dos 
Comitês PCJ.  

3 

d) O aumento da frequência e da intensidade dos eventos extremos 
(cheias e estiagem) dificultam a gestão de recursos hídricos.                     

4 

e) A falta de interesse das instituições diminui a participação e a 
renovação de representantes nos Comitês.                           

3 
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•  Cenários de ameaças 

 

a)  1ª Cenário de ameaça: A limitação de recursos financeiros compromete o 

funcionamento dos Comitês PCJ.  

b) 2ª Cenário de ameaça: A falta de continuidade das agendas e alternância de 

governos impactam o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.           

c) 3ª Cenário de ameaça: O aumento da frequência e da intensidade dos eventos 

extremos (cheias e estiagem) dificultam a gestão de recursos hídricos.                     

  
  

  Quadro 9 - Análise de defesa contra as ameaças 
 

Análise de defesa contra as ameaças 

1. Ameaça reduzida 
de potencial de 

danos  

2. Ameaça de baixo 
potencial de danos  

3. Ameaça de médio 
potencial de danos  

  

4. Ameaça de alto 
potencial de danos  

  
  

Fatores RESULTADO 

a) A falta de continuidade das agendas e alternância de governos 
impactam o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.          

3  

b) As políticas diferenciadas de MG, SP e União dificultam a gestão 
integrada de recursos hídricos nas Bacias PCJ.   

2  

c) A limitação de recursos financeiros compromete o funcionamento dos 
Comitês PCJ.  

3  

d) O aumento da frequência e da intensidade dos eventos extremos 
(cheias e estiagem) dificultam a gestão de recursos hídricos.                     

3  

e) A falta de interesse das instituições diminui a participação e a 
renovação de representantes nos Comitês.                           

2  
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Quadro 10 - Oportunidades e os seus graus de importância estratégica 

  

Oportunidades e os seus graus de importância estratégica 

GRAU DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA  
1- Pequena  2- Média  3- Alta  4- Muito Alta  

  

Fatores RESULTADO 

a) Conscientização da sociedade sobre os efeitos das mudanças 
climáticas estimula a importância do tema da segurança hídrica.   

4 

b) Evolução das tecnologias de geração, armazenamento e 
transmissão de informações e dados permitem maior agilidade nas 
tomadas de decisão e acesso à sociedade.   

4 

c) Ações de atores externos que fomentam a integração da gestão de 
recursos hídricos com outras políticas públicas e setoriais relacionadas.  

3 

d) Existência de potenciais parceiros e fontes de recursos relacionados 
à Missão dos Comitês PCJ.  

4 

  
  

•   Radar de oportunidades 

 

a) Ponto de tração à curto prazo (até 6 meses): Evolução das tecnologias de 

geração, armazenamento e transmissão de informações e dados permitem maior 

agilidade nas tomadas de decisão e acesso à sociedade.   

b) Ponto de tração à médio prazo (de 12 a 18 meses): Existência de potenciais 

parceiros e fontes de recursos relacionados à Missão dos Comitês PCJ.  

c) Ponto de tração à longo prazo (de 18 a 48 meses): Conscientização da 

sociedade sobre os efeitos das mudanças climáticas estimula a importância do 

tema da segurança hídrica.   
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APÊNDICE – Registros fotográficos de reuniões para elaboração e validação do 

Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ 

 

7ª Reunião do GT-Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ – 31/01/2020 

     

     

 

8ª Reunião do GT-Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ – 10/02/2020 
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Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas para apresentação do Planejamento 

Estratégico dos Comitês PCJ - 20/02/2020 
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78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento - 06/03/2020 

    

 

 

10ª Reunião Ordinária Conjunta dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL) - 

30/06/2020 
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