
Batalhas da COGEF

Encontro Virtual, 17 de junho.



Retrospectivas das Batalhas da COGEF

Contexto:

• Em dezembro de 2015 a COGEF aprovou o planejamento de longo prazo (missão,

visão e objetivos estratégicos).

• Em setembro/2018 (40ª COGEF – Belém) foram estabelecidas as Batalhas da

COGEF e consistia em uma agenda de ações de curto prazo (de 12 a 18 meses).



Retrospectivas das Batalhas da COGEF

Premissas para a escolha das Batalhas

• Identificar questões-chave que deviam ser vencidas para garantir alcance de

objetivos de longo prazo (não se confundem com competências).

• Quanto maior o número de batalhas, menor será a importância de cada uma delas e

maior a dispersão da energia que a equipe consegue aplicar para vencê-las.

• As batalhas deveriam receber prioridade em função da relação entre alocação de

recursos (esforço) e resultados esperados (impacto).



Retrospectivas das Batalhas da COGEF

As primeiras batalhas estabelecidas foram:

1) Aprovação dos projetos do PROFISCO II;

2) Fortalecer o papel e a importância da COGEF para a modernização da gestão fiscal 

brasileira;

3) Consolidar a MDGEFIS como instrumento de diagnóstico e maturidade; 

4) Construir o portfólio de Soluções Nacionais;

5) Compartilhar conhecimentos sobre contratações; 

6) Construir solução de gestão de projetos Profisco;

7) Consolidar o papel do grupo de TI da COGEF.

















❖ Aprovação dos projetos do PROFISCO II

• 15 Cartas Consultas aprovadas
• 09 Estados assinaram projetos com BID

❖ Fortalecer o papel e a importância da COGEF para a modernização da gestão fiscal brasileira

• Revisão do site
• Realização de Painéis sobre temas comuns com ampla participação (Transformação digital, gerenciamento 

de projetos, REDESIM, Dispensa OA e uso SPED, etc.
• Trilha de capacitação construída em parceria com GDFAZ
• Abertura para participação de representantes de outros grupos nos eventos COGEF
• Elaboração e divulgação de Newsletter dos assuntos tratados nas COGEFs
• Visibilidade das ações junto ao Consefaz
• Atualização do regimento interno

AVANÇOS



❖ Consolidar a MDGEFIS como instrumento de diagnóstico e maturidade

• Revisão da metodologia
• Seminário – Apresentação diagnóstico nacional, identificação de melhores práticas
• Capacitação de novos avaliadores para aplicação
• Participação de novos avaliadores (mentoria)
• Reforço da equipe
• Aplicação em 26 estados

❖ Construir o portfólio de Soluções Nacionais – Indefinição sobre escopo da batalha impediu 

que as ações avançassem

❖ Construir a solução de gestão de projetos PROFISCO

• Business Case elaborado 

AVANÇOS



❖ Compartilhar conhecimentos sobre contratações

• Pesquisa/consolidação de PAs das UF

• Novas funcionalidades para upload e consulta de arquivos no site COGEF

❖ Consolidar o papel do grupo de TI da COGEF

• Inclusão na agenda das reuniões da COGEF
• Big Data
• Modelos e ferramentas de BI e Analytics
• Orientações sobre implantação de LGPD
• Contratação de Serviço em Nuvem
• Metodologia para construção de PDTI
• Nota Técnica para contratação de serviços de TI

AVANÇOS



UM NOVO CICLO

❑ Resgatar a dinâmica de trabalho das batalhas

❑ Avaliar continuidade das ações relacionadas às batalhas

❑ Organizar grupo para elaborar proposta de novos desafios e apresentar na próxima COGEF


