
  

 

REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: FORTALECIMENTO DA 

CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA NA ARSAE-MG 

 

RESUMO 

Um relevante instrumento para guiar os rumos das organizações é o plano estratégico que tem 

como objetivo principal fornecer direcionamento comum a ser seguido por toda a organização, 

identificando responsabilidades, garantindo alinhamento e oferecendo meios para medição do 

sucesso da estratégia de modo focado, visando o alcance dos objetivos institucionais e a 

maximização dos resultados. Considerando a imperiosa necessidade de extrair os melhores 

resultados dos escassos recursos disponíveis, o contexto de pandemia e completo isolamento 

social de toda a sua equipe,  o presente estudo tem como objetivo apresentar o processo de 

revisão do planejamento estratégico da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento 

de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG), implantado por meio da 

utilização do Balanced Scorecard (BSC), que culminou em 9 iniciativas estratégicas 

implementadas ou aprimoradas no órgão que apresentaram resultados satisfatórios em sua 

avaliação. Para alcançar o mencionado objetivo o presente estudo realizou um estudo de caso 

da Arsae-MG, por meio de análise documental, do processo realizado entre 2020 e 2021. 

Observou-se que a metodologia aplicada estava de acordo com os princípios preconizados 

pela literatura o que proporcionou resultado exitoso da iniciativa no órgão analisado.  
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

Em um contexto de grande celeridade nas relações sociais e econômica a continuidade de uma 

administração pública essencialmente burocrática se tornou inviabilizada. Regida por um 

modelo majoritariamente burocrático, dominado pelo determinismo e pela linearidade, 

desconsiderando qualquer mudança ou transformação no cenário vivido, hoje se depara com a 



  

 

necessidade de buscar modernização, maleabilidade de gestão para ser possível realizar uma 

administração satisfatória. 

Além disso, em um contexto de órgãos públicos onde há a alternância de poder, a necessidade 

de se ter flexibilidade de gestão é reforçada. Olhar para o que estava sendo feito e construir 

uma ponte com o planejamento futuro demanda uma gestão esmerada. Trazendo para o 

cenário da regulação, uma gestão aberta e participativa se faz cada vez mais necessária. 

 

No âmbito da regulação, é possível afirmar que a “governança regulatória” significa 

a busca por instrumentos de maior legitimidade (ex.: participação na formulação da 

decisão administrativa), eficiência (ex.: planejamento e controle de resultados) e 

accountability (ex.: controle social e institucional) por parte dos reguladores. 

(OLIVEIRA, 2016).  

 

Uma regulação de excelência é aquela capaz de proporcionar o perfeito equilíbrio entre as 

partes envolvidas, estabelecendo assim uma relação justa. Para isso, os entes reguladores 

precisam estar em constante desenvolvimento, aprimorando sua atuação, estabelecendo sua 

visão de futuro e criando condições institucionais para suportar a trajetória até o resultado 

almejado. 

Assim sendo, o objetivo deste artigo é demostrar que por meio da realização da revisão do 

Planejamento Estratégico na Arsae-MG, especificamente após a implantação das iniciativas 

estratégicas, é possível dizer que houve o aprimoramento da governança regulatória, através 

do fortalecimento da capacidade institucional e da transparência. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho analisou o processo de revisão do planejamento estratégico da Arsae-MG 

e sua implantação entre o primeiro semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021. A análise 

utilizou dados primários e a técnica utilizada para a coleta de dados foi a pesquisa documental 

que, para Vergara (2005), pode ser realizada por meio de documentos físicos ou virtuais, em 

bom estado de conservação, em órgãos públicos e/ou privados de qualquer natureza ou com 

pessoas. 



  

 

O processo contou com 4 macro etapas, a saber:  

Diagnóstico da situação atual por meio da análise de indicadores existentes, relatórios 

situacionais, e entrevistas realizadas em grupos com todos os servidores da organização.  

Elaboração da Matriz Swot: O processo contou com a participação de todos os servidores, por 

meio virtual, em decorrência da pandemia, e a partir de discussões guiadas e em grupos 

multisetoriais foram levantadas as oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos da entidade 

que em momento posterior foram priorizadas por meio de questionários online com a 

participação de todos.  

Definição de Objetivos Estratégicos e Iniciativas Prioritárias: Esse processo foi realizado 

também com a participação de toda a entidade por meio de novos grupos focais multisetoriais 

diferentes da primeira rodada e priorizados por meio de questionários virtuais respondidos por 

todos os colaboradores.  

Monitoramento e Avaliação: Por meio de reuniões mensais com todas as áreas da Arsae-MG, 

o gabinete avalia a evolução dos indicadores e andamento das 9 iniciativas estratégicas 

compartilhando com toda a entidade os resultados verificados por meio de relatórios de status 

report mensais.  

Por fim, foi analisado o cenário anterior e posterior a implantação das iniciativas estratégicas 

com vistas a comprovar os avanços relatados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme presente na literatura, existem variados modelos para a aplicação do Planejamento 

Estratégico em uma organização.  A metodologia adotada pela Arsae-MG foi a Balanced 

Scorecard (BSC), proposta por Robert Kaplan e David Norton (1997). Este estudo aborda 

comparativamente aplicação da metodologia escolhida e metodologia de Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) proposta por Carlos Matus (1970) e a metodologia de 

Planejamento de Projeto Orientado por Objetivo (ZOPP)  desenvolvida pela Sociedade Alemã 

de Cooperação Técnica na década de 1980.  



  

 

Para Drucker (1977), podemos afirmar que o Planejamento Estratégico é um processo 

administrativo para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela organização, diante dos 

cenários identificados e atuando de forma inovadora e diferenciada; podendo também ser 

considerado como um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever cenários 

futuros, de maneira a tomar decisões que minimizem riscos. É possível inferir que cada 

situação possui suas peculiaridades e a escolha da metodologia que mais se adapte a elas será 

possivelmente a mais exitosa.  

Realizadas a análise dentre as metodologias selecionadas foi possível destacar que o Balanced 

Scorecard possui componentes que representam um sistema de medidas (indicadores e metas), 

um sistema de gestão estratégica (monitoramento e avaliação) e uma ferramenta de 

comunicação (mapa estratégico – objetivos, indicadores, metas e iniciativas). Diante de uma 

ferramenta complexa e completa que consegue permear em todas as instâncias da organização 

e permite uma construção ampla de sua estrutura final, colocando um cenário de uma 

organização pública, com particularidades e em um contexto pandêmico, as análises mostram 

que a escolha da metodologia se faz acertada.  

Essa percepção é corroborada quando analisada a implantação de 9 iniciativas estratégicas 

elaboradas durante a revisão do Planejamento Estratégico, em que diversos produtos foram 

gerados e diversas mudanças foram verificadas na instituição. Além dos resultados percebidos 

houve iniciativas indiretas que trouxeram para a Arsae-MG um amadurecimento da 

Governança Regulatória. Para acompanhamento quantitativo das melhorias, foram criados 

vinte e três indicadores estratégicos de desempenho e qualidade. 

Durante o processo de revisão do Planejamento Estratégico, vários desafios foram observados, 

desde a sensibilização dos servidores para a participação no processo de modo remoto devido 

ao contexto da pandemia do COVID-19, quanto à importância da melhoria de resultados, 

adequação de competências e visibilidade da instituição perante a população mineira. Apesar 

de todos os desafios, o projeto obteve êxito e hoje colhe os frutos de uma gestão pensada para 

o futuro e para a população mineira. 

CONCLUSÃO 



  

 

Uma organização bem-sucedida consegue permanecer assim por várias décadas? É possível 

lidar com a série de alterações que ela sofrerá no decorrer de sua existência? A resposta é 

simples, não existe uma fórmula ou padrão para criar na organização uma certeza de sucesso 

perene, mas é possível que as organizações realizem análise do ambiente ao qual estão 

inseridas e estejam abertas a realizar adaptações em sua rotina em prol de realizar um serviço 

que prima por qualidade e satisfação.   

Através das iniciativas citadas está sendo possível realizar um trabalho pautado em excelência 

técnica, buscando transparência e participação da sociedade, estabelecendo instrumentos 

institucionais que a viabilizem.  

Entre os principais desafios a serem enfrentados para que se possa obter uma melhoria da 

governança regulatória no Brasil, destacam-se, portanto, o aumento da legitimidade, 

capacidade e transparência das instituições regulatórias, de modo que a sociedade tenha os 

melhores instrumentos para que seus interesses sejam atendidos. Pautado nisso, e excelência 

administrativa perpassa por organizar a instituição, envolvendo todos os servidores em um 

objetivo comum, tornado cada um parte de um todo e aproximando a instituição cada vez 

mais da sociedade que é quem recebe os frutos de uma regulação de excelência técnica.   

É necessário buscar a ampliação dos esforços para que se promova a simplificação 

administrativa e a redução dos excessos burocráticos. Buscar ainda, o aperfeiçoamento dos 

mecanismos de gestão, deve-se ter em mente que a estratégia é sempre um processo de 

mudança organizacional. Um processo contínuo de envolvimento e parceria entre as 

instituições de governo e a sociedade. 
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