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Apresentação 

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 
apresenta as metas e os resultados da execução do Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2017- 
2021), e o Plano Anual de Negócios (PAN 2021). 

Nesse relatório serão demonstradas as diretrizes de longo prazo alinhadas às políticas públicas 
e aos anseios da sociedade em geral, bem como as estratégias (metas e objetivos anuais) que 
nortearam o empreendimento das ações, a alocação de recursos e o processo de tomada de decisão 
pelos gestores visando o sucesso e a execução do plano no período de sua vigência. 

Os resultados gerais e a performance de cada objetivo estratégico são comprovados com a 
apuração das metas de seus indicadores, acompanhados de uma breve análise sobre o desempenho 
em 2021. 

O planejamento é um processo contínuo, dinâmico e participativo. Como parte desse processo, 
o monitoramento torna-se uma etapa importante para apontar os êxitos, desvios, necessidade de 
ajustes e lições aprendidas para maximizar os acertos e minimizar os erros. 

 

 

 

Área de Gestão Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília  DF, março de 2022. 
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1. Visão Geral da Codevasf 

1.1 Quem somos 

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) é 
uma empresa pública de direito privado, criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, de capital 
social pertencente integralmente a União e vinculada atualmente ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR). 

Norteada pelos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previstos na Carta 
Magna, em especial 

integrada e sustentável. 

As atividades desempenhadas não têm fins lucrativos, e sim sociais. Ao longo de seus 47 anos, 
a Empresa vem transformando a realidade da sua área de atuação, contribuindo para melhoria de 
qualidade de vida de milhões de pessoas. Em reconhecimento ao relevante trabalho realizado pela 
Codevasf, nas últimas décadas a sociedade e a classe política passaram a demandar a sua presença 
onde a intervenção do poder público se faz necessária para dotar territórios carentes de infraestrutura, 
bem como proporcionar e apoiar o desenvolvimento local. 

 

Figura 1. Exposição da missão, visão e valores, Codevasf,2021. 
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1.2 Onde atuamos

Figura 2. Área de atuação da Codevasf, 2021.
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2. Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 

Visando sempre manter-se em posição de destaque e referência na sua área de atuação, a 
Codevasf tem perseguido, incansavelmente, implementar a cultura de planejamento em seus 
processos, alinhando-se às melhores práticas atualmente encontradas no mercado, assim como 
cumprindo exigências legais as quais a organização se submete, como por exemplo a Lei nº 
13.303/2016 (Lei da Estatais) e o Decreto nº 8.945/2016. 

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI), aprovado pelo Conselho de Administração da 
Codevasf, por meio da Resolução nº 55/2017, é sem dúvida uma das mais importantes ferramentas 
de governança da Empresa, pois permitiu definir as diretrizes de longo prazo alinhadas às políticas 
públicas e aos anseios da sociedade em geral, bem como as estratégias (metas e objetivos anuais) que 
nortearam o empreendimento das ações, a alocação de recursos e processo de tomada de decisão pelos 
gestores visando o sucesso a execução do plano no período de sua vigência (2017 a 2021). 

Na segunda revisão do PEI, por meio da Resolução nº 670, de 29 de novembro de 2018 e da 
Deliberação nº 37, de 13 de dezembro de 2018, foram aprovados a priorização de 14 objetivos 
estratégicos, conforme apresentados na tabela abaixo:  

Tabela 1. Objetivos prioritários 2021  2022 

 
(*) Objetivos estratégicos não priorizados (sem indicadores) na revisão do PEI, conforme Resolução nº 670/2018o 

2.1 Plano Anual de Negócios 

O Plano Anual de Negócios (PAN)1 é o desdobramento dos objetivos da Empresa em projetos 
e ações a serem executados no ano, possibilitando: 

 a definição clara das prioridades para determinado ano, gerando estabilidade e 
continuidade do planejamento; 

 o alinhamento entre os níveis estratégico, tático e operacional; e 

 a definição de critérios para a alocação de recursos e continuidade dos projetos 
estratégicos. 

 
1 A elaboração deste instrumento de governança encontra respaldo no inciso I do § 1º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016, no inciso I 
do § 1º do artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016, e no inciso III do artigo 6º do Estatuto Social da Codevasf, além de atender 
recomendações dos órgãos de controle. 
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3. Metodologia de monitoramento e avaliação dos resultados  

A avaliação é um processo que se realiza antes, durante e depois da execução de um plano, 
programa ou projeto, para verificar se o que foi planejado está ou não alcançando os resultados 
desejados. Este processo tem como propósito medir os efeitos e impactos, além da relevância dos 
objetivos, a eficácia no alcance dos objetivos e metas, a eficiência no uso dos recursos, a adequação 
da organização, a contribuição/participação dos beneficiários e instituições envolvidas e a 
sustentabilidade da intervenção, propondo recomendações a fim de serem tomadas decisões para 
melhorar, modificar, reestruturar ou terminar o programa ou projeto. 

Os indicadores de desempenho são variáveis que ajudam a medir as mudanças, progresso ou 
resultado de uma ação em relação aos objetivos e metas definidos, num determinado período de 
tempo. A metodologia de monitoramento e avaliação da Codevasf permite mensurar de forma simples 
o atingimento das metas dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano, através dos seus 
indicadores de desempenho, por meio da seguinte tabela de classificação: 

Tabela 2. Faixa de desempenho dos indicadores 

 

O acompanhamento do plano é realizado conforme o Modelo de Gestão do Planejamento e 
Monitoramento da Codevasf, aprovado pela Decisão nº 769/2021, que visa, principalmente, assegurar 
a integração entre o planejamento e a implementação das suas ações, e o acompanhamento sistemático 
dos projetos de forma a otimizar a tomada de decisões e o alcance das metas. 

4. Resultados do Planejamento Estratégico Institucional  

4.1 Análise dos resultados alcançados dos investimentos 

Em 2021, a Codevasf alcançou bons resultados na consecução dos investimentos do orçamento 
aprovado e de créditos descentralizados no decorrer do exercício, totalizando R$ 3,273 bilhões de 
recursos aplicados em ações de promoção do desenvolvimento regional, superando em 24% o 
realizado em 2020. 

A liquidação orçamentária, que de certa maneira evidencia o andamento das obras e serviços, 
saltou 57% em comparação ao ano anterior, chegando a mais de R$ 1,642 bilhão, excluídas as 
despesas obrigatórias. Esse aumento foi o maior da série histórica, conforme gráfico abaixo, 
evidenciando a boa capacidade de execução da Empresa, apesar das limitações de pessoal devido aos 
efeitos da pandemia e outros desafios relacionados ao aumento da atuação territorial. 

 
Gráfico 1. Evolução Orçamentária (2016 a 2021) 
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A avaliação do resultado do ano é positiva, considerando o alcance do objetivo 3.1.1  
Garantir a disponibilidade orçamentária e financeira  aprovado no Plano Estratégico Institucional, 
por meio do indicador de execução do orçamento empenhado (meta liquidar 50% dos valores 
empenhados e realizado 84% em relação à meta) e de execução do orçamento disponibilizado (meta 
empenhar 95% da dotação e realizado 103% em relação à meta). 

Os números apresentados acima demonstram competência da gestão da Codevasf na aplicação 
e execução dos recursos públicos disponibilizados para investimentos em projetos voltados para 
inclusão produtiva, agricultura irrigada e obras estruturantes de infraestrutura hídrica, como 
esgotamento sanitário, adutoras e barragens. 

A seguir são apresentados de forma ilustrativa os cálculos de apuração dos referidos 
indicadores: 

 
Figura 3. Desempenho da meta de liquidação do PAN, 2021. 

Observação: A Proposta Orçamentária (PLOA) para 2021 foi de 339,9 milhões, sendo liberados R$ 262,3 milhões. Ao 
longo do exercício foram captados novos recursos para os projetos do PAN, elevando a carteira para R$ 411,2 milhões. 

 
Figura 4. Desempenho da meta de empenho do PAN, 2021. 

indicadores. 

 

 



10 

4.2 Principais entregas em 2021 

Obras concluídas 

 

Aquisições de máquinas e equipamentos 

 

Impactos gerados na agricultura irrigada:  

 Produção de 4,44 milhões de toneladas de produtos agrícolas 

 R$ 4,03 bilhões de Valor Bruto de Produção (VBP) 

 R$ 574,4 milhões em arrecadação de impostos (estimados). 

4.3 Análise dos resultados de indicadores do PEI 

As avaliações a seguir baseiam-se nos resultados das metas dos indicadores previstos no PEI 
com eventuais justificativas fornecidas pelas áreas responsáveis. 

Em 2021, o resultado foi de 78% considerando o alcance das metas de 18 indicadores com 
desempenho satisfatório dos 23 previstos no PEI (dois indicadores não foram apurados no exercício, 
devido a restrições causadas pela Covid-19). 

 
Gráfico 2. Gráfico da faixa de desempenho por perspectiva. 
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Analisando o gráfico acima, verifica-se que: 

 Perspectiva Orçamentária/Financeira  Resultado classificado como Satisfatório
todos os indicadores avaliados nesta perspectiva ficaram acima de 80%, conforme 
apresentado na página 14, item 4.3.3.  

 Perspectiva Desenvolvimento Institucional  
(quatro) indicadores classificados como satisfatórios dos 7 (sete) previstos no PEI. 

 Perspectiva Processo de Negócios   (onze) 
dos seus 13 (treze) indicadores foram classificados como satisfatórios. Engloba as ações 
finalísticas da Empresa, divididos em 3 (três) temas: 

 Agricultura Irrigada com 3 (três) indicadores classificados como satisfatórios e um 
considerado regular devido a problemas licitatórios. 

 Economia Sustentável com alcance de 167% da meta do indicador truturar atividades 
produtivas , e um indicador classificado como insatisfatório em virtude dos efeitos da 
pandemia. 

 Segurança Hídrica com 6 (seis) indicadores com desempenho satisfatório e 1 (um) 
indicadores com classificação insatisfatória. 

4.3.1 Análise dos objetivos da perspectiva esenvolvimento Institucional  

 

A governança corporativa compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia 
e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à 
condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Nesse indicador 
foi implementada nova metodologia de cálculo em decorrência das mudanças realizadas no modelo 
de cálculo do indicador IGG_TCU. 

 

 

-
objetivo medir a aderência dos principais processos de trabalho da Empresa às melhores práticas de 
governança pública. 

Devido ao fato do questionário de 2021 abarcar todos os temas tratados no questionário de 
2017 e, principalmente, devido a decisão de não reaplicar um questionário praticamente igual ao 
questionário base de 2017, optou-se por utilizar a nota aferida diretamente pelo TCU como parâmetro 

Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2017  2021), para o exercício de 2021, era atingir 40% 
da nota máxima possível em termos percentuais, mas a Empresa superou a expectativa e alcançou 
54% de desempenho. 

 

TEMA Governança
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A gestão consiste em planejar, executar, controlar e agir, utilizando os recursos disponíveis 
(pessoas, orçamentário, financeiro, processos, práticas) alinhados às diretrizes estabelecidas pela 
governança afim de atingir os objetivos corporativos. 

 

 

N/A: metas não mensuradas devido a restrições causadas pelo Covid-19. 

A meta 1 do objetivo 1.2.2 teve resultado satisfatório superando a meta planejada para o 
exercício enquanto que a meta 2 atingiu apenas 71% da meta estipulada ficando com resultado 
regular, porém deve ser lembrado que em valores absolutos o número foi significativamente superior 
aos anos anteriores. 

4.3.2 Análise dos objetivos da perspectiva rocesso de Negócios  

 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
as gestões sustentáveis dos recursos hídricos melhoram os padrões de vida, expandem economias 
locais e criam oportunidades de emprego. Estudos estimam que 78% da mão de obra mundial depende 
da água.2 

 

 
 

2 UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Relatório mundial das Nações Unidas sobre 
desenvolvimento dos recursos hídricos, 2016: água e emprego, resumo executivo. 

TEMA Gestão

TEMA Segurança Hídrica
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Com investimento em ações de infraestrutura-hídrica, saneamento básico e revitalização das 
bacias, foram concluídos ao todo 11 sistemas de abastecimento de água, 845 poços tubulares e 20 
barragens e aguadas para consumo de humano e animal. 

Os objetivos 2.1.1 e 2.1.2 obtiveram resultados satisfatórios para o ano de 2021, assim como 
as metas 1 e 3 do objetivo 2.1.3. Em contrapartida, a meta 2 do objetivo 2.1.3 atingiu resultado 
insatisfatório devido a cortes orçamentário realizados na LOA 2021 decorrentes dos vetos 
presidências. 

 

A agricultura irrigada é o setor que mais gera empregos diretos e com menor investimento por 
posto de trabalho gerado (Banco Mundial, 2004).3  

 

 

A Codevasf mantém 35 Projetos Públicos de Irrigação que beneficiam diretamente 11 mil 
famílias. Em 2021, esses projetos produziram R$ 4,44 milhões de toneladas de produtos agrícolas, 
gerando um Valor Bruto de Produção (VBP) na ordem de R$ 4,03 bilhões com arrecadação estimada 
de R$ 574 milhões em impostos, além de beneficiar cerca de 251 mil famílias. O objetivo 2.2.2 teve 
seu desempenho prejudicado devido a atrasos licitatórios. 

 

Com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as migrações, a 
Codevasf atua para fortalecer a capacidade produtiva local, por meio de doação de bens, capacitações, 
implantação de infraestruturas de fabricação, de comercialização e de escoamento da produção. 

O objetivo 2.3.2 e 2.3.3 superaram consideravelmente as metas estipuladas para o ano de 2021, 
conforme apresentado abaixo. 

 

 

 
3 .Valdes, A.; Wagner, E.; Marzall, I.; Simas, J.; Morelli, J.; Pereira, L. P.; Azevedo, L. G. T.; Impactos e Externalidades 
Sociais da Irrigação no Semi-Árido Brasileiro, 1ª ed., Banco Mundial: Brasília, 2004. 

TEMA Agricultura Irrigada

TEMA Economia Sustentável
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Em relação à meta, estruturar atividades produtivas, a Empresa atuou em 5 (cinco) cadeias 
produtivas principais: apicultura, aquicultura e pesca, economia criativa, fruticultura e pecuária. 

Estima-se que foram beneficiados 2 milhões de pessoas com as ações de economia 
sustentável, sendo entregues no período: 

 Aquisição de 5.452 máquinas e equipamentos. 

 Conclusão de 171 obras de pavimentação. 

 Aquisição de 479 máquinas pesadas que deverá atender cerca de 70 municípios. 

4.3.3 Análise dos objetivos da Perspectiva rçamentária e Financeira  

 

A perspectiva e o tema visam permitir que as ações sejam executadas de acordo com os 
orçamentos aprovados cumprindo a legislação vigente e a boas práticas de contabilidade do setor 
público. Considerando esses recursos como meios para execução das ações finalísticas da Empresa 
focada na entrega de resultados à população da área de atuação. 

 

 

Com o aumento significativo de orçamento a ser executado pela Codevasf, principalmente em 
relação a recursos oriundos de emendas parlamentares e recebimento de transferência por 
descentralização de crédito, a Empresa resolveu adotar, em 2020, um indicador para apurar o 
percentual de liquidação. Conforme demonstrado no quadro acima. 

4.3.4 Análise dos objetivos da perspectiva ociedade  

 

O tema Sociedade concentra os objetivos estratégicos relacionados aos resultados a serem 
alcançados visando a melhoria da qualidade de vida da sociedade e a redução das desigualdades 
intrarregionais, na área de atuação da Codevasf. Atender a população é a causa principal da estratégia 
da Empresa, onde os programas e ações executadas nas outras perspectivas devem convergir para o 
alcance das metas previstas nos objetivos estratégicos desse tema. 

Dos valores empenhados para os projetos finalísticos, no exercício de 2021, 41% foram 
destinados para municípios com baixo IDHM. O resultado satisfatório desse objetivo significa que as 
ações da Empresa estão alinhadas coma a sua missão institucional de contribuir para redução das 
desigualdades intrarregionais. 

 

 

TEMA Orçamentária e financeira

TEMA Sociedade
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Dos valores empenhados em 2021, 53% estiveram identificados por municípios beneficiados 
para os programas temáticos, nesses casos é possível identificar especificamente o IDHM de cada 
beneficiário. Aos demais casos foi adotada ponderação proporcional do IDHM por unidade federativa 
beneficiada, pela metodologia a seguir: 

1º - Agrupamento das faixas de desenvolvimento IDHM 

Foram agrupados os municípios das faixas de desenvolvimento, em três novas 
subclasses (alto, médio e baixo). A subclasse alta foi obtida pelo agrupamento dos municípios 
classificados com IDHM alto e muito alto. A subclasse baixa foi obtida pelo agrupamento dos 
municípios classificados com IDHM baixo e muito baixo. 

2º - Percentual dos municípios em cada subclasse 

Para obtenção do percentual, foi aplicado o cálculo da quantidade de municípios por 
Unidade Federativa de acordo com cada subclasse de desenvolvimento (alto, médio e baixo), 
obtendo-se a distribuição percentual do IDHM, conforme exemplo abaixo: 

3º - Distribuição dos valores empenhados por UF 

Para obtenção dos valores empenhados em 2021 individualizados por estado e por 
faixa de desenvolvimento, foi aplicado a distribuição percentual, conforme quadro abaixo: 

Tabela 3. Distribuição dos valores empenhados por Unidade Federativa. 
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5. Desafios para o alcance do planejamento estratégico  

Nos últimos 4 (quatro anos), a Codevasf vem sofrendo mudanças significativas que 
influenciam no planejamento e resultado de suas ações. O aumento da área de atuação em 185%, a 
incorporação de ações oriundas das competências do extinto Ministério das Cidades, ao mesmo tempo 
em que observamos a compressão do orçamento de investimentos programados pela Companhia para 
a Lei Orçamentária Anual devido a manutenção do limite referencial para as despesas discricionárias 
enquanto grande parte das despesas correntes sofreram efeito inflacionário. 

Esse cenário, portanto, traz novos desafios. Para enfrentá-los será necessário que a Empresa se 
modernize e inove em seus processos de trabalho por meio de medidas que a adéque à nova 
conjuntura, visando continuar cumprindo sua missão institucional, destacando-se: 

 Revisar a estrutura organizacional. 

 Elaborar novo planejamento estratégico apropriado a nova conjuntura. 

 Adequar e capacitar sua força de trabalho. 

 Implantar tecnologias para agilizar os processos. 

 Realizar estudos, diagnósticos e planos de recursos hídricos e de desenvolvimento para 
as novas áreas de atuação. 

 Aumentar o orçamento ordinário para investimentos. 

 Propor método de aplicação dos recursos extraordinários, proporcionando melhor 
planejamento e potencialização do uso da carteira de projetos da empr 
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MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São e Parnaíba 
- Codevasf declara que aprovou, por meio da Deliberação nº 9/2022, o Relatório de Avaliação do 
Atendimento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo 
Prazo do exercício de 2021, em conformidade com o § 2º do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016. 

Em 28/03/2022. 

 

HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA 
Presidente 

Representante do MDR 
 
 

FRANCISCO SOARES DE LIMA JÚNIOR 
Conselheiro 

Representante do ME 

EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO 
Conselheiro 

Representante do MINFRA 

SÔNIA MARIZA ALVES DE SOUZA 
Conselheira 

Representante MAPA 
 

GUILHERME SILVA DE GODOI 
Conselheiro 

Representante do MME 

CARLOS HERMÍNIO DE AGUIAR OLIVEIRA 
Conselheiro 

Representante dos Empregados 
 
 
 



 

 

 

 
 

Ministér io do Desenvolvimento  Regional -  MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 09/2022 
Brasília, 28 de março de 2022. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 

PARNAÍBA – CODEVASF, no uso de suas atribuições, e tendo em vista a deliberação do 

Conselho de Administração, adotada em sua 315ª Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de 

março de 2022, assim como o disposto no inciso II, artigo 60 do Estatuto aprovado pelo 

Decreto nº 8.258/2014, de 29 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 30 de 

maio de 2014, alterado conforme Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 

13 de abril de 2017, 8 de agosto de 2017, 23 de março de 2018, 21 de fevereiro de 2020, 11 de 

novembro de 2020 e 29 de janeiro de 2021 e Atas das Assembleias Gerais Ordinárias de 19 de 

abril de 2018, 18 de abril de 2019, 15 de abril de 2020 e 20 de abril de 2021, e publicadas no 

Diário Oficial da União de 19/4/2017, 9/8/2017, 2/4/2018, 28/2/2020, 16/11/2020, 4/2/2021, 

23/4/2018, 25/4/2019, 20/4/2020 e 29/4/2021,  

 

R E S O L V E: 

 

Aprovar o Relatório de Avaliação do Atendimento das Metas e Relatório de 

Avaliação do Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da 

Estratégia de longo prazo para o exercício de 2021 (peça 2), com base na Nota Técnica nº 

001/2022 - AE/GPE de 10/03/2022 (peça 1), em atendimento ao inciso XXXVII do artigo 63 

do Estatuto Social da Codevasf, ao § 2° do artigo 23 da Lei n° 13.303/2016 e do § 3 do artigo 

37 do Decreto no 8.945/2016, conforme processo n° 59500 000747/2022-93. 

 

 

 

 

HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA  

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução nº 351/2022 

Processo nº 59500 000747/2022-93  
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