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Introdução

A Gestão para Resultados (GpR) aplicada ao setor público:

É um modelo direcionado à melhoria da eficiência na utilização dos recursos e 

da qualidade dos serviços públicos oferecidos, a partir da adoção de princípios 

oriundos do setor privado, tais como: 

❖ foco em resultados;

❖ visão estratégica;

❖ visão compartilhada;

❖ busca da excelência nos serviços (Kusek e Rist, 2004; Serra, 2007; 

Milanesi, 2018)



Objetivos

✓ Analisar a experiência de planejamento estratégico e gestão para resultados da 

Cogerh, ocorrida nos últimos 14 anos, entre 2005 a 2019.



Metodologia

✓ Pesquisa qualitativa, com o objetivo de analisar com profundidade e 

longitudinalmente a experiência da implantação da GpR na Cogerh;

✓ Estudo de caso descritivo, estratégia de pesquisa de largo uso no campo da 

administração e consagrada pela contribuição de Yin (2001);

✓ Coleta de informações - pesquisa documental e entrevistas com gestores e 

técnicos da companhia que vivenciaram ou vivenciam o desenvolvimento da 

ferramenta;

✓ Categorias de análise: os fundamentos teóricos que influenciaram a implantação, 

os benefícios para a empresa, a cronologia da evolução do planejamento e da 

GpR na empresa, o processo de implantação da GpR, e as possíveis 

contribuições para outras organizações engajadas em processos semelhantes.



Resultados e Discussão

2005 - 2009

• ADOÇÃO DA 
VISÃO 
SISTÊMICA

• VISÃO POR 
PROCESSOS

2010 - 2014

• ADOÇÃO DO 
BSC

2015 - 2022

• EVOLUÇÃO NA 
METODOLOGIA 
DO BSC

Desde a criação da Cogerh em 1993, a Diretoria de Planejamento adotou o 

Planejamento Estratégico como ferramenta de gestão. 

A partir de 2005 iniciaram-se os ciclos mais participativos de elaboração do 

Planejamento Estratégico.

Atualmente está sendo elaborado o Plano Estratégico 2020 - 2050



Resultados e Discussão

O Modelo de Gestão para Resultados da Cogerh



O Mapa Estratégico da Cogerh



Resultados e Discussão

O modelo de monitoramento é composto das seguintes ações:

i) Reuniões do FAG (Fórum de Avaliação e Gestão) Corporativo, que acompanha 

metas e indicadores de desempenho do nível estratégico; 

ii) Reuniões do FAG Setorial, que monitora metas e indicadores de desempenho de 

cada Diretoria; 

iii) Reuniões de Monitoramento de Projetos Estratégicos; e

iv) Monitoramento dos Compromissos estabelecidos em cada reunião, controlados 

através de um sistema específico.



Resultados e Discussão

Em 2019, a Cogerh acumulava uma experiência de nove anos de utilização de FAG, 

totalizando: 

108 FAG Corporativos, 

42 FAG Setoriais e 

30 FAG Regionais realizados.

Todos os Fóruns de Avaliação e Gestão (FAG) são realizados com elevado nível de 

participação de gestores e técnicos e com um ambiente produtivo para a identificação e 

solução de problemas.  



Resultados e Discussão

Linha do Tempo das Realizações do FAG



Resultados e Discussão

Painel de Indicadores da GpR da Cogerh



Conclusões

✓ A experiência da Cogerh se notabiliza pelo compromisso da organização na

adoção contínua do planejamento estratégico e na GpR, ao longo de 14 anos,

com o envolvimento de gestores de todos os níveis hierárquicos e de seu

corpo técnico;

✓ Constantes atualizações dos planos estratégicos nesse período e introdução

de inovações em cada plano, incluindo a adoção da GpR;

✓ Investimento em sistemas e na manutenção de um modelo de

acompanhamento sistemático e abrangente;

✓ O sistema de monitoramento pode ser, portanto, considerado o grande

diferencial da experiência da GpR e o ponto que pode servir de benchmarking

e aprendizado para outras organizações.



Conclusões

✓ Prospectivamente, dentre os novos desenvolvimentos a serem introduzidos 

pela Cogerh em seu modelo de gestão estratégica planejada e para 

resultados podem ser mencionados:

- Metodologias de decisão e de priorização de projetos;

- Avaliação de riscos de atividades e de projetos, associada ao modelo                     

de Governança Corporativa;

- Identificação das capacidades centrais da organização e suas 

implicações para a gestão interna do conhecimento.
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