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SEMINÁRIO MÉTRICA SOCIAL
ENCONTRO PROMOVIDO PELO CBHSF
PRINCIPAIS RESULTADOS
MINUTA (sujeita a alterações/revisões)

1- Fala da Diretoria:
a. Referendo aos objetivos do Seminário: propor estratégias para promover o
debate, a investigação e pesquisa na área de avaliação social, que considere a
participação no CBHSF, a atuação deliberativa desse Comitê, bem como os
projetos que, por decisão deste, são implantados.
b. Buscar meios de aferir o desempenho do CBH na sua missão de melhoria da
disponibilidade hídrica.
c. O seminário deve sintetizar propostas e encaminhamentos para melhoria da
atuação do Comitê especialmente no que se refere ao desenvolvimento de
novos processos políticos da ação social participativa
2- Palestra - Governança O desafio da gestão compartilhada e participativa - Fernando
Abrucio:
a. Reflexão sobre Governança do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos - SINGREH
b. Análise comparativa entre o SINGREH e outros Sistemas, especialmente o
Sistema de Saúde, como forma de aferir perdas e ganhos
i. Segundo estudos do IPEA o Brasil melhorou em todos os indicadores
sociais, exceto saneamento - isso é um fator de reflexão quanto à
complexidade da temática recursos hídricos
c. A certeza da necessidade de descentralização. Absolutamente necessária.
Centralizar é uma ação mais complexa que a descentralização na temática
água. Gestão de recursos hídricos é ação muito local.
d. Conceito de governança: Governança diz respeito a uma política contínua.
Quando há uma complexização do processo de formulação e implantação de
políticas públicas e nesse processo atores não governamentais ganham maior
espaço. A complexidade está em coordenar os diferentes atores sociais.
i. Apenas descentralizar não seria suficiente, é preciso ter participação
social. Água é territorializada, gestão local, fazendo com que a
participação seja essencial.
ii. Participação entre governamentais e extra-governamentais (estado &
sociedade)
iii. A descentralização e a participação social exigem do estado uma
gestão profissionalizada da política pública. Estado muito bem
preparado tecnicamente - gestão por resultado - ter indicadores é um
tendência e uma necessidade.
iv. A parte mais complexa e que menos funciona, em qualquer Sistema, é
a intra-governamental (integração de órgãos governamentais)
v. Complexidade maior do SINGREH - alguns atores com baixa
capacidade de atuação. Exemplo gritante, os municípios
(desvinculação da propriedade do uso do solo com o uso da água)
e. Cinco dimensões para aferir a governança do SINGREH
i. Ambiente Institucional - qualidade da legislação, efetividade da lei,
qualidade da regulação
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ii.

iii.

iv.

v.

1. Há necessidade de melhorar a legislação?
2. A lei é cumprida? É preciso fortalecê-la?
3. O que regulamentar para atender a necessidade de
participação dos municípios no Sistema.
Capacidades Estatais - recursos financeiros, qualidade da burocracia,
atuação coordenada dos órgãos governamentais
1. O que arrecada é suficiente/bem distribuído?
2. Qual a qualidade da burocracia?
3. Há integração das políticas públicas, considerando que
vulnerabilidade de água é igual a vulnerabilidade social?
Instrumentos de Gestão - planejamento, metas, monitoramento,
indicadores, avaliação de políticas públicas
1. Recuperar a capacidade de planejamento do estado brasileiro
é fundamental
2. Como atuar para não frustrar a participação, especialmente
dos segmentos mais organizados
3. Gestão por resultados - indicadores e metas
Relações Intergovernamentais - Lógica Sistêmica, Fóruns Federativos,
Autonomia dos Entes, Mecanismos Indutores de Cooperação e
Coordenação, Flexibilidade e Inovação
1. Fóruns federativos muito frágeis - vide CNRH que sequer
pautou as graves crises.
2. Fórum de comitês muito frágeis - é preciso autocrítica e
reflexão.
3. Quais são ou devem ser os mecanismos indutores de
participação - fortalecer a participação dos municípios.
Reflexão sobre a resposta positiva da sociedade paulista na
crise de água. A sociedade convocada está fazendo sua parte.
Interação Estado/Sociedade - Articulação com os Órgãos de Controle,
Canais de Participação, Inclusividade e Pedagogia Cidadã
1. Necessário metrificar o quanto a participação está ocorrendo
e em que medida. Diagnóstico contínuo de como estão
funcionando os canais de participação no CBHSF
2. Aferir a inclusividade - o tanto de atores que são aderentes ao
processo participativo no SINGREH
3. Pedagogia Cidadã - como uma sociedade apreende sobre a
importância dos recursos hídricos. É preciso atrair a sociedade
para o tema. Criar mecanismos que legitimem a política de
água na sociedade. Ser deliberativo não resolve, é preciso ser
convincente, de todos.
4. A experiência dos observatórios como mecanismo de
inclusividade e de pedagogia cidadã

3- Debatedores
3.1 Anivaldo de Miranda Pinto (CBHSF)
 Governar é construir escadas
 Dar a importância para as atividades de gestão, tão, ou mais importante,
quanto as obras físicas
 Vivemos um problema cultural amplo, no qual o CBH é um microcosmo.
Somos dominados pelos vícios centralizadores do presidencialismo e vivemos
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uma crise partidária. Os reflexos estão na pouca aplicabilidade da
extraordinária Lei n.º9.433/97.
 CBH é uma experiência capaz de sensibilizar para a transformação de vários
sistemas de políticas públicas
 O Plano é o instrumento que precisa ser materializado. Traduz o que
realmente o CBH quer para a bacia hidrográfica - as grandes prerrogativas do
comitê.
3.2 Jorge Peron (Rede de RH/FIERJ)
 Apresentação da Rede de Recursos Hídricos da Indústria coordenada pela CNI,
voltada para qualificar a participação da indústria no SINGREH e para enfrentar
o desafio da gestão de recursos hídricos.
 Devemos nos preparar para uma gestão de crise de escassez hídrica. 2014 é o
primeiro ano de um ciclo de crises.
 Reduzir o consumo de água foi o passo mais incisivo da indústria no processo
de gestão de recursos hídricos. É uma estratégia para a indústria. Não é
marketing é negócio.
 São vários os exemplos: CSN produzia uma tonelada de aço com 23m³de água,
hoje a mesma tonelada é produzida com 4m³
 Chama atenção para o fato: ao termos o sistema francês como referência, nós
precisamos saber que, pouco mais de 10% de todo o sistema é mantido com
os recursos da cobrança pelo uso da água. No sistema francês há aportes de
recursos públicos, como também privados, substanciais ara a sua manutenção
 A indústria hoje vive momento de reflexão: qual o desenho bom para o
Sistema? Que gestão queremos? Onde estamos e onde queremos chegar?
 Precisamos definir nossos objetivos, ter um modelo, ter metas. Saber o que
queremos medir, para escolher bem nossos indicadores
3.3 Angelo J. R. Lima (WWF)
 Apresentação do trabalho desenvolvido em parceira com a Fundação Getúlio
Vargas para avaliação da Governança do Sistema
 Brasil avança na implantação dos processos participativos, mas cuida nada de
aferir essa participação
 Temos que ir além dos indicadores de ponta: quantidade e qualidade de água
e modelar e definir indicadores de processo
 Sugere que sejam aferidas uma ou duas das dimensões apontadas por
Fernando Abrucio. Que sejam selecionados e testados indicadores de aferição
para as dimensões escolhidas. O trabalho da WWF sugere indicadores para
cada uma das 5 dimensões
 É preciso também reconhecer que no SINGREH houve avanços.
 Plano de Bacia deveria traduzir um pacto das águas
 Garantia da sustentabilidade financeira é fundamental
 Sistema de monitoramento da gestão é também fundamental. Dos 200 CBHs
existentes no Brasil, quantos são efetivos?
 Democracia é igual a governo forte + sociedade forte.
 A crise de água é uma crise de governança
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3.4 Luiz Noronha (ANA)
 O encontro promovido pelo CBHSF para a discussão de métricas sociais como
forma de aferir seu desempenho é em si um grande avanço
 É muito importante fazer uma avaliação interna
 É um erro tecnocrático definir apenas indicadores para os instrumentos
definidos na lei. Não há como avaliar o Sistema apenas por meio da aferição
dos instrumentos de gestão postos na Política Nacional de Recursos Hídricos
Deve-se considerar como instrumento, ações de gestão, capacitação,
cadastro, comunicação, participação
 O próprio CBH é um instrumento
 Informa que a ANA está desenvolvendo meios de aferir o desempenho do
Pacto das Águas
4- Palestra - O Comitê de Bacia Hidrográfica como Avalista do Desempenho de
Programas e Projetos de Segurança Hídrica - Antonio Eduardo Lanna (Consultor):
a. Definição de avalista - garantidor, responsável, fiador.
b. Exemplos de escassez - transporte no tempo e transporte no espaço
c. Segurança hídrica - resultado de ações complexas que envolvem
várias ciências: aplicadas, sociais, naturais e políticas.
d. Parte das competências do CBH se relaciona com segurança hídrica, parte não.
Assim, não há uma métrica única
e. Se o SINGREH tem lógica, por que não funciona?
f. CBHs têm vícios, uns mais e outros menos
i. Bairrismo
ii. Denuncismos ambientalista
iii. Academicismos científicos
iv. Marketing corporativo
v. Etc.
g. Quase todos advindos da falta de entendimento do papel dos comitês
h. CBH não se assemelha a condomínio porque há interesses antagônicos muito
latentes
i. CBH não se assemelha a um parlamento, pois a democracia não é
representativa, mas participativa
j. Sendo água uma questão local, CBH não pode ser muito grande
k. CBH hoje concorre por espaços políticos já há muito tempo ocupados
l. Reflexão sobre a adoção de maior rigor na deliberação do CBH, com força de
lei, sujeita a judicializaçao.
m. Proposição de um índice de segurança hídrica - ISH, relacionado à qualidade e
quantidade de água, que traduz a ação do CBH, voltado para resultado.
5- Debatedores
5.1 Paula Pompeu Fiuza Lima (Ministério da Ação Social/UNB)
a. Participação Social - todo mundo entende (quase uma bandeira), mas ninguém
mede
b. Participação Social - como meio ou como fim em si mesmo?
c. Como meio - é preciso avaliar a qualidade da participação. É preciso avaliar
qual o efeito da participação (efetividade). É preciso, antes, saber o que se
quer alcançar com a participação
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d. Quando a participação está vinculada a um instrumento de gestão é mais fácil
medir
e. É muito importante a linguagem em um processo participativo.
f. É importante construir conhecimento para que a participação seja capaz de
atuar como agente de mobilização e resultados
g. Definição de indicadores de processo e indicadores de resultado
5.2 José Cláudio Junqueira (Consultor)
a. A Lei n.º9.433/97 já estabelece metas, padrões e referências para o que deve
ser medido
b. Apresentação do processo de construção de indicadores de desempenho de
políticas ambientais em Minas Gerais com base na metodologia do
Problema/Estado/Resposta. Acrescido da Força Motriz
c. Apresentação de alguns exemplos de indicadores como INTEB que avalia o
processo de efetivação do enquadramento
d. Não existe indicador bom ou ruim, existe indicador adequado ou inadequado.
Indicador tem que ter ressonância
e. Perguntas importantes: O que o CBH ofereceu para a sociedade? O CBH pauta
de acordo com interesse da sociedade?
f. Capacitação, informação, conhecimento, comunicação mecanismos essenciais
de qualquer processo participativo.
5.3 Malu Follador (Comunicação/CBHSF)
a. Apresentação do trabalho de mobilização e comunicação do CBHSF.
Indicadores de desempenho: aumento de 165% no número de fãs; 3200
assinaturas do periódico; 20.000 visitas no facebook.
b. É preciso saber o que ser quer para saber o que se vai medir e como.
5.4 Nícia Coutinho (FUNBIO - Juriti Sustentável)
a. Apresentação de um robusto projeto em desenvolvimento de indicadores de
sustentabilidade para o município de Juriti, Pará, desenvolvido pela parceria
FUNBIO e FGV.
b. Fundamental o tripé: meta, indicador e sustentabilidade financeira
c. Participação é qualidade e não quantidade
6- Primeiras Conclusões
a. É preciso mesmo aferir o desempenho do CBH. Participação como meio e não
como um fim em si mesmo
b. Existem bases conceituais evoluídas, estudos e alguns modelos/propostas de
indicadores. É preciso debruçar de forma mais sistêmica para definir um
indicador de desempenho para o CBHSF
c. Avaliar a possibilidade de contratação de um serviço de consultoria para a
tarefa de seleção e aplicação de indicadores de desempenho para o CBHSF
d. Comitê espelha tendência e avanço administrativo de uma sociedade. O
modelo é pertinente e sua governança precisa ser avaliada para correção de
rota, fortalecimento do Sistema, essencial para a gestão dos recursos hídricos
e. Capacitação, conhecimento, comunicação, preparando os membros do CBH
para melhor desempenho e atuação foi tema de todas as falas
f. Sustentabilidade financeira também
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ANEXO I - PROGRAMAÇÃO
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ANEXO II - LISTA DE PARTICIPANTES
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