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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de modelo de gestão, com enfoque na área 

de qualidade de serviços, para aplicação no segmento de concessionárias de serviço público 

de distribuição de energia elétrica. A organização à qual o modelo proposto será aplicado é a 

Companhia Energética de Pernambuco – CELPE, empresa privada, controlada pelo grupo 

NEOENERGIA. O modelo tem como finalidade otimizar o micro-processo de leitura de 

medidores para obtenção de um faturamento de qualidade, transformando o sistema de 

produção atual em um sistema de qualidade, garantindo, assim, ao mercado um fornecimento 

de energia elétrica com continuidade e confiabilidade, mediante aplicação política de 

modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro da concessão. O serviço de coleta deste 

principal insumo do faturamento é realizado em parceira com empresas especializadas, 

contratadas em regime de prestação de serviços, através de uma rede de relacionamento 

cliente-fornecedor, cujo principal problema consiste na operação integrada e de forma 

organizada dos recursos de produção, seguindo princípios básicos de funcionamento e 

buscando objetivos comuns. Na abordagem do problema foi utilizado o método proposto por 

Checkland (1972), que contempla etapas que vão desde a análise da situação atual a proposta 

de um novo modelo de gestão, incluindo plano de ação visando à implantação. A aplicação 

desse método até a etapa de plano de ação se constitui a parte principal deste trabalho. Por 

fim, este sistema de qualidade promoverá a eficácia e eficiência operacional do micro-

processo, na medida em que destaca elevada atenção à integração e sinergia dos recursos, a 

partir de funções, fronteiras e responsabilidades mais bem definidas e estabelecidas, 

mitigando falhas de processos, satisfazendo a clientela e os requisitos de rentabilidade dos 

acionistas. 

 

Palavras-chave: Política de Qualidade, Rede de Relacionamento Cliente-Fornecedor, 

Integração, Otimização, Leituras Corretas e Precisas, Satisfação da Clientela e Requisitos dos 

Acionistas. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation proposes a management model, focusing on the service quality area, 

for application in the public electric energy distribution sector. The organization that the 

proposed model should be applied is Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, private 

company, controlled by the NEOENERGIA group. The model aims to optimize the reading 

meter micro-process for obtaining a billing quality, transforming the current production 

system in a quality system, therefore ensuring market an electric power supply with continuity 

and reliability, by applying lower tariff policy, economic and financial balance of the 

concession. The collection service of this billing main input is done in partnership with 

specialized companies, contracted for provision of services, through a customer-supplier 

network, which the main problem is the integrated and organized management of the 

production resources, following operation basic principles and seeking common goals. The 

method proposed by Checkland was used in the problem approach. This method includes 

steps from a current situation analysis to a new management model proposal, including action 

plan aiming at the deployment. This method application through action plan step constitutes 

the main part of this work. Finally, this quality system will promote the micro-process 

efficacy and operational efficiency, since the high attention to integration and resources 

synergy is emphasized, from functions, well defined frontiers and responsibilities, decreasing 

process failures, satisfying the requirements of customers and profitability for shareholders. 

 

Key words: Quality policy, Customer-provider Relationship Network, Integration, 

Optimization, correct and accurate readings, Customer Satisfaction and Shareholder 

Requirements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A energia elétrica desempenha um papel importante e imprescindível na sociedade 

moderna, pois seu desenvolvimento está intimamente ligado a essa fonte de energia, haja vista 

sua diversidade de aplicações e comodidade de utilização, seja para acionar motores, para 

garantir o funcionamento de várias máquinas, computadores e demais aparelhos eletro-

eletrônicos.  

 Os principais agentes deste setor são as empresas geradoras, que produzem a energia, 

as transmissoras, responsáveis por transportar a energia do ponto da geração até os centros 

consumidores, as distribuidoras, enfim, que levam a energia até o consumidor final e as 

comercializadoras, autorizadas a comprar e vender energia no mercado livre. 

 Às empresas distribuidoras cabe prestar um serviço de qualidade, com ética e 

compromisso ambiental, atendendo às necessidades e expectativas dos clientes, sociedade, 

empregados e acionistas. Neste contexto, as distribuidoras devem garantir ao mercado 

consumidor um fornecimento de energia elétrica com padrões de continuidade e 

confiabilidade compatíveis com a política de modicidade tarifária, de modo a preservar o 

equilíbrio econômico-financeiro da concessão, e conseqüentemente rentabilidade dos 

acionistas. 

 O equilíbrio econômico-financeiro depende essencialmente da adequada gestão sobre 

a receita e despesas do serviço de distribuição, sendo a receita função do faturamento da 

energia elétrica fornecida aos seus clientes.  

 O principal insumo do faturamento de uma empresa de distribuição é a leitura dos 

medidores de energia elétrica, que em quase sua totalidade (99% de seus clientes), é realizada 

da forma mais tradicional e conservadora, dentre os serviços praticados na área de 

comercialização, através simples coleta mensal por leituristas, nas unidades consumidoras,  o 

registro destes medidores. No subconjunto 1% de clientes, destinado para os grandes clientes, 

utilizam-se recursos tecnológicos de tele-medição e tele-supervisão, haja vista o nível de 

representatividade deste nicho de mercado na receita do negócio. 

 A confiabilidade e a freqüência da coleta de leituras influem fortemente na qualidade 

do faturamento do cliente, e sua pontualidade, isto é, o cumprimento dos programas de leitura, 

condiciona o ritmo e volume do faturamento da empresa e, em conseqüência, o fluxo de 

caixa. Adicionalmente, a leitura assume também a análise e solução das diferentes ocorrências 
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e avisos associados aos objetos que intervêm em sua realização, tais como: Roteiro, 

Propriedade, Ponto de Fornecimento, Equipamento de Medição e Ponto de Leitura. 

É importante ressaltar que um simples erro de leitura, cria dificuldades para vários 

segmentos da concessionária e para o cliente, gerando transtornos administrativos e 

financeiros, muitas vezes irreversíveis.  

 Esta atividade de coleta de leitura, no passado, com empresas estatais, era executada 

de forma mista, através de força de trabalho própria e de terceiros, sendo esta última no 

regime de locação de mão-de-obra. Na atualidade, com concessionárias privadas, é exercida, 

exclusivamente, por empresas prestadoras de serviços, contratadas para este fim. 

 Neste contexto, os processos de gestão operacional e de recursos humanos, nas 

concessionárias de distribuição e suas prestadoras de serviços, devem ser plenamente 

integrados e complementares, com as diversas micro-operações constituintes do faturamento, 

interagindo de forma organizada, mediante princípios básicos de funcionamento e busca de 

objetivos comuns, de modo a levar a organização alcançar o desempenho requerido pelo 

negócio e evoluir continuamente. 

 Convém frisar, que essa força de trabalho além de coletar a leitura mensal dos 

medidores, também desempenha os papéis, fundamentais para concessionária, de 

representante comercial e fiscal da integridade das instalações elétricas e equipamentos de 

medição, o que denotando mais, ainda, sua alta relevância aos processos técnicos e 

comerciais. 

1.1. Contexto ambiental  

1.1.1. A empresa 

 A Companhia Energética de Pernambuco – CELPE, criada em 1965, como empresa de 

economia mista, e privatizada em 2000, como sociedade por ações de capital aberto, 

controlada pelo grupo NEOENERGIA, de propriedade do Banco do Brasil Investimento, 

Caixa de Assistência dos Funcionários de Banco de Brasil – PREVI e Grupo Espanhol 

Iberdrola, tem a concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica nos 185 

municípios do estado de Pernambuco, no arquipélago de Fernando de Noronha e no 

município de Pedra de Fogo, do estado vizinho da Paraíba, abrangendo uma área geográfica 

de 102 mil km2 e atendendo a uma população de 8,1 milhões de habitantes. 

 O mercado de energia elétrica é constituído de cerca de 3 milhões de consumidores e 

9.103,1 GWh, comercializados segundo as classes discriminadas na Tabela 1.1 a seguir. 
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Tabela 1. 1 – Distribuição dos Clientes da CELPE 

 
Fonte: CELPE (2009) 

 Vale destacar, que no estado de Pernambuco praticamente toda população é atendida 

com o fornecimento de energia elétrica, o que exprime o grande impacto social da empresa, 

uma vez que os índices globais de universalização na área de concessão já alcançaram a 

marca de 100%, apresentando uma taxa de crescimento anual de 4%. 

 O sistema elétrico da empresa é formado de 121 estações de transformações 

(subestações de 230/138/69/13,8 kV), 3.850 km de linhas de transmissão e 106.300 km de 

linhas redes de distribuição.   

 A empresa conta com 1.700 empregados e 140 estagiários, e uma rede de 

fornecedores, de insumos, dividida em dois grandes segmentos: fornecedores de energia 

elétrica, à medida que adquire praticamente toda energia distribuída, à exceção da produção 

de Fernando de Noronha; e de materiais e serviços, estes últimos com cerca de 5.000 

colaboradores, formando uma vasta rede de relacionamento fornecedor-cliente, inclusive de 

várias nacionalidades. 

 Ela dispõe de uma vasta rede de atendimento a cliente (9,4 milhões de 

atendimentos/ano), que disponibiliza vários canais de acesso, que tem como propósito tornar 

mais fácil e conveniente o contato do consumidor com a concessionária, formado pelo Tele-

atendimento (5,3 milhões de atendimentos/anos), tanto comercial quanto de prontidão de luz 

(ligação gratuita); rede de Agências de Atendimento, tanto próprias quanto estabelecimentos 

comerciais credenciados (1,5 milhões de atendimentos/ano); Terminais de Auto-Atendimento 

– TOTENS (700 mil de atendimentos/ ano); e Internet (1,3 milhões de atendimentos/ano).  

 Além destas vias de relacionamento, destacam-se o programa de atendimento a 

comunidades especiais, que desenvolve ações interativas e educativas com as comunidades de 

baixo poder aquisitivo, visando a mudança de hábitos de uso da energia com a adequação do 

consumo à capacidade de pagamento, identificando também a necessidade de troca de 

 Residencial 3.305.007 2.485.281
         Normal 2.146.629 991.995
        Baixa Renda 1.158.377 1.493.286
   Industrial 2.048.142 12.687
   Comercial 1.855.682 182.932
   Rural 526.427 167.299
   Poder Público 494.829 21.373
   Iluminação Pública 426.426 4.999
   Serviço Público 531.891 1.597
   Consumo Próprio 14.241 243

 Total 9.202.646 2.876.411

Dados MWh Quant.



Capítulo 1 Introdução 

 

4 
 

equipamentos velhos que consomem muita energia e a reforma de instalações elétricas 

internas das unidades consumidoras; e o programa de eficiência energética, direcionado a 

clientes de maior porte, abrangendo os segmentos públicos e privados, a fim de possibilitar a 

eliminação do desperdício, otimização do sistema elétrico e a manutenção da adimplência.  

 No tocante, ao modelo de gestão, a empresa adota práticas de governança corporativa 

com a finalidade de aprimorar o diálogo com seus públicos de relacionamento, os 

stakeholders (clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores, prestadores de serviço, 

governo, organizações não governamentais, sociedade, entre outros), sendo seus processos 

decisórios norteados pelos sensos de ética, justiça, transparência, responsabilidade social e 

desenvolvimento sustentável.  

 A empresa, segundo Manual de Organização da CELPE (2007), tem uma estrutura 

organizacional matricial, por processos, que alinhada a um sistema de liderança, privilegiando 

as competências de educador, comunicador, negociador e gestor de negócios, resultados e 

pessoas, proporciona o desenvolvimento de uma cultura pró-ativa entre todos os 

colaboradores para a consecução das estratégias empresarial, a fim de garantir o foco 

permanente no cliente e o atendimento das expectativas de desempenho da empresa.  

 A estrutura organizacional com poucos níveis hierárquicos e autoridade 

descentralizada conduzem a vantagens competitivas, como a maximização do uso de 

competências profissionais, maior eficiência e flexibilidade frente às chefias, estímulo ao 

desenvolvimento e à especialização, além de promover uma maior interação entre 

departamentos e áreas especializadas. A alta administração exerce papel fundamental na 

implementação da missão e visão do negócio, alicerçados nos princípios e valores 

organizacionais, difundindo os objetivos estratégicos e implementando políticas direcionadas 

a alto desempenho empresarial. 

 

 
Figura 1.1 – Mapa organizacional (Alta administração) 

Fonte: Manual de Organização da CELPE (2007) 

Na estrutura organizacional, representada na Figura 1.1, há processos corporativos, 

comuns a quaisquer negócios, tais como: Gestão de Pessoas e Administração, Finanças e 
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Relações com Investidores, Planejamento e Controle e Regulação, que são responsáveis pela 

direção global e definição de diretrizes em termos de evolução futura; e operacionais 

responsáveis pela realização de atividades específicas e próprias do negócio de energia 

elétrica, tais como: Engenharia, Operação e Comercial. 

Os processos operacionais, inerentes ao negócio de distribuição de energia elétrica, 

segundo Manual de Organização da CELPE (2007), apresentam as seguintes atribuições, 

segundo suas especificidades: 

• “Engenharia - prover as normas, padrões, planos e meios técnicos para assegurar 
a expansão, operação e manutenção dos ativos da organização, destacadamente 
os sistemas elétricos de geração, transmissão e distribuição, frente aos 
compromissos de fornecimento e obrigações legais, com a maior rentabilidade 
possível e respeito ao meio ambiente”; 

• “Comercial - comprar e vender energia nas melhores condições para o negócio, 
realizar os estudos de prospecção de mercado de energia elétrica e executar os 
processos de atendimento, faturamento e cobrança, objetivando aumentar a 
rentabilidade do negócio e gerar a satisfação dos clientes, atuando com ética e 
respeito à legislação”; e 

• “Operação – executar de forma descentralizada os processos técnicos, em todo o 
âmbito territorial, com base nas definições estabelecidas pela área de Engenharia, 
buscando a maior eficiência na utilização dos recursos para oferecer um serviço 
de qualidade ao menor custo possível”. 

  

 No contexto dos processos operacionais, área de interesse deste trabalho, as atividades 

de planejamento, programação, controle e execução interna são desempenhadas diretamente 

pelos próprios recursos de transformação (força de trabalho, instalações prediais e 

equipamentos), enquanto que as atividades de execução em campo são realizadas em regime 

de terceirização, com recursos de transformação de empresas prestadoras de serviços 

contratadas para este fim, mediante critérios de qualificação técnica e menor preço. No 

entanto, a tecnologia dos processos e os sistemas de informação, transacionais e de apoio a 

decisão, que suportam a consecução dos processos operacionais, são providos e operados pela 

CELPE. 

No campo dos prestadores de serviços, onde o regime de terceirização é de contratação 

de serviços e não de alocação de mão-de-obra, torna-se imprescindível que essas empresas 

parceiras, gestoras da execução dos processos de transformação, detenham qualificação e 

especialização compatíveis aos requisitos estabelecidos de desempenho concernentes a 

concessão do serviço de distribuição de energia elétrica. 

 As atividades operacionais executadas pelas empresas prestadoras de serviços 

compreendem os serviços técnicos e comerciais, destacando-se os de abrangência sob o 

sistema elétrico: projeto, construção, operação e manutenção, e sob o consumidor: 
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atendimento, ligação, leitura, entrega de contas, arrecadação, cobrança (corte, religação, entre 

outros), repressão a fraude/desvio de energia. 

Neste contexto está o faturamento de energia elétrica, objeto deste trabalho, 

destacando-se a atividade de leitura de medidores, cujo planejamento, programação e controle 

de qualidade são realizados internamente pela estrutura funcional da organização, com 

recursos humanos próprios, e a execução da coleta da leitura propriamente dita em campo 

através da empresas prestadoras de serviços. 

 Os serviços de leitura de medidores, executados pelas empresas contratadas, são 

remunerados em regime de produtividade, com base nas atividades efetivamente realizadas, 

cujo valor a ser pago decorre da multiplicação do quantitativo executado de cada atividade 

pelo correspondente preço unitário. O desempenho destes serviços é apurado pela medição e 

acompanhamento de indicadores de performance definidos pela CELPE, permitindo, 

inclusive, a aplicação tanto de bonificações quanto de penalizações mediante os resultados 

alcançados. 

 As atividades realizadas pela estrutura funcional interna à organização, através de 

força de trabalho própria, compreendem a definição do ciclo de faturamento; elaboração e 

implantação do calendário de leitura; implantação da tarifas, taxas e contribuições no sistema 

comercial; o estabelecimento e implantação de parâmetros de qualidade; a análise e 

tratamento de inconsistências de leituras, alterações do comportamento regular do consumo e 

irregularidades nas instalações e equipamentos de medição e reclamações de clientes; a 

retificação e anulação de faturas com incorreções; geração de informações para os processos 

de redução de perdas e contas a receber; e a validação das informações contábeis e fiscais. 

 A integração e complementaridade desta complexa rede hierarquizada de operações, 

envolvendo empresas parceiras e células internas de produção, é fator crítico de sucesso para 

o desempenho operacional da CELPE, no que tange ao faturamento de energia elétrica, 

cabendo, portanto, elevada atenção da organização na administração deste sistema produtivo, 

provendo os recursos estruturais e de infra-estrutura necessários ao alcance das metas 

estabelecidas pela alta administração. 

1.1.2.  O faturamento de energia elétrica 

 O faturamento de energia elétrica tem por objetivo disponibilizar as notas fiscais, 

através de emissão “on-line” ou “batch” pelo sistema comercial, prover a receita decorrente 

do fornecimento de energia elétrica, informando ao consumidor a quantia a ser paga, a energia 
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consumida, a demanda requerida e os serviços prestados pela concessionária, referente a um 

período especificado. 

 O processamento do faturamento consiste em uma rotina automatizada, executada 

diariamente, que compreende os estágios de consistência de leitura, de cálculo e da fatura 

(nota fiscal) propriamente dita, onde as faturas aprovadas são liberadas para emissão e entrega 

aos clientes, enquanto que as faturas reprovadas, inconsistentes em relação aos parâmetros de 

qualidade, são retidas, para análise e tratamento manual (força de trabalho própria), a fim de 

serem corrigidas e liberadas para emissão e entrega.  

 O processamento do encerramento do faturamento, no final do mês, provê a empresa 

de relatórios contábeis, fiscais e operacionais, que constituem insumos fundamentais à 

apuração da receita e resultado do negócio; dos encargos setoriais e tributários; subvenções; 

contribuições de terceiros; além de servir como elementos básicos para elaboração de estudos 

de mercado e tarifários; dos planejamentos estratégico, tático e operacional, de modo a definir 

as políticas e diretrizes, oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, planos de negócios, 

projetos e programas de trabalho. 

 O faturamento é um macro-processo constituído de uma rede hierarquizada de micro-

processos: leitura, faturamento e distribuição de faturas, administrado pelo Departamento de 

Gestão Comercial e Faturamento, órgão subordinado à Superintendência Comercial e 

Mercado, através das Unidades de Leitura e Entrega de Contas e de Faturamento, conforme 

apresentado na Figura 1.2. 

 

 
 

Figura 1.2 - Estrutura organizacional 

Fonte: CELPE (2009) 

 As atividades destes micro-processos são descritas a seguir: 

• Micro-processo de leitura 
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O micro-processo de leitura é executado pela Unidade de Leitura e Entrega de Contas 

segundo a estrutura funcional apresentada na Figura 1.3.  

 
Figura 1.3 - Estrutura funcional do Micro-Processo de  Leitura  

Fonte: CELPE (2009) 

a) Calendário de leitura 

 O calendário de leitura compreende um conjunto de 12 (doze) intervalos ou ciclos de 

coleta de leitura de medidores estabelecidos por lotes/roteiros, para a apuração do consumo 

mensal de energia elétrica das milhares de unidades consumidoras. 

 O intervalo de coleta de leitura mensal é programado para conter um período de 

aproximadamente 30 (trinta) dias, limitados a um mínimo de 27 (vinte e sete) e a um máximo 

de 33 (trinta e três), como, também, estar compatibilizado com os números de dias dos meses 

civis, de cada exercício anual. Na programação das datas de coleta deve-se evitar a fixação de 

dias em finais de semanas e feriados nacionais, regionais e municipais, a fim de mitigar a 

quantidade de clientes não lidos motivadas por impedimentos de acesso as instalações de 

medidores.  

 A elaboração do calendário deve envolver as unidades de faturamento e mercado, em 

decorrência das repercussões do mesmo no volume de energia faturado e por conseqüência na 

dimensão da receita do negócio. Na Figura 1.4 está apresentado o fluxo de validação do 

calendário de leitura pela área comercial da empresa.  
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Figura 1.4- Fluxo de validação do Calendário de Leitura 

Fonte: O Autor (2010) 

 Por fim, além das datas fixadas para coletas de leituras o calendário deve conter as 

datas de apresentação e vencimento das faturas de cada ciclo mensal. 

b) Cadastro 

 O cadastro de consumidores/clientes constitui uma das mais importantes bases das 

atividades inerentes ao faturamento. Um cadastro organizado e bem dimensionado possibilita 

a otimização do sistema de faturamento e dos recursos voltados para a área de leitura de 

medidores e entrega de notas fiscais/contas, levando a efeito a obtenção de um faturamento 

consistente e significativa redução do número de reclamações no atendimento a clientes. 

 No sistema de cadastro é fundamental que os consumidores estejam distribuídos 

equilibradamente nos lotes/roteiros de leituras, que correspondem à quantidade de leituras a 

serem coletadas, por dia, ao longo do mês, seguindo um cronograma elaborado com base no 

ciclo de faturamento e mapas de endereçamento cadastral de cada localidade/município. 

 O ciclo de faturamento compreende o período de tempo entre a leitura e o vencimento 

da fatura/conta de energia elétrica, que decorre das definições das datas de leitura, 

estabelecidas de modo a manter o intervalo entre leituras mensais de aproximadamente 30 

dias, limitados no mínimo a 27 dias e no máximo a 33 dias, e por conseqüência das datas de 

processamento, apresentação e vencimento, pela definição do calendário anual de leitura, a 

partir de seleção das datas de coleta de leitura. 

 Os lotes/roteiros devem ser compatíveis com o quantitativo ou densidade de unidades 

consumidoras existentes na área geográfica, sendo importante observar na sua construção os 
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fatores básicos locais, tais como: verticalização e horizontalização urbana, zona rural, 

topografia, clima, extensão do percurso, número de consumidores, entre outros. 

c) Operação 

 A operação do micro-processo compreende as atividades de relacionamento e 

fiscalização das empresas contratadas e de mediação junto às áreas com fronteiras justapostas, 

como: atendimento, ligação, inspeção e cobrança. 

 As atividades de relacionamento e fiscalização consistem no acompanhamento e 

controle do fluxo de lotes/roteiros, para garantir a consecução da coleta de leitura na data 

fixada e mitigação da quantidade de consumidores não lidos; o mais ajustado seqüenciamento 

das unidades consumidoras nos roteiros; a correta utilização dos sistemas de informações e 

equipamentos associados; e o adequado registro de ocorrências de leitura, no sentido de obter 

uma prestação de serviços compatível com os níveis de requisitos estabelecidos 

contratualmente.  

 Por fim, com relação à atividade de mediação, esta consiste na consecução de 

demandas provenientes dos clientes, tais como: erros na coleta de leitura, falhas de cadastro e 

retificações de faturas, bem como no fornecimento de informações concernentes a 

irregularidades de equipamentos de medição e instalações elétricas das unidades 

consumidoras, no sentido de agilizar as respectivas regularizações, no menor espaço de 

tempo, de modo mitigar os impactos no faturamento de energia elétrica.  

d) Coleta de leitura 

 A leitura de medidores é o início de todo o processo de faturamento, que corresponde 

à transcrição da leitura indicada no medidor para equipamento coletor de leitura e/ou 

formulário próprio, que sendo feita com a maior rapidez, eficiência e segurança dos dados 

coletados, proporciona a diminuição dos custos e otimização do ciclo operacional.  

 Essa atividade compreende um conjunto de processos e atividades relacionadas à 

gestão comercial, necessários para gerir os trabalhos relacionados com a coleta da leitura 

registrada nos equipamentos de medição, de modo a quantificar os consumos efetivos dos 

pontos de fornecimento conectados à rede de distribuição, tanto para faturamento quanto para 

medida de controle. 

 Dentro do ciclo natural da gestão comercial, a leitura é o passo seguinte à contratação 

e ligação do consumidor e precedente à execução do faturamento. A interação entre a leitura e 

o faturamento constitui um elemento administrativo fundamental do contrato celebrado entre 

a concessionária e o consumidor. 
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 No sistema comercial, a leitura constitui, na maioria dos casos, o registro do consumo 

efetuado pelo cliente em um ponto de fornecimento, representando o contato mais regular 

com o cliente depois da contratação e ligação. Esta circunstância lhe confere o caráter de 

“ponto corretor” da informação coletada por outras funções do sistema comercial, certificando 

a validade dos dados de roteiros, propriedades, pontos de fornecimento, pontos de leitura e 

equipamentos de medição, que serão confirmados e utilizados posteriormente por outras 

funções contempladas dentro do sistema comercial. 

 Os leituristas, além de coletar as leituras nas unidades consumidoras, registram as 

ocorrências de leituras, que constituem em um conjunto de informações e requisitos atinentes 

à rota/roteiro, propriedade, ponto de leitura, equipamentos de medição e instalações das 

unidades consumidoras, tais como: irregularidades, não conformidades, condições de 

acessibilidade, incorreções cadastrais, condições de habitação e utilização, serviços e 

solicitações dos clientes. 

 O sistema utilizado para execução da coleta de leitura de medidores é provido de 

parâmetros de qualidade da leitura, que estabelecem valores esperados de leitura, com base na 

média histórica e sazonal, limites superiores e inferiores admissíveis, confirmação da 

numeração do equipamento e quantidade de dígitos, procedimentos de digitação da leitura 

invertida e fotografia dos medidores, de modo a garantir uma primeira consistência deste 

fundamental insumo do faturamento. 

e) Análise de ocorrências de leitura 

 As atividades atinentes à análise de ocorrências de leitura têm como finalidade 

precípua garantir a utilização da leitura real do medidor, obtida em campo, pelo leiturista, não 

obstante as adversidades de acessibilidade, irregularidade e incorreções cadastrais. Além deste 

papel, as ocorrências de leitura promovem ações de atualização do cadastro, de reforma e 

otimização de rotas/roteiros, de substituição de equipamentos de medição, das regularizações 

de padrão de entrada de corrente, das indicações de necessidades de intervenções pelas áreas 

de recuperação de perdas e de créditos, a fim de preservar a qualidade e integridade do 

faturamento. 

• Micro-processo de faturamento propriamente dito 

 O micro-processo de faturamento é executado pela Unidade de Faturamento segundo a 

estrutura funcional apresentada na Figura 1.5 a seguir. 
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Figura 1.5 - Estrutura funcional do Micro-Processo de Faturamento 

Fonte: CELPE (2009) 

a) Processamento do faturamento 

 O processamento do faturamento é executado pelo sistema comercial, através de uma 

rotina automatizada, e prescinde da definição, implantação e atualização das regras e 

parâmetros de qualidade, que possibilitam a realização dos estágios de consistências de 

leitura, cálculo e da fatura, bem como das tarifas, taxas de serviços, contribuições, encargos e 

tributos atinentes à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, que consistem o 

faturamento. 

 As regras e parâmetros de qualidade, fundamentados nos regulamentos estabelecidos 

pelo poder concedente, permitem a identificação, análise e tratamento das ocorrências de 

leitura e anomalias de cálculo e da fatura, motivadas pelas variações do comportamento de 

consumo, incorreções e inexistências de leituras, irregularidades em equipamentos de 

medição e/ou instalações da unidade consumidora, evitando a emissão de faturas 

inconsistentes e promovendo a consecução da integridade do faturamento, através de 

estimativas de consumo, com base na média histórica (últimos três meses) ou mesmo pelo 

mínino da fase, e no caso da demanda pelos valores contratados, ou pela leitura coletada 

quando da confirmação da mesma no estágio de análise e tratamento de suas respectivas 

ocorrências. 

 As tarifas são aplicáveis às componentes de energia e/ou demanda de potência ativas, 

segundo as estruturas monômia e binômia (convencionais e horo-sazonais), nas modalidades 

de fornecimento a seguir discriminada, de acordo com a Resolução ANEEL Nº 456/2000: 

� “Grupo A – agrupamento de unidades consumidoras com fornecimento em tensão 

igual ou superior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas em tensão inferior a 2,3 kV a 
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partir de sistema subterrâneo de distribuição, caracterizadas pela estruturação 

binômia e subdivididas nos seguintes subgrupos: 

� Subgrupo A1 - tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 

� Subgrupo A2 - tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;  

� Subgrupo A3 - tensão de fornecimento de 69 kV;  

� Subgrupo A3a - tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;  

� Subgrupo A4 - tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e 

� Subgrupo AS - tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, atendidas a partir de 

sistema subterrâneo de distribuição e faturadas neste Grupo em caráter 

opcional”.  

� “Grupo B – agrupamento de unidades consumidor com fornecimento em tensão 

inferior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas em tensão superior a 2,3 kV e faturadas 

neste grupo, caracterizadas pela estruturação tarifária monômia e subdivididas 

nos seguintes subgrupos: 

� Subgrupo B1 - residencial; 

� Subgrupo B1 - residencial baixa renda;  

� Subgrupo B2 - rural;  

� Subgrupo B2 - cooperativa de eletrificação rural;  

� Subgrupo B2 - serviço público de irrigação;  

� Subgrupo B3 - demais classes; e 

� Subgrupo B4 - iluminação pública”. 

 As taxas de serviços são cobradas pela concessionária quando executa serviços, a 

pedidos dos clientes, de religação de unidades consumidoras, de vistoria das instalações, de 

aferição de medidores, de emissão de 2ª via de nota fiscal/conta e de verificação do nível de 

tensão. 

 As contribuições de iluminação pública, que se constitui receita das Prefeituras, são 

cobradas pela concessionária para fazer frente às despesas dos municípios com energia 

elétrica de iluminação de ruas, avenidas, praças, túneis, passagens subterrâneas, jardins, 

passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, monumentos, fachadas, fontes 

luminosas, obras de arte, entre outros.  

 Por fim, os tributos federais, estaduais e municipais (PIS, COFINS e ICMS) e 

encargos setoriais (destinados a financiamento de programas de eficiência energética, 

universalização do fornecimento de energia elétrica, subvenção baixa renda e conta de 

consumo de combustíveis fósseis) que são cobrados pela concessionária. 
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b) Análise de anomalias do faturamento 

 As anomalias de faturamento compreendem as inconsistências identificadas nos 

estágios de cálculo e emissão da fatura, que retiveram no pré-faturamento, para análise e 

tratamento, as faturas reprovadas, devido aos parâmetros de qualidade, de modo a garantir a 

integridade do faturamento. 

 Essas inconsistências decorrem da dinamicidade do mercado consumidor, que em 

função de sua constante expansão, requisitam novas ligações, ampliações de carga, alterações 

de propriedade ou de usuário (troca de titular), substituições de equipamentos de medição e 

manutenções corretivas das instalações de entrada de corrente, interferindo nas rotinas 

automatizadas de cálculo, durante o processamento do faturamento.  

 As faturas retidas no pré-faturamento são analisadas e tratadas por força de trabalho 

especializada e interna, para adequação da contabilização do consumo e/ou demanda a ser 

faturado, em função das casuísticas, a seguir discriminadas: 

• Atipicidade do consumo e/ou demanda dos novos clientes; 

• Alterações significativas do perfil de consumo e/ou demanda dos clientes 

existentes; 

• Substituições de equipamentos de medição (medidores parados, leitura inferior, 

constantes incorretas, erros de programação, por exemplo); e 

• Correções das instalações de entrada de corrente. 

 Por fim, vale ressaltar, que os erros de coleta de leitura, cometidos pelos leituristas, 

não eliminados na etapa de análise e tratamento de ocorrência de leituras, têm ainda como 

recorrência este estágio, acarretando maior assertividade no processamento do faturamento. 

c) Análise de reclamações e retificações de faturas 

 A análise e tratamento das reclamações de clientes quanto às faturas de energia 

elétrica, que no caso de procedentes leva a efeito a revisão de faturamentos, através de 

retificações e anulações de faturas, decorrem, principalmente, da adoção do faturamento pela 

média, quando da inacessibilidade das instalações da unidade consumidora para a coleta da 

leitura (unidade consumidora fechada), da sazonalidade, utilização de novos equipamentos 

elétricos, mudanças de hábitos de consumo, cobrança de taxas de religação e multas por 

atraso de pagamentos, erros de cadastros e de coleta de leitura. 

• Micro-processo de distribuição de faturas 

 O micro-processo de distribuição de faturas é executado pela Unidade de Leitura e 

Entrega de Contas segundo a estrutura funcional apresentada na Figura 1.6 a seguir. 

 



Capítulo 1 Introdução 

 

15 
 

 
Figura 1. 6 - Estrutura funcional do Micro-Processo de Distribuição de Faturas 

Fonte: CELPE (2009) 

 As atividades deste micro-processo basicamente são a impressão e entrega das contas 

de energia aos clientes, garantindo o recebimento das faturas no prazo de apresentação e 

vencimento determinados pela legislação. 

 A impressão é realizada através de empresa especializada, que também realiza a 

distribuição dos malotes diários até os escritórios regionais das empresas prestadoras do 

serviço de leitura e entrega de contas. 

 A entrega aos clientes é realizada segundo os roteiros de leitura e cumprindo o 

calendário de apresentação, definido em função dos prazos estabelecidos pelo poder 

concedente, entre a apresentação e vencimento da fatura, de modo a assegurar o quanto antes 

a realização da arrecadação. 

1.2. Problemática 

 As organizações, segundo Slack et al. (2008), devem desenvolver e implementar 

estratégias de produção, estruturais e de infra-estrutura, tais como: os processos e serviços, a 

dimensão e localização das instalações, a tecnologia, a mão-de-obra, sistemas de controle, 

formas de prevenção e recuperação de falhas, que assegurem a melhoria contínua do sistema 

produtivo e o alcance dos objetivos operacionais, estes desdobrados dos objetivos 

estratégicos. 

 A rede hierarquizada de micro-operações do macro-processo de faturamento requer da 

concessionária e empresas prestadoras de serviços a adoção de um processo administrativo 

focado na eficácia e eficiência operacional, com funções, fronteiras e responsabilidades 

claramente definidas e estabelecidas, visando proporcionar uma operação plenamente 

integrada e adequada aplicação dos recursos, no que tange as atividades de cadastro, coleta de 

Micro-Processo de Distribuição de Faturas 

Impressão de Faturas 

Entrega de Faturas 
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leitura, análise e tratamento de ocorrências de leitura e anomalias de faturamento, 

processamento, emissão e entrega e análises de reclamações e retificações de contas. 

 Ainda, de acordo com Slack et al. (2008), a grande rede de relacionamento 

fornecedor-consumidor internos, formada pelas micro-operações, demanda que o sistema de 

produção opere de forma plenamente integrada e complementar, levando em conta as 

características individuais de cada micro-operação, de modo que as dificuldades e os 

problemas ao longo da rede sejam rapidamente diagnosticados e corrigidos, preservando o 

desempenho de toda a cadeia constituinte do macro-processo de faturamento. 

 Finalizando, há um conjunto de aspectos, elementos e fatores adicionais que 

amplificam ainda mais a problemática operacional deste sistema de produção, que são 

explicitados a seguir: 

• As transformações organizacionais e culturais, motivadas pela mudança de 

papel de simples locadora de mão-de-obra para a verdadeira função de 

prestador de serviços;  

• Os novos requisitos de perfis e níveis de remuneração dos recursos humanos, 

visto que além dos empregados de nível básico (eletricistas, leituristas, 

ajudantes gerais, entre outros), as empresas parceiras passaram a contar com 

colaboradores de nível médio (eletrotécnicos, técnicos de segurança, entre 

outros) e superior (engenheiros, administradores, contadores, entre outros). A 

diversidade de força de trabalho requer processos permanentes de capacitação e 

desenvolvimento de pessoal, bem como uma política de retribuição e 

benefícios que mitiguem a rotatividade e promova a estabilidade do quadro de 

pessoal; 

• O processo de seleção e contratação de prestadores de serviços, com base no 

menor preço, maximização do desempenho e qualificação técnica, e mediante 

regras de bonificações e penalidades; 

• A sobrevivência competitiva das empresas prestadoras de serviços, que 

dependerá, essencialmente, da constante maximização dos resultados e 

equilíbrio econômico-financeiro, que requererão, com certeza, investimentos 

em novos processos organizacionais, sistemas de informações, instalações, 

equipamentos e, principalmente, nos recursos humanos; e  

• A mitigação da rotatividade da força de trabalho, que tem se tornado um dos 

maiores desafios das empresas prestadoras de serviços, destacadamente nos 

serviços com elevado grau de contato com o consumidor.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

 Propor um novo modelo de gestão do micro-processo de leitura de medidores. Este 

modelo será fundamentado na teoria e práticas de gestão da qualidade total, para o 

aprimoramento da rede de relacionamento cliente-fornecedor, formada por unidades 

funcionais da concessionária e empresas prestadoras de serviços. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Para o alcance do objetivo geral deste trabalho, foram determinados os seguintes 

objetivos específicos:  

• Fazer uma revisão da literatura do sistema de gestão da qualidade com ênfase no 

segmento de serviços; 

• Fazer um diagnóstico da situação atual do sistema de produção com destaque à rede de 

relacionamento cliente-fornecedor, formada por unidades funcionais da CELPE e 

empresas prestadoras de serviços; 

• Estabelecer um novo modelo de gestão que transforme o atual sistema de produção em 

um sistema de qualidade; e 

• Elaborar proposta de plano de ação para implantação do novo modelo de gestão do 

sistema de produção. 

 É possível afirmar que vários deles já estão sendo desenvolvidos internamente sob a 

coordenação do proponente. 

1.4.  Método para abordagem do problema 

 O problema será abordado através da metodologia de Checkland (1972), que utiliza a 

visão sistêmica para análise e solução de questões existentes no cotidiano empresarial, através 

da comparação do sistema real com o modelo conceitual proposto, de modo a definir as 

modificações necessárias a sua solução.  

 Checkland apresentou esta metodologia no artigo Toward a systems-based 

methodology for real-word problem, publicado em 1972, ressaltando que cada aspecto de um 

problema pode ser tratado de forma isolada para o sucesso do todo, e, também, ser aplicada 
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em ambientes nos quais a questão principal é “o que fazer” e não “como fazer” (Checkland, 

1972). 

 Esta metodologia é plenamente adequada aos objetivos deste trabalho à medida que 

proporciona o tratamento de modo explícito de todos os aspectos do problema, uma visão 

abrangente do processo de implantação e a efetiva participação de todos os agentes, 

encorajando-os à consecução das transformações. 

 A metodologia de Checkland (1972) é composta pelas etapas descritas a seguir: 

• Análise da situação do problema 

 Etapa em que se descreve o ambiente, ou seja, a situação atual do problema, levando-

se em conta os aspectos e as relações concernentes a estrutura e cada um dos elementos do 

processo produtivo, e, também, se identificam os candidatos ao papel de “o problema”.  

 Os elementos do sistema existente: entradas, saídas, processo, retroalimentação e 

ambiente, concernentes ao processo produtivo, devem ser analisados com detalhe e 

objetividade.  Ao cabo desta etapa deve-se conhecer: 

a) Quantidade de os recursos que serão aplicados; 

b) Processos operacionais, estrutura e ambiente que receberão recursos; 

c) Planos de aplicação de recursos; e 

d) Forma de monitoramento e controle da aplicação dos recursos. 

• Definição da raiz do sistema relevante 

 Etapa em que se realiza a conclusão da fase investigativa em relação a situação atual. 

A raiz representa os propósitos que o sistema em análise deve atender objetivamente, ou seja, 

o que fazer, sendo levados em conta na construção e implantação do modelo conceitual.  

 Checkland (1972) ressalta a importância dos trabalhos desenvolvidos durante a etapa 

de análise, visto que sua qualidade levará a definições claras, objetivas e detalhadas 

proporcionando bons resultados. 

• Conceitualização 

 Etapa em que se elabora o modelo conceitual que será comparado com a situação atual 

na organização. O modelo deve ser exeqüível e estabelecer novo referencial à empresa, 

definindo o que fazer, rompendo com a situação existente, sem, contudo, abandonar a 

finalidade definida originalmente.  

 Os elementos do sistema conceitualmente proposto: entradas, saídas, processo, 

retroalimentação e ambiente, concernentes ao processo produtivo, devem ser analisados com 

detalhe e objetividade. 

 Ao cabo desta etapa deve-se conhecer: 
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a) As atividades constituintes do sistema;

b) As decisões relativas 

c) O conjunto de informações selecionadas para os agentes decisores;

d) Os agrupamentos de atividades; e

e) Os subsistemas e as influências ambientais.

• Comparação e definição de possíveis mudanças

 Etapa em que se realiza a comparação entre os sistem

comparação tem como objetivo a identificação de possíveis mudanças que beneficiarão à 

organização e sensibilizar os agentes decisores quanto à validade do trabalho.

 A comparação entre os sistemas deve ser realizada de forma

modo a revelar propostas de mudanças que aperfeiçoem os processos produtivos e 

transformem a cultura organizacional, proporcionando não somente a sobrevivência 

competitiva como maior participação no mercado. As mudanças devem prese

e regras do sistema existente.

• Tomada de decisão

 Etapa subdividida em três fases: seleção de mudanças, projeto e implementação, e 

avaliação.  

 Na primeira fase (seleção de mudanças) é selecionado para implementação um 

subconjunto de mudanças do conjunto elencado no processo de comparação realizado na 

etapa anterior. O critério e sistemática adotados na seleção dependerão do grau de 

complexidade das mudanças selecionadas.

 Na segunda fase (projeto e implementação) utilizando

simulação ou otimização são detalhadas e implantadas as mudanças que comporão o novo 

sistema. 

 Na terceira fase (avaliação) procura

início a nova aplicação desta metodologia, com novas implemen

contínua do processo produtivo. 
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As atividades constituintes do sistema; 

As decisões relativas à execução das atividades; 

O conjunto de informações selecionadas para os agentes decisores;

Os agrupamentos de atividades; e 

Os subsistemas e as influências ambientais. 

Comparação e definição de possíveis mudanças 

Etapa em que se realiza a comparação entre os sistemas existente e conceitual. Essa 

comparação tem como objetivo a identificação de possíveis mudanças que beneficiarão à 

organização e sensibilizar os agentes decisores quanto à validade do trabalho.

A comparação entre os sistemas deve ser realizada de forma acurada e detalhada, de 

modo a revelar propostas de mudanças que aperfeiçoem os processos produtivos e 

transformem a cultura organizacional, proporcionando não somente a sobrevivência 

competitiva como maior participação no mercado. As mudanças devem prese

e regras do sistema existente.  

Tomada de decisão 

Etapa subdividida em três fases: seleção de mudanças, projeto e implementação, e 

Na primeira fase (seleção de mudanças) é selecionado para implementação um 

anças do conjunto elencado no processo de comparação realizado na 

etapa anterior. O critério e sistemática adotados na seleção dependerão do grau de 

complexidade das mudanças selecionadas. 

Na segunda fase (projeto e implementação) utilizando-se de técnica

simulação ou otimização são detalhadas e implantadas as mudanças que comporão o novo 

Na terceira fase (avaliação) procura-se assegurar o cumprimento dos objetivos e dar 

início a nova aplicação desta metodologia, com novas implementações, buscando a melhoria 

contínua do processo produtivo.  

Figura 1. 7 – Roteiro de trabalho segundo Checkland 

Fonte: Paladini (1995) 

Introdução 

O conjunto de informações selecionadas para os agentes decisores; 

as existente e conceitual. Essa 

comparação tem como objetivo a identificação de possíveis mudanças que beneficiarão à 

organização e sensibilizar os agentes decisores quanto à validade do trabalho. 

acurada e detalhada, de 

modo a revelar propostas de mudanças que aperfeiçoem os processos produtivos e 

transformem a cultura organizacional, proporcionando não somente a sobrevivência 

competitiva como maior participação no mercado. As mudanças devem preservar os preceitos 

Etapa subdividida em três fases: seleção de mudanças, projeto e implementação, e 

Na primeira fase (seleção de mudanças) é selecionado para implementação um 

anças do conjunto elencado no processo de comparação realizado na 

etapa anterior. O critério e sistemática adotados na seleção dependerão do grau de 

se de técnicas de modelagem, 

simulação ou otimização são detalhadas e implantadas as mudanças que comporão o novo 

se assegurar o cumprimento dos objetivos e dar 

tações, buscando a melhoria 
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Com o propósito de facilitar a compreensão da referida metodologia apresenta-se na 

Figura 1.7 o roteiro proposto por Checkland (apud Paladini, 1995). 

 Por fim, vale ressaltar, algumas considerações de Checkland (1972) quanto á aplicação 

da metodologia: 

• Nunca iniciar a aplicação da metodologia pela etapa de tomada de decisão; 

• O tempo de cada etapa da metodologia depende das especificidades do  problema; 

• As fronteiras do sistema não correspondem às fronteiras organizacionais; e 

• Na dificuldade de definição do propósito do sistema utilizar inicialmente um 

objetivo temporário para em seguida refiná-lo. 

1.5. Estrutura do trabalho 

 Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, Introdução, 

são apresentados o contexto ambiental, compreendido pela descrição da empresa e do macro-

processo de faturamento, a problemática, os objetivos geral e específico, o método para a 

abordagem do problema, proposto por Checkland (1972), e limitações. 

No segundo capítulo, Revisão da Literatura e Fundamentos Teóricos, são apresentados 

o histórico, referenciais, conceitos e visão dos principais consultores sobre a qualidade nas 

organizações, bem como o planejamento, estrutura, processo e agentes da gestão da qualidade 

total aplicada ao segmento de prestação de serviços. 

No terceiro capítulo, Modelo de Gestão do Micro-Processo de Leitura, a partir do 

método de Checkland (1972), é apresentada a análise da situação atual do modelo de gestão, a 

definição de propósito e a contextualização de um modelo conceitual de gestão. 

No quarto capítulo, Plano de Ação e Resultados Esperados, é apresentada uma 

proposta de plano de ação que possibilitará a implantação do modelo proposto na CELPE e 

empresas contratadas, como, também, os resultados esperados, decorrentes de sua aplicação, 

sob os enfoques dos stakeholders e do processo produtivo. 

Enfim, no quinto capítulo, Conclusões, apresentam-se as conclusões do trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. Introdução 

 É apresentada a fundamentação teórica sobre a qual a dissertação foi desenvolvida, 

com o objetivo de alicerçá-la conceitualmente, possibilitando, desse modo, analisar os 

princípios básicos para a gestão da qualidade, mais especificamente na área de serviços. 

2.2. A gestão da qualidade total 

 A gestão da qualidade engloba todas as atividades da função gerencial que determinam 

a política da qualidade, os objetivos e as responsabilidades, e os implementam por meios 

como planejamento da qualidade, controle da qualidade, garantia da qualidade e melhoria da 

qualidade dentro do sistema da qualidade. 

 A NBR ISO 8402 ABNT (1994) define política, planejamento, controle, garantia, 

melhoria e sistema de qualidade como se segue:  

• Política da Qualidade: intenções e diretrizes globais de uma organização relativas à 

qualidade formalmente expressa pela alta administração;  

• Planejamento da Qualidade: atividades que determinam os objetivos e os requisitos 

para a qualidade, assim como os requisitos para a aplicação dos elementos que 

compõem o sistema da qualidade;  

• Controle da Qualidade: técnicas e atividades operacionais usadas para atender os 

requisitos para a qualidade;  

• Garantia da Qualidade: conjunto de atividades planejadas e sistemáticas, 

implementadas no sistema da qualidade e demonstradas como necessárias, para 

prover confiança adequada de que uma entidade atenderá os requisitos para a 

qualidade;  

• Melhoria da Qualidade: ações implementadas em toda a organização a fim de 

aumentar a eficácia e a eficiência das atividades e dos processos para proporcionar 

benefícios adicionais tanto à organização, quanto a clientes; e 

• Sistema da Qualidade: estrutura organizacional, procedimentos, processos e 

recursos necessários para implementar a gestão da qualidade.  
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2.2.1. Histórico da qualidade 

 Para se desenvolver uma compreensão adequada sobre o que é qualidade torna-se 

necessário reportar-se à sua evolução histórica, tanto do ponto de vista conceitual quanto de 

sua importância para as organizações inseridas em mercados altamente competitivos, de modo 

a melhor entender suas diversas fases de desenvolvimento, uma vez que com o passar do 

tempo a qualidade foi assumindo enfoques diferentes, resultando em uma dinamicidade 

significativa do conceito. 

 A preocupação com a qualidade não é fato recente. A própria evolução do ser humano 

ao longo do tempo, determinou a evolução do conceito de qualidade. 

 O homem primitivo, ainda nas cavernas, aprendeu a buscar a qualidade como maneira 

de garantir sua sobrevivência por mais tempo com segurança e conforto. 

 Juran (1990) afirma que "as necessidades humanas pela qualidade existem desde o 

crepúsculo da história". No entanto, os meios para obter essas necessidades que são os 

processos de gerenciamento, sofreram imensas e contínuas mudanças.  

 Garvin (1992), por sua vez, ressalta que a qualidade é conhecida, como conceito, há 

milênios. Contudo, só recentemente, surgiu como função de gerência formal, estando ainda 

em formação. 

 Enquanto, Paladini (1995) ressalta que a "preocupação com a qualidade remonta às 

épocas antigas, embora não houvesse, neste período, uma noção muito clara do que fosse 

qualidade". A qualidade estava consagrada na arquitetura, nas artes e na matemática. 

 A evolução da qualidade, segundo Paladini (1995), pode ser dividida em seis períodos 

a seguir discriminados: 

• Antigüidade 

 Período marcado pela alta qualidade das artes e extrema precisão da arquitetura 

gregas, pela perfeição das pirâmides e das descobertas fundamentais em matemática egípcias 

e pela consistência das construções romanas. 

• Idade Média 

 Período marcado pelo surgimento dos primeiros padrões da qualidade para bens e 

serviços e dos níveis básicos de desempenho da força de trabalho, em decorrência do 

crescimento das pequenas empresas e diversificação de suas linhas de produção.  

• Décadas de 1900 a 1930 
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 Período marcado pelo surgimento dos procedimentos de avaliação da qualidade de 

produtos e serviços, com a estruturação de técnicas de inspeção; dos primeiros gráficos de 

controle, desenvolvidos por Walter Shewhart; e pelos métodos de controle estatístico da 

qualidade, em função do estabelecimento de grandes e mais complexos empreendimentos 

industriais. Também, destaca-se a publicação do periódico "Journal of the American 

Statistical Society", que até hoje é um dos mais importantes na área da qualidade.  

• Décadas de 1930 e 1940 

 Período marcado pelo desenvolvimento de técnicas estatísticas para os processos 

produtivos, pela estruturação dos planos de amostragem e fixação de bases para o controle 

estatístico da qualidade. Destaca-se como vetor propulsor, deste período, a Segunda Guerra 

Mundial, com o desenvolvimento de técnicas de inspeção e controle de qualidade;  criação de 

inúmeros grupos de pesquisa em universidades e institutos públicos e privados, sendo fundada 

a ‘’American Society for Quality Control"; e divulgação e nivelamento das normas militares 

do sistema MIL-STD-105 para avaliação da qualidade por atributos.  

• Década de 1950 

 Período marcado pela consolidação dos sistemas MIL-STD-105, MIL-STD-414 e 

H107/108; tabelas de planos de amostragem simples, dupla e múltipla para a avaliação da 

qualidade por atributos e variáveis e produção contínua; adaptação das normas militares à 

indústria em geral.  Destaca-se, também, o advento da qualidade no Japão e sua enorme 

popularização, em função dos trabalhos de Deming, Juran e Ishikawa. 

•  Décadas de 1960, 1970 e 1980 

 Período marcado pelo surgimento do conceito de Controle de Qualidade Total, a partir 

de trabalhos de Armand Feigenbaun, estendendo o conceito de qualidade para toda a empresa, 

antes restrito ao chão de fábrica; os círculos de qualidade (abordagem participativa da 

qualidade) no Japão; os diagramas de causa e efeito e os de controle de variações em 

processos produtivos, com os métodos de Taguchi; o advento do computador facilita o uso de 

técnicas estatísticas; e as leis de proteção ao consumidor, que evidenciam a importância que 

tem de ser dada ao consumidor.  

 Além destes períodos, a evolução da qualidade pode, também, ser sintetizada, 

conforme propõe Garvin (1992), em quatro etapas, a seguir descriminadas. 

2.2.1.1 Inspeção 

 Etapa marcada pela ênfase à conformidade dos produtos.  
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 Desde a idade média, mediante padrões rudimentares para bens e serviços e níveis 

básicos de desempenho da mão-de-obra, os artesãos e artífices buscavam fabricar produtos 

com qualidade.  

 No século XX, com a industrialização e produção em massa e a racionalização e 

padronização de produtos, esta etapa foi bastante desenvolvida, com o propósito de separar os 

produtos bons dos defeituosos, examinando, medindo e testando os característicos. 

2.2.1.2 Controle Estatístico da Qualidade 

 Etapa marcada pelo desenvolvimento de técnicas estatísticas para controlar a 

qualidade da produção, de modo a atender às reais necessidades dos clientes.  Nesta fase, 

Walter A. Shewhart reconheceu a variabilidade na produção como inerente aos processos 

industriais, aplicando técnicas estatísticas no controle de processos. 

 Conforme ressaltado por Paladini (1995), nesta etapa são criados conceitos como 

"risco do produtor e consumidor, probabilidade de aceitação, fração defeituosa tolerável e 

nível de qualidade aceitável." 

 A Segunda Guerra Mundial provocou a rápida expansão industrial, impulsionando o 

desenvolvimento de novas técnicas para combater a falta de eficácia e praticidade do processo 

de inspeção 100%. Barçante (1998), dentre essas novas técnicas, destaca as técnicas de 

amostragem de Dodge e H. Romig.  

 Paladini (1995) destaca que, durante a guerra, a qualidade dos produtos e serviços foi 

bastante afetada, em função da urgência de incremento de produção e utilização de força de 

trabalho pouco capacitada; a necessidade de ampliação dos procedimentos de controle e 

inspeção; e de estruturação de programas formais de qualificação de pessoal. 

2.2.1.3 Garantia da Qualidade 

 Esta etapa é marcada, segundo Barçante (1998) pela ‘quantificação dos custos da 

qualidade’ (Juran, 1951), pelo ‘controle total da qualidade’ (A. Feigenbaum, 1956), pelas 

‘técnicas de confiabilidade’ desenvolvidas por indústrias aeroespacial, eletrônica e militar, e 

pelo ‘programa Zero Defeito’ (Philip Grosby, 1961). 

 Paladini (1995) destaca que nesta época surge no Japão "o conceito de círculos da 

qualidade, dentro de um modelo que viria mais tarde a ser conhecido como a abordagem 

participativa da qualidade". 
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 Aidar (1994) ressalta que a qualidade incorpora um sentido mais amplo, que extrapola 

a qualidade do produto, e o comprometimento de todos os membros da organização passa ser 

indispensável.  

2.2.1.4 Gestão da Qualidade Total 

 Etapa marcada pelas ações de planejamento, controle e melhoria contínua dos 

processos, tendo como foco central o atendimento às necessidades e satisfação dos clientes e à 

preservação e ampliação da participação no mercado. 

 A qualidade total é uma filosofia de gestão empresarial que percorreu um longo 

caminho na esteira do sucesso do Japão até se impor como opção para viabilizar a 

administração de empresas em todo o mundo (SEBRAE, 1993). 

 A introdução de produtos japoneses nos Estados Unidos, com maior qualidade e 

menor preço, foi à força motriz da filosofia de qualidade, nas organizações. 

 Barçante (1998) ressalta que “a alta administração reconhece o impacto da qualidade 

no sucesso competitivo da organização, passando a merecer a sua atenção rotineira e 

integrando-se na gestão estratégica do negócio”. 

 Cerqueira (1994) destaca que "gerenciar a qualidade total é agir de forma planejada e 

sistemática para implantar e implementar um ambiente no qual, em todas as relações 

fornecedor-cliente da organização, sejam elas internas ou externas, exista a satisfação mútua."  

 No Brasil, a abertura de mercado às importações e a entrada dos países asiáticos e do 

primeiro mundo impulsionou a empresa nacional na busca pela qualidade associada à tônica: 

“Qualidade gera fidelidade, expansão de clientela, garante mercado e proporciona maiores 

lucros. Qualidade é para quem quer competir” (SEBRAE, 1993).  

 Nas décadas de 1970 e 1980, as grandes empresas brasileiras, em função das 

exigências de garantia de qualidade e seguindo tendência mundial, sobretudo de países 

europeus, em função do peso das exportações para estes países, buscaram tecnologia e gestão 

de padrão mundial, obtendo as chamadas certificações de qualidade. 

 Na década de 1990, os movimentos em prol da qualidade tiveram crescimento de 

forma coordenada e global, ganhando credibilidade e mudando a cultura das organizações. 

Neste contexto, as empresas estatais, principalmente das áreas: nuclear, petróleo e energia 

elétrica foram introduzindo as práticas de gestão da qualidade baseadas nas experiências 

internacionais. 

 Braga e Freire (2002) ressaltam que o processo de globalização, que trouxe a 

necessidade de competitividade global, impulsionou as empresas brasileiras a ampliarem o 
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conceito de qualidade para todas as atividades, produtivas e administrativas, envolvendo todas 

as dimensões do trabalho e do relacionamento entre pessoas e áreas da empresa; conduzindo-

as a visão moderna da qualidade. 

 Barçante (1998) afirma que os especialistas japoneses consideram o programa 

brasileiro, em favor da qualidade, o segundo mais vigoroso de todo o mundo. 

 Florenzano (2001) destaca que as empresas brasileiras movidas pela busca de 

vantagens competitivas e com o intuito de agradar e fidelizar cada vez mais seus clientes 

buscaram adequar seus processos de trabalho às regras de certificações de qualidade baseadas 

na norma ISO 9000. 

 No setor elétrico brasileiro, conforme ressalta Cassano (2003), a gestão da qualidade 

foi impulsionada no ano de 1991, com o lançamento do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade - PBQP, que visava à melhoria da produtividade, confiabilidade e qualidade de 

bens e serviços nacionais. A ELETROBRÁS, suas subsidiárias e demais empresas estatais da 

época utilizando-se de seu poder de compra passaram a exigir de seus fornecedores sistemas 

de garantia da qualidade segundo a norma ISO 9000. 

 Nas décadas de 1990 e 2000, período que ocorreu a implementação e consolidação do 

novo modelo do setor elétrico, o segmento de distribuição de energia elétrica, em grande parte 

privatizado, ampliou o enfoque dado à qualidade, evoluindo de uma abordagem focada 

intrinsecamente na continuidade e confiabilidade do sistema elétrico, para uma visão mais 

abrangente de prestação de serviço, centrada fundamentalmente na interação com seu 

mercado consumidor de energia elétrica. 

 No enfoque inicial da qualidade são enfatizados os atributos relativos aos níveis e 

variações da tensão elétrica de fornecimento, e às durações e freqüências das interrupções do 

fornecimento de energia às unidades consumidoras. 

 No enfoque atual são enfatizados os atributos atinentes à satisfação do consumidor, 

que englobam tanto à continuidade e confiabilidade do sistema elétrico quanto às atividades 

rotineiras de uma distribuidora de eletricidade, tais como: atendimento, execução de obras, 

ligação, coleta de leitura de medidores, faturamento, cobrança, manutenção, entre outras. 

 Essa evolução ocorreu no contexto nacional de transformações políticas, econômicas, 

ambientais e sociais, com significativa participação da iniciativa privada e dos poderes 

públicos, com destaque para os institutos de proteção e defesa do consumidor. 
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2.2.2. Referenciais da gestão da qualidade total 

 Um conjunto de referenciais que depende como as empresas conceituam qualidade 

direciona todas as ações do processo de gestão da qualidade. 

 Paladini (2007) ressalta que a qualidade envolve muitos aspectos simultaneamente, ou 

seja, uma multiplicidade de itens, como, também, sofre alterações conceituais ao longo do 

tempo, tratando-se de um processo evolutivo. Cabe a gestão da qualidade operacionalizar 

estes elementos, com diferentes níveis de importância, sem focar exageradamente algum deles 

ou deixar de lado outros, a fim de mitigar os equívocos de definição. Estes elementos, que se 

constituem referenciais básicos da qualidade, são, respectivamente, o conceito correto da 

qualidade e o direcionamento do processo para a qualidade total. 

 A gestão da qualidade direciona todas as atividades produtivas para o atendimento aos 

requisitos do consumidor, dando ênfase tanto a multiplicidade de itens, como: preço, 

características específicas, processo de fabricação e até mesmo aspectos gerais, como por 

exemplo, sua marca; quanto à evolução de seu comportamento, provocada por alterações de 

seus requisitos, anseios e preferências. 

 Neste contexto, destacam-se os conceitos “qualidade é adequação ao uso” (Juran e 

Gryna, 1991) e “qualidade é o grau de ajuste de um produto à demanda que pretende 

satisfazer” (Jenkins, 1971), ressaltados por Paladini (2007, p.31), que atendem os aspectos 

multiplicidade de itens e processo evolutivo, fundamentam o estabelecimento das diretrizes e 

dos objetivos estratégicos relativos à consecução de ações de gestão da qualidade, de modo a 

se atender totalmente as expectativas do consumidor. 

 Uma conseqüência natural do conceito de adequação ao uso é o direcionamento da 

qualidade para a qualidade total. A qualidade caminha nesta direção quando todos os 

requisitos demandados pelo mercado e todos os recursos que impactam no processo 

produtivo, ou seja, as dimensões da gestão da qualidade e suas respectivas ações são 

consideradas pelos agentes envolvidos. 

 A qualidade total promove a fidelidade do consumidor e ampliação do mercado, 

garantindo ao negócio estabilidade e sobrevivência competitiva, quando todos os requisitos 

demandados pelo mercado são devidamente considerados e tratados pela gestão da qualidade. 

Essa conquista, que é gradativa e consistente, requer permanente e constante 

acompanhamento do mercado, caracteriza-se como um processo de melhoria contínua. 
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 Na ótica do processo produtivo, o envolvimento coordenado de todos os setores, áreas, 

pessoas ou elementos da empresa, com base em suas atividades de produção, têm papel 

relevante para o alcance da qualidade total. Este envolvimento, que é um processo gradativo, 

caracteriza-se, também, como um processo evolutivo de melhoria contínua. 

2.2.3. Conceitos de gestão da qualidade 

 A conceituação da qualidade depende essencialmente do âmbito em que ela ocorre. Há 

diversas interpretações em diferentes empresas no emprego do termo, em decorrência de 

entendimentos distintos entre grupos ou mesmo de cada indivíduo nas organizações. 

 Paladini (2007) ressalta que o termo qualidade é extremamente dinâmico, tanto em 

termos de conteúdo quanto de alcance, apresentando características que dificultam sua clara 

definição, não podendo, portanto, ser definido de qualquer jeito e nem restringido seu uso a 

situações específicas, em função de ser uma palavra largamente utilizada no cotidiano das 

pessoas. O problema não está nos equívocos cometidos ao definir qualidade, mas nos reflexos 

críticos desses equívocos no processo de gestão, que podem levar as organizações adotar 

ações inadequadas, ou até fatais, em termos de competitividade. 

 Garvin (1992) ressalta que “apesar do interesse dos gerentes, a qualidade continua 

sendo um termo facilmente mal entendido, que vão desde o luxo e o mérito até a excelência e 

o valor.” Uma melhor compreensão do termo e a busca cuidadosa de um conceito, de modo a 

eliminar quaisquer ambigüidades e confusões, tornam-se fundamentais para que a qualidade 

possa assumir um papel estratégico nas organizações. 

 Garvin (1992), também, ressalta que a qualidade para as empresas pode ser tanto um 

problema quanto uma oportunidade, devendo, portanto, sua análise conceitual ser 

desenvolvida através de sua própria evolução, uma vez que as organizações transitaram de 

uma restrita disciplina técnica, cujo propósito era detectar falhas de fabricação, para todos os 

estágios do processo produtivo, ou seja, desde o projeto até a comercialização. 

  A qualidade deve ser definida quando enfocada competitivamente levando-se em 

conta a visão do cliente, a lucratividade do negócio, a melhoria contínua e os níveis dos 

concorrentes, e estruturada num processo de planejamento estratégico, liderado pela alta 

administração, com amplo comprometimento de toda organização. 

 Com este fim, revendo a literatura acadêmica, Garvin (1992) verifica que são várias as 

perspectivas das definições para a qualidade "num esquema de análise diferente e empregando 

sua própria terminologia", segundo procedam da Filosofia, Economia, Marketing ou 
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Engenharia de Produção; e, ao "mesmo tempo, existem, claramente, muitos temas comuns." 

Desse modo, identificam-se cinco abordagens principais para a definição da qualidade, a 

seguir descriminadas: 

• Transcendente 

 Qualidade é a excelência inata. Ela é algo absoluto, universalmente reconhecido, 

atemporal e duradoura, ou seja, uma essência que está acima das mudanças de gosto ou estilo. 

Neste caso não pode ser medida precisamente e o seu reconhecimento ocorre pela 

experiência. 

• Produto 

 Qualidade é medida pela quantidade de atributos contidos num produto. As diferenças 

de qualidade decorrem da quantidade diferente de algum ingrediente desejado. Ela é vista 

como algo inerente ao produto e não como algo atribuído a ele. De origem na literatura 

econômica esta abordagem enfoca durabilidade e que alta qualidade ocorre com alto custo.   

• Usuário 

 “Qualidade é adequação ao uso” [Juran,1992]. Ela é o reflexo das preferências do 

cliente, ou seja, depende dos olhos do usuário, e integra fatores subjetivos definidos na 

satisfação do consumidor. A avaliação do usuário em relação às especificações são os únicos 

padrões próprios à qualidade. 

• Produção 

 “Qualidade quer dizer conformidade com as especificações” [Crosby,1979]. No 

âmbito de serviços significa exatidão ou cumprimento de prazos. Ela está presente se atender 

requisitos e melhorias de qualidade consideradas como redução do número de desvios 

representam redução de custos. É quase que oposta à abordagem baseada no usuário. 

• Valor 

 “Qualidade é o grau de excelência a um preço aceitável e o controle da variabilidade a 

um custo aceitável” (Broh, 1982). Ela é definida em temos de custos e preços, ou seja, de 

valor, quando reúne as necessidades do consumidor às exigências de fabricação, de modo a 

obter-se produto de alta desempenho a preço aceitável. 

 Uma definição completa de qualidade sempre apresentará problemas, pois, várias 

formulações são possíveis conforme as opiniões dos autores. As abordagens de Garvin podem 

ser consideradas como definitivas, uma vez que admitem a coexistência num mesmo 

ambiente, o que serve de estímulo para a melhoria de diálogo entre os fornecedores, clientes e 

órgãos das empresas. 
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 Entretanto todas estas abordagens têm um problema em comum: “são vagas e 

imprecisas quando se trata de descrever os elementos básicos da qualidade do produto” 

(Garvin, 1992). Desse modo, de maneira a se obter uma visão estruturada e sistêmica, que 

permita maior capacidade de análise, Garvin (1992) apresenta e conceitua oito dimensões de 

qualidade, que são: 

• Desempenho 

 Refere-se às características operacionais básicas de um produto, combinando 

elementos das abordagens com base no produto e no usuário. O desempenho é influenciado 

pelo trabalho a ser executado e pela semântica (a descrição do desempenho utiliza termos 

freqüentemente associados à qualidade em conjunto com termos que não conseguem dar idéia 

dessa associação). 

• Características 

 São os “adereços” dos produtos, as características secundárias que suplementam o 

funcionamento básico do produto. Como o desempenho envolve atributos objetivos e 

mensuráveis e são também afetados por preferências pessoais. 

• Confiabilidade 

 Reflete a probabilidade de mau funcionamento de um produto ou de ele falhar num 

determinado período. Sua importância é relativa e crescente à medida que a interrupção do 

uso do produto traga perdas relevantes para os consumidores. 

• Conformidade 

 Grau em que o projeto e as características operacionais de um produto estão de acordo 

com padrões estabelecidos. Apresenta duas abordagens distintas: uma que iguala 

conformidade ao cumprimento de especificações, e outra que relaciona conformidade com o 

grau de variabilidade (inversamente ao grau de uniformidade) em torno de uma dimensão 

estabelecida como meta ou de uma linha central. Essa dimensão e a confiabilidade estão 

intimamente associadas à abordagem da qualidade baseada na produção. 

•••• Durabilidade 

 Como uma medida da vida útil do produto, tem dimensões econômicas e técnicas. 

Tecnicamente, pode-se definir durabilidade como o uso proporcionado por um produto até ele 

se deteriorar fisicamente. Economicamente, durabilidade é o uso que se consegue de um 

produto antes de ele se quebrar e a substituição ser considerada preferível aos constantes 

reparos. 

•••• Atendimento 
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 Corresponde a rapidez, cortesia e facilidade de reparo. Os consumidores manifestam 

preocupação, não apenas com a possibilidade de um produto estragar, mas também com o 

tempo que serão obrigados a esperar até que as condições normais sejam restabelecidas; a 

pontualidade do atendimento e a freqüência às chamadas; seu relacionamento com o pessoal 

de atendimento e a freqüência com que as chamadas para serviços ou reparos deixam de 

resolver os problemas. Na sua avaliação existem critérios objetivos e subjetivos. Para 

empresas prestadoras de serviço, esta é uma dimensão fundamental, podendo ser um poderoso 

recurso de vendas. Existe um íntimo grau de correlação entre atendimento e satisfação, 

estando o atendimento de reclamações correlacionado fortemente com a disposição de 

consumidores de comprar novamente as marcas que lhes tenham criado problemas. 

•••• Estética 

 É a aparência de um produto, o que se sente com ele, qual o seu som, sabor ou cheiro, 

sendo esta uma questão de julgamento pessoal e reflexo das preferências individuais. Há certa 

uniformidade entre os consumidores na classificação que eles dão aos produtos com base na 

estética, com as marcas mais bem-sucedidas no estabelecimento de posições fortes no 

mercado as mais claramente diferenciadas com base na estética. 

•••• Qualidade percebida 

 Resulta de medidas indiretas utilizadas pelo consumidor para comparação entre 

marcas. A qualidade percebida mais a dimensão anterior estão relacionadas com a abordagem 

da qualidade baseada no usuário, portanto com alta dose de subjetividade. A qualidade 

percebida é inferida geralmente a partir de aspectos tangíveis e intangíveis do produto, em que 

as imagens, a propaganda e os nomes de marca – percepções da qualidade, mas não a própria 

realidade – podem ser críticas. A reputação é indicada como um dos principais fatores que 

contribuem para a qualidade percebida, e sua força decorre da analogia não declarada de que a 

qualidade dos produtos fabricados por uma empresa, hoje, é parecida com a qualidade dos 

produtos que ela fabricava em épocas passadas, ou que a qualidade dos produtos de uma linha 

de produtos recém-colocada é parecida com a qualidade dos produtos antigos de uma 

empresa. 

 Juntas essas dimensões cobrem vasto conjunto de conceitos. Há dimensões que 

envolvem atributos mensuráveis do produto. Algumas são objetivas e não são influenciadas 

pelo elemento tempo, ao passo que outras são modificadas pelas várias tendências (modas). 

Há ainda as que são características inerentes aos produtos, enquanto outras são associadas. A 

confiabilidade, a conformidade, a durabilidade e o atendimento são dimensões que envolvem 



Capítulo 2 Revisão da Literatura e Fundamentação Teórica 

 

32 
 

atributos mensuráveis do produto e são objetivas. O desempenho e as características podem 

refletir preferências pessoais, enquanto a estética e a qualidade percebida são as mais 

subjetivas. 

 A diversidade dessas dimensões ajuda a explicar as diferenças entre as cinco 

abordagens tradicionais da qualidade. Cada uma das abordagens está implicitamente voltada 

para uma ou mais dimensões da qualidade: a abordagem baseada no produto volta-se para 

desempenho, características e durabilidade; a abordagem baseada no usuário foca a estética e 

a qualidade percebida; e o enfoque baseado na produção busca a conformidade e a 

confiabilidade. São inevitáveis os conflitos entre os cinco enfoques, pois cada um define 

qualidade a partir de um ponto de vista diferente. 

 Cada dimensão da qualidade impõe suas próprias exigências à empresa. Alto 

desempenho requer priorização do projeto, além de boa capacidade das áreas de engenharia e 

de projetos; durabilidade superior exige o uso de componentes mais duráveis; já a 

conformidade superior requer rigoroso cumprimento das especificações na produção, bem 

como precisão na montagem; e ótimo atendimento requer um sólido departamento de serviços 

ao consumidor e ativos representantes de campo. Em cada caso, uma função diferente assume 

o papel principal, sendo necessárias diferentes prioridades para se alcançar a meta pretendida. 

 A correta conceituação da qualidade, bem como a sua desagregação em cada situação 

empresarial, pode ser chave para se recorrer à qualidade como uma estratégia de concorrência. 

 O fator comum em quase todas as tentativas de se conceituar a qualidade é a satisfação 

das necessidades do consumidor. Assim, um produto seria considerado qualitativamente 

correto, ou de boa qualidade, desde que satisfizesse às necessidades do consumidor, 

independente do conteúdo desta qualidade. Nesse sentido, a qualidade seria um conceito 

relativo; em face da subjetividade associada à satisfação de necessidades, e não uma 

propriedade inerente que se afirma ou se nega de um produto. 

 O raciocínio pelo qual passa essa visão considera o consumidor e o produto ou serviço 

entidades autônomas e separadas, que se relacionam através da necessidade, enquanto a 

qualidade seria um indicador de grau em que o produto satisfaz às necessidades do 

consumidor. Nesta perspectiva, a qualidade mediria o ajustamento entre as necessidades do 

consumidor e a satisfação oferecida pelo produto. Assim, deixa-se transparecer que a 

necessidade seria o propulsor da produção e da qualidade desta produção. 
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2.2.4. A visão sobre qualidade dos principais consu ltores da qualidade  

 Vale destacar, algumas visões quanto à qualidade, de consultores internacionais 

considerados “gurus da qualidade”, tais como: Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa 

e Taguchi. 

2.2.4.1 William Edwards Deming (1990)  

 A qualidade "só pode ser definida em termos de quem a avalia. (...) A dificuldade de 

se definir a qualidade está na conversão das necessidades futuras do usuário em características 

mensuráveis, de forma que o produto possa ser projetado e modificado para dar satisfação por 

um preço que o usuário pague." O consumidor pode levar vários anos para formar opinião 

para muitos tipos de produtos e serviços.  

 Também, enfatiza que a qualidade para ser produzida deve ser medida, de modo a 

fornecer bases objetivas de sua análise desde os projetos de produtos ou serviços. E, neste 

propósito, a "qualidade deve ser medida através da interação de três participantes, (...): (1) O 

produto em si; (2) O usuário e como ele usa o produto, como instala como cuida dele (...); (3) 

As instruções de uso, treinamento do cliente e treinamento da assistência técnica, os serviços 

disponíveis para reparos, a disponibilidade das peças." Em resumo, o produto, o cliente e 

atividades de pós-venda são os elementos relevantes no projeto de qualidade de produtos e 

serviços. 

2.2.4.2 Armand V. Feigenbaum (1961) 

 A qualidade decorre da exigência do cliente, que deve ser retratada nas especificações 

em todas as fases, com processos de qualidade compatíveis com tais especificações. 

"Qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente. Essas condições são (a) o 

verdadeiro uso e (b) o preço de venda do produto." 

 Também, enfatiza a necessidade de uma assistência econômica ao usuário, através de 

um esforço de diferentes áreas da empresa. Conforme Bonilla (1993), Feigenbaum ressalta 

que seria um "sistema voltado para propiciar a satisfação ao consumidor, gerando produtos, 

através de um sistema produtivo, de forma econômica de assistência ao usuário, estruturando-

se de tal modo que os diferentes grupos integrantes da organização contribuam para o esforço 

do desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade em forma global." 
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2.2.4.3 Joseph M. Juran (1990:91:92) 

 A qualidade possui um forte ingrediente gerencial e focaliza planejamento, fluxo 

organizacional, responsabilidade gerencial para qualidade e a necessidade de estabelecer 

metas e objetivos para a melhoria.  

 Juran admite a existência de várias definições para a qualidade em sua obra. "Um dos 

significados da qualidade é desempenho do produto." Este resulta das características do 

produto que levam à satisfação, e interferem na decisão de compra; elas afetam as vendas e 

neste caso qualidade mais alta geralmente custa mais caro.  

 "Outro significado de qualidade é ausência de deficiências." Estas levam à insatisfação 

e que leva os clientes a reclamarem. "Satisfação com o produto e insatisfação com o produto 

não são opostos." Pode-se estar satisfeito com algumas características, mas existe a 

insatisfação com as outras, uma expectativa de melhoria ou inclusão de atributos. Deficiências 

do produto afetam os custos, por falhas no uso e necessidade de garantia, repetição de 

trabalhos e desperdício. 

 A conveniência de juntar estas duas "espécies de qualidade" levou à conhecida 

"definição simples de qualidade (como) 'adequação ao uso'. Essa definição deve ser logo 

ampliada, porque existem muitos usos e usuários. (...) mostrar alguns dos muitos usos e 

usuários (pode ser feito) através da 'espiral do progresso na qualidade'. (...) uma seqüência 

típica das atividades empregadas para colocar um produto no mercado." Juran mesmo julga 

que esta definição talvez não expresse claramente os dois conceitos que são tão diferentes. 

Porém, mesmo com falta de consenso, este tem sido o conceito mais reconhecido para a 

qualidade. O próprio Juran evoluiu no seu enfoque para o conceito: de satisfação para 

maximização das aspirações do usuário, pela avaliação da qualidade como "adequação ao 

uso". Reconhece-se, contudo que a visão é sempre de que a qualidade deve ser conceituada a 

partir do usuário. 

2.2.4.4 Philip B. Crosby (1990:94) 

 Crosby define a qualidade como "conformidade com requisitos". Enfatiza que ao se 

referir à qualidade de algum objeto, deve-se definir esse objeto em termos específicos, e 

quando "todos os critérios estiverem definidos e explicados será possível e praticável a 

mensuração da qualidade", sendo, então, técnica e economicamente possíveis à qualidade 

perfeita. 

 Ele enumera quatro pressupostos errôneos em relação à qualidade, que a seguir são 

discriminados: 
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1) Uso de valor relativo das coisas, em expressões como “boa qualidade” e “má 

qualidade”  

2) “Intangível e, portanto, impossível de ser mensurada. (...) a qualidade é 

mensurável com toda precisão pela mais antiga e respeitada das medidas - o 

dinheiro concreto. "A qualidade é medida pelo seu custo, representado pela 

despesa da não-conformidade: "o custo de fazer as coisas erradas. Esses custos são 

divididos em categorias de prevenção, avaliação e fracasso." Qualquer um deles 

são resultados de não ser ter feito o certo, desde a primeira vez. 

3) “Existência de uma 'economia' da qualidade". Justificativa utilizada pelos gerentes 

para não melhorar a qualidade - "um luxo de excelência". Para melhor resultado 

econômico, deve-se acertar desde o início, buscando um processo menos 

dispendioso. 

4) Quando se pensa que todos os problemas de qualidade têm origem nos operários, 

“sobretudo o setor de fabricação (... e se) passa às cegas pelos erros de 

contabilidade, engenharia, programação de computador e Marketing, (...)”. Em 

geral o pessoal da produção pouco contribui para prevenir problemas, pois o 

planejamento e criação são realizados em outros setores. 

2.2.4.5 Kaoru Ishikawa (1993) 

 Para Ishikawa à qualidade é ampla, abrangendo "qualidade de trabalho, qualidade de 

serviço, qualidade de informação, qualidade de processo, qualidade de divisão, qualidade de 

pessoal, incluindo operários, engenheiros, gerentes e executivos, qualidade de sistema, 

qualidade de empresa, qualidade de objetivos, entre outros. Na sua visão acrescenta-se a 

importância da empresa perceber rapidamente às exigências crescentes do mercado. 

 É nítida a atenção dada à valorização do homem, com foco no trabalhador, cabendo à 

gerência a função de ensinar e orientar. A direção deve transferir benefícios alcançados aos 

colaboradores e sociedade. A integração das atividades deve ser a principal ferramenta a ser 

utilizada no esforço pela qualidade de uma empresa. É forte a ênfase no papel social da 

empresa, numa ação que contemple fatores humanos dentro e fora da organização: deve-se 

compreender a qualidade como inerente ao trabalho, fazendo parte e sendo resultado do 

trabalho, com a construção da qualidade de vida de cada um e da sociedade. 
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2.2.4.6 Genichi Taguchi (1990) 

 Taguchi fundamenta a importância da relação qualidade-preço, ressaltando a 

necessidade do equilíbrio entre a perda da qualidade e o preço do produto. “O preço 

representa para o consumidor uma perda na hora da compra, e a baixa qualidade representa 

uma perda adicional para ele durante o uso do produto”. 

 Ele define como perda de qualidade “o prejuízo que certo produto causa à sociedade a 

partir do momento em que é liberado para venda.” A responsabilidade de pela produção da 

qualidade recai num controle de qualidade na fase de projeto, processo e fabricação, devendo-

se prever uma perda de qualidade nestas etapas a fim de não fornecer produtos não-conformes 

ao mercado. 

2.2.5. O planejamento na gestão da qualidade total  

 Juran e Gryna (1991) consideram a função planejamento o elemento básico do 

conceito de gestão da qualidade. 

 Segundo Paladini (2007) a atividade de planejamento é fundamental para o esforço de 

produzir qualidade. 

 Planejar a qualidade significa definir a melhor maneira de adequar produtos ou 

serviços à demanda que se pretende satisfazer, se determinado a melhor forma de produzir, os 

recursos mais adequados, a mão-de-obra mais qualificada, a melhor estratégia competitiva 

etc. O planejamento seleciona com calma e convicção a melhor alternativa de atendimento ao 

mercado, eliminando ações improvisadas, intuitivas e subjetivas. 

 Paladini (2007) ressalta que a atividade de planejamento geralmente é executada pela 

alta administração, embora muitas ações da qualidade sejam projetadas e desenvolvidas nas 

áreas operacionais. Ele apresenta um modelo, testado na prática com bons resultados, que 

pode ser utilizado para sua execução, constituído das seis etapas, a seguir, discriminadas: 

• Política de qualidade 

 Etapa em que a alta administração define a política de qualidade e toma decisões de 

longo alcance quanto ao nível de investimento no sistema, as estratégias a adotar no processo 

produtivo, os objetivos gerais e sua abrangência. 

 A política de qualidade deve ser estruturada sob os princípios básicos relacionados, a 

seguir, que decorrem de práticas consagradas no dia a dia empresarial: 

a) A qualidade é um processo evolutivo; 

b) A qualidade é obtida a partir de ações cada vez mais amplas e efetivas; 
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c) A qualidade envolve a todos. De cada um esperam-se resultados que devem ser 

bem definidos e conhecidos; 

d) A qualidade requer base técnica e exige competência de quem se propõe produzi-

la; 

e) A ação pela qualidade é abrangente, participativa e compulsória; e 

f) O cliente é a razão de ser da empresa. 

 A instituição, divulgação e entendimento desta política por toda a organização consiste 

no fator crítico para o sucesso das ações de gestão da qualidade. 

• Diagnóstico 

 Etapa em que se realiza uma avaliação minuciosa dos recursos disponíveis, do 

potencial em termos de mão-de-obra e materiais, das deficiências observadas no sistema, 

como também uma avaliação da estrutura formal, tanto da área de produção quanto de 

suporte. 

• Organização e administração 

 Etapa em que são definidos: a infra-estrutura, atribuições e estrutura para a qualidade; 

a organização de sistemas de informações específicos para gestão da qualidade; o processo 

gerencial da qualidade; ações de impacto externo, ou seja, no cliente, consumidores, 

fornecedores, concorrentes, meio ambiente, entre outros; e alocação, formação e qualificação 

de mão-de-obra. 

• Planejamento propriamente dito 

 Etapa em que são definidas as atividades a serem desenvolvidas, a alocação dos 

recursos necessários, as estratégias operacionais, objetivos específicos, atribuições e 

responsabilidades a serem conferidas ao pessoal de produção e cronogramas. 

• Implantação 

 Etapa em que primeiro se realiza a reestruturação da organização e administração, de 

forma interativa de acordo com o planejado. Como se trata da fase operacional, que executa 

atividades previstas nas etapas anteriores, deve ser dividida em: projeto, processo e produto. 

 Os resultados devem ser todos documentados, de modo a constituir os futuros manuais 

da qualidade. 

• Avaliação 

 Etapa em que se realizam reuniões para discussão do processo de implantação, 

resultados alcançados, dificuldades a serem contornadas, e assim por diante. Também, nesta 

etapa, são realizadas auditorias que avaliam as melhorias de processos decorrentes das ações 
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adotadas, das atividades de suporte, das relações com fornecedores, das rotinas 

administrativas e do relacionamento com consumidores. 

 O planejamento da qualidade é direcionado para melhoria contínua, o que, em termos 

práticos, significa que suas atividades são cíclicas, atemporais, de longo alcance e prazo e 

permitem agregar sempre novas ações. A natureza repetitiva e cíclica do melhoramento 

contínuo é mais adequadamente resumida pelo que é denominado ciclo PDCA. O ciclo PDCA 

é uma seqüência de atividades que são percorridas de maneira cíclica no sentido de melhorá-

las, que literalmente nunca pára, tornando-se parte do trabalho de cada componente da 

organização.  

 A primeira etapa deste ciclo, planejamento (P- plan), envolve o exame do método 

atual e formulação do plano de ação para a melhoria do desempenho. A segunda etapa, 

execução (D – do), consiste na implementação propriamente dita do plano. A terceira etapa, 

controle (C-check), compreende a avaliação da solução implementada quanto ao alcance da 

melhoria esperada. E, por fim, a quarta etapa, ação (A – action), que consiste na consolidação 

e padronização da mudança, quando esta bem-sucedida, e, no caso contrário, ajustes no plano 

são formalizados antes que novo ciclo seja novamente começado. 

 O PDCA é mecanismo que parte de objetivos expressos no planejamento implantados, 

inicialmente, em escala experimental ou restrita em determinadas áreas ou situações, como 

está apresentado na Figura 2.1. Suas ações são acompanhadas permanentemente, garantindo, 

assim, um processo organizado de melhoria. Em termos estratégicos, o PDCA compreende 

um ciclo que inclui toda a companhia, no entanto, pode ser aplicado a cada atividade 

específica, criando um hábito de planejamento associado a cada ação executada na empresa. 

 
Figura 2. 1- O ciclo do PDCA 

Fonte: Adaptada de Campos (1992) 

 



Capítulo 2 Revisão da Literatura e Fundamentação Teórica 

 

39 
 

 Por fim, para a gestão da qualidade, o PDCA é mais um mecanismo metodológico do 

que um processo complexo de planejamento. Seu emprego no planejamento estratégico torna-

se fundamental à medida que envolve decisões de alto escalão, e se refletem em toda a 

empresa e criam novas formas de atuação em todos os níveis. Além disso, oferece a vantagem 

adicional de direcionar o planejamento para questões realmente vitais para a organização. 

2.2.6. A estrutura para a gestão da qualidade total  

 Paladini (2007) ressalta que a melhor estrutura para a gestão da qualidade é de 

sistemas. Esta afirmação decorre da similaridade de princípios entre a teoria da qualidade e a 

teoria geral de sistemas.  

 Os sistemas são dinâmicos como os consumidores, e complexos à medida que 

envolvem: pessoas, recursos, métodos, elementos de produção, entre outros. Todos no esforço 

de melhorar e assegurar a qualidade. Também, devem ter componentes econômicos, assegurar 

o que já se conquistou e enfatizar a produção, uma vez que a avaliação aparece no produto ou 

serviço final. 

 Assim, entende-se como abordagem sistêmica da qualidade à aplicação da abordagem, 

das características básicas e dos elementos da teoria de sistemas à estrutura que deve planejar, 

gerir, desenvolver e avaliar o processo de produção com qualidade. 

 A seguir, em função desta adequação conceitual quanto à aplicação em gestão da 

qualidade, são elencadas algumas definições de sistemas:  

• Dias e Gazzaneo (1984) - Conjuntos de partes coordenadas, que concorrem para a 

realização de um conjunto de objetivos. 

• Ballestero Alvarez (1990) - Conjunto de elementos interdependentes que 

interagem com objetivos comuns formando um todo.  

• Chiavenato (2004) - Conjunto de objetos unidos por alguma forma de interação ou 

interdependência. 

• Paladini (2007) - Estrutura organizada, cujos elementos são bem definidos e cujo 

funcionamento segue uma lógica determinada. 

 Os sistemas são estruturas que suportam o funcionamento complexo das organizações, 

facilitando a operação dos processos internos e externos, com instrumentos de avaliações 

analíticas e sintéticas, que fornecem informações oportunas, personalizadas e geradoras de 
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conhecimento, auxiliadoras do processo decisório, de modo a garantir ao negócio 

modernidade, perenidade e competitividade na produção de produtos e serviços de qualidade. 

 Feigenbaun (1983) ressalta que um sistema de qualidade deve integrar efetivamente os 

esforços relativos ao desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade em todos os 

segmentos de uma organização, habilitando áreas essenciais, tais como: marketing, 

engenharia, recursos humanos, suprimento, entre outras, a desenvolver suas atividades da 

forma mais econômica possível, priorizando em primeiro lugar atendimento pleno das 

necessidades do consumidor. Enfim, o sistema de qualidade deve desenvolver mecanismos 

que, em primeiro lugar, garantam a sobrevivência da organização e, em seguida, possibilitem 

sua permanência e contínua evolução. 

 Segundo Paladini (2007), um sistema de qualidade é constituído dos seguintes 

elementos: 

• Entradas - Informações relativas a um processo de decisão que confere prioridade à 

qualidade nas ações empresariais. Políticas, diretrizes de funcionamento e normas de 

interação com mercado visando à qualidade.  

• Saídas - Produtos ou serviços acabados que atendem às necessidades, conveniências 

e expectativas dos clientes. 

• Interação organizada das partes - Esforços coordenados de todas as áreas da empresa 

em prol da qualidade. Forma-se uma grande malha, com interligação e troca de 

informações entre setores, de modo que cada setor é cliente do anterior e fornecedor do 

posterior. 

• Princípios básicos de funcionamento - Procedimentos e normas que operacionalizam 

as políticas de qualidade 

• Objetivos comuns - A meta de todos compreende produzir com qualidade. 

• Realimentação - Reações do mercado priorizando a readaptação às necessidades do 

consumidor e prevenção de defeitos. A realimentação pode ocorrer através de relatórios 

orais ou escritos, de sistemas informações ou de análises estatísticas integradas a 

sistemas especialistas. Elemento propulsor da melhoria contínua, à medida que 

possibilita a permanente avaliação da aplicação dos objetivos, da redução das falhas e 

das ações corretivas. 

 Assim, em um sistema de qualidade a qualidade é responsabilidade de todos nas 

organizações, a realimentação é de extrema importância, porque a qualidade deve ser 

dinâmica e se adaptar às necessidades do consumidor. 
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 Este sistema aplica nas organizações normas, que incluem a política global, suas 

diretrizes de funcionamento e regras específicas; métodos, que se referem ao modo como são 

operados os recursos gerais, ou seja, como a empresa opera e para onde se movimenta, para o 

alcance de seus objetivos; e procedimentos, que estabelecem as operações necessárias para 

aplicação efetiva dos métodos, para o atendimento as regras que se inserem no contexto em 

que essas operações são desenvolvidas, para a consecução de produtos e serviços com 

qualidade. 

 O sistema de  qualidade está relacionado com todas as fases do ciclo de vida dos 

produtos e serviços, desde a pesquisa de mercado, passando pelo projeto e desenvolvimento 

do produto, planejamento, aquisição, produção, verificação, embalagem, vendas até 

disposição e reciclagem no final da vida útil, conforme mostra a Figura 2.2. 

 

 

Figura 2. 2- Ciclo de vida dos Produtos / Serviços 
Fonte: Adaptada de De Medeiros (2004) 

 

 Neste contexto, o sistema de qualidade se constitui na estrutura básica para qualidade 

nas organizações. Somente as organizações cujos elementos - entrada, saída, interação 

organizada das partes, princípios básicos de funcionamento, objetivos comuns e 

realimentação - são bem definidos e aplicados, nos ambientes estratégicos e operacionais, 

tem-se evidenciado que a gestão da qualidade está implantada no processo produtivo. 

2.2.7. O processo de gestão da qualidade total 

 Segundo Paladini (2007), o processo de gestão da qualidade tem início com 

estabelecimento da política global de qualidade, a seguir são definidos os objetivos e metas, 

definindo assim o direcionamento da organização. Passa-se então para as fases operacionais, 

em que são definidas as normas, métodos e procedimentos usuais a quaisquer processos de 
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gestão. São definidos os recursos necessários para executar as atividades e estabelecidos os 

modelos de avaliação que deverão controlar o desenvolvimento das atividades em face de 

padrões e objetivos fixados. 

 Neste processo há, implicitamente, uma função organizacional específica destinada à 

produção da qualidade, estruturada em três áreas básicas: gestão técnica, gestão integrada de 

recursos e gestão interativa com o mercado. 

 As atividades desenvolvidas por estas áreas de gestão são discriminadas a seguir:  

• Gestão técnica 

 Estruturação do suporte técnico à produção e à avaliação da qualidade; definição e 

estruturação de modelos de avaliação do desempenho e de análise de custo X benefícios; 

planejamento das atividades específicas; e definição das responsabilidades e garantia de 

divulgação em todos os níveis.  

• Gestão integrada dos recursos 

 Estruturação do sistema geral de informações; definição de modelo de avaliação 

global concernente aos objetivos gerais e contribuições de cada setor; definição de modelos de 

seleção e alocação de equipamentos e materiais, em função das especificações técnicas 

fornecidas pelos setores de engenharia e processos; estruturação de programas de 

envolvimento dos recursos humanos e avaliação da mão-de-obra; definição de objetivos e 

metas globais e setoriais; e determinação de formas efetivas de acompanhamento das 

atividades destinadas a atingir os objetivos fixados, avaliando-se o nível de alcance destes 

objetivos e ações necessárias para tanto. 

• Gestão interativa com o mercado 

 Acompanhamento dos níveis de aceitação do produto no mercado e o grau de 

satisfação dos clientes, repassando essas informações a diversas áreas da empresa; 

monitoração do mercado para definir tendências; viabilização de meios para quantificar os 

níveis de satisfação dos clientes; e acompanhamento da ação dos concorrentes para definir um 

modelo de benchmarking. 

 Dentre todas estas atividades, se caracteriza como de maior complexidade, a 

coordenação dos esforços de todos para a obtenção da qualidade, uma vez que o sucesso 

depende do grau de motivação das pessoas no exercício de seus diversos papéis na 

organização. 
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2.2.8. Os agentes de gestão da qualidade total 

 No âmbito da gestão da qualidade destacam-se os papéis exercidos pelos recursos 

humanos de agentes de decisão e transformação, e pela cultura organizacional de agente de 

consolidação. 

 Os recursos humanos como agentes de decisão definem as metas e as formas de 

aplicação dos recursos, enquanto agentes de transformação transformam a história 

empresarial. 

 Paladini (2007,p.148) ressalta que o agente de decisão, segundo  Schomberger (1984), 

“pode ser um grupo de pessoas, como nas empresas japonesas”, Walton (1989) “uma área 

técnica da empresa, a exemplo de empresas americanas” e Juran (1995) “uma área 

administrativa periodicamente ocupada por determinadas pessoas, como se observa nas 

empresas francesas”. Também, ele destaca que “no Brasil é comum que seja uma pessoa, ou 

seja, o gerente de qualidade”. 

 O perfil do gerente de qualidade deve abranger de forma integrada e harmoniosa as 

características comuns a todos os gerentes, como: liderança, controle de informações, 

oportunizador de motivação, dinamismo e planejador; as características desejáveis, que inclui 

especificidades relevantes e necessárias ao exercício da função, como: competência técnica, 

visão horizontal da empresa e conhecimento do produto e processo; e, por fim, as 

características indispensáveis, que são dificilmente transferíveis por envolverem atributos de 

caráter e personalidade dos ocupantes, como: relacionamento humano e capacidade de 

interação e compreensão do mercado. 

 Frente estas colocações, é impossível falar de gerência da qualidade sem considerar, 

em primeiro plano, o desenvolvimento dos recursos humanos. Como gerenciar qualidade 

requer mudança de atitude, há nitidamente a necessidade de se desenvolver um novo pacto 

interno, em que a valorização do trabalhador se constitua um passo inicial e pré-requisito para 

a eficácia e eficiência da produção. 

 De fato, uma das constatações necessárias para se implantar administração da 

qualidade é que os recursos humanos devem passar a ser vistos como investimentos e não 

apenas, como é tão comum, como mais um item de custeio. 

 Paladini (2007) ressalta que o capital humano por ter vontade própria e capacidade 

crítica, é o recurso de mais difícil compreensão e avaliação, no entanto, quando engajado é 
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capaz de oferecer as mais altas taxas de retorno, à medida que estabelece formas de trabalho 

eficazes e eficientes e adota medidas preventivas evitando situações de riscos. 

 O engajamento destes recursos é obtido definindo-se, de forma consistente, os 

objetivos, recursos e ambientes destinados a produção da qualidade; e operacionalizando-se, 

nas organizações, alterações comportamentais e estruturais, treinamentos mediante demanda, 

condições favoráveis à motivação e programas de reciprocidade de benefícios. 

 Convém destacar, o conjunto de abordagens, relacionadas por Paladini (1995), 

geradoras de um ambiente favorável à motivação dos recursos humanos: 

a) Participativa 

 A abordagem participativa é aplicada sob forma de programas integrados de 

qualidade, que envolvem a criação de grupos de trabalhos como instrumento básico de 

envolvimento do pessoal visando à identificação e solução de problemas. 

b) Incentivos promocionais 

 A abordagem que utiliza de campanhas promocionais está fundamentada em que todos 

os empregados têm uma contribuição útil a fazer, podendo reduzir seus próprios erros, indicar 

deficiências no processo, dar idéias criativas para melhoramentos. 

c) Obstáculos a superar 

 A abordagem busca motivar as pessoas a transpor obstáculos sucessivos, apresentados 

sob forma de desafios, ou seja, provocações a sua capacidade de reação. A aplicação desta 

abordagem requer plena conscientização do pessoal de que não basta obter melhorias, porém 

é preciso assegurar o que se conquistou. 

 Por fim, constata-se, também, como necessidade para se implantar a administração da 

qualidade a adoção de uma nova noção, ou senso, de responsabilidade social, ou seja, de uma 

nova cultura empresarial. 

 Segundo Paladini (2007), o planejamento da qualidade é a mola propulsora para a 

implantação de uma nova cultura organizacional. Não há como conceber que ações 

improvisadas, feitas ao sabor do momento possam ter como reflexo, a alteração de hábitos 

antigos, conceitos arraigados e, enfim, valores solidificados, antes de tudo, pela ação do 

tempo. Afinal, é bom considerar que, na nova cultura, o que se pretende é introduzir novas 

prioridades em decorrência de novos valores. 

 Assim, o modelo mais adequado é um processo de transformação, não apenas de 

desenvolvimento ou crescimento, que parte da realidade atual e migra para a realidade 

desejada, de modo lento, seguro e gradual. 
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 A qualidade deve ser inserida na cultura da organização de modo a transformar a 

qualidade em valor para todos, ou seja, fazer com que as pessoas se tornem intimamente 

convencidas de que a qualidade vale à pena. 

 Assim, a nova cultura deve trazer um claro direcionamento para a ênfase que se atribui 

à contribuição das pessoas para as metas globais. Como essas metas estão voltadas para o 

atendimento do mercado, torna-se evidente que o que se deseja na nova cultura é tornar o 

cliente o valor maior da organização. 

2.3. Gestão da qualidade total na prestação de serv iços 

 A gestão da qualidade total é desenvolvida em diversos ambientes de negócios, que 

estão relacionados à natureza do produto ou serviço, ao processo produtivo, à dimensão da 

empresa. Apesar de uma diversidade de métodos e várias formas de desenvolver e avaliar o 

processo gerencial da qualidade verifica-se uma mesma filosofia para todos os casos. 

 O ambiente produtivo compreende atividades de naturezas bem distintas, tais como: 

industrial, prestação de serviço e estruturação de métodos. A atividade industrial produz bens 

tangíveis, ou seja, produtos que existem fisicamente. A prestação de serviços envolve a 

produção de bens intangíveis, sendo uma ação sempre desenvolvida por terceiros, em 

atendimento a solicitação explícita, específica e bem definida por um usuário. A estruturação 

de métodos corresponde às ações executadas por terceiros, sob forma de orientação geral, 

transferência de informações, para execução de um conjunto de tarefas. 

 Focando a área de prestação de serviços, contexto ambiental deste trabalho, são 

apresentadas, a seguir, definições e características deste segmento produtivo, bem como 

diferenças entre produtos e serviços. 

 Berry (1980) define serviço como um ato, um desempenho ou um esforço, onde a 

intangibilidade do que está sendo adquirido é que o caracteriza. 

 Lehtinen (1983) define serviço como uma atividade ou conjunto de atividades, que 

devem promover interações com uma pessoa ou uma máquina e deve prover a satisfação do 

cliente.  

 Kotler (1988) define serviço como qualquer ação ou desempenho que uma parte pode 

oferecer a outra, devendo ser essencialmente intangível, sem resultar em propriedade, 

podendo ou não a produção do serviço estar relacionada a um produto físico. Ainda, coloca 

que os serviços apresentam quatro características que influenciam as ações em marketing de 

serviços: 
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a) Intangibilidade  

Os serviços são abstratos, são performances e não objetos que possam ser contados, 

medidos ou testados: não podem ser vistos, provados, ouvidos ou cheirados. 

b) Inseparabilidade 

Produção e consumo são simultâneos e impõem um contato direto entre o fornecedor e 

o cliente. 

c) Variabilidade 

Os desempenhos são variáveis, de pessoas para pessoa, de dia para dia, tornando 

difícil a manutenção de um padrão de atendimento: o resultado e a qualidade dos 

serviços variam conforme o executor. 

d) Perecibilidade 

A impossibilidade de estocar quando um serviço é contratado seu valor existirá mesmo 

que este não ocorra. 

 Denton (1991) ressalta que um serviço ocorre quando o mesmo é fornecido antes que 

o cliente peça por ele; quando as pessoas têm que pedir, já foi perdida uma oportunidade de 

prestação de serviço. O melhor serviço é o preventivo e não o reativo. 

 Gronoos (1993) define serviço como uma atividade ou conjunto de atividades, de 

natureza, comumente, intangível, em que ocorrem interações entre os fornecedores de 

serviços e os clientes, de modo a prover soluções de problemas destes últimos. As diferenças 

básicas entre bens e serviços são discriminadas na Tabela 2.1 a seguir. 

 Tabela 2.1 – Diferenças entre produtos e serviços 

Produtos Serviços 
Tangibilidade Intagibilidade 
Homogeneidade Heterogeneidade 
Produção e distribuição não simultâneos Produção, distribuição e consumo simultâneos 
Uma coisa Uma atividade ou processo 

Principal valor produzido na fábrica 
Principal valor produzido nas interações 
vendedor/comprador 

Cliente não participa do processo produtivo Cliente participa do processo produtivo 
Pode ser estocado Não pode ser estocado 
A propriedade pode ser transferida Não há transferência de propriedade 

Fonte: Adaptado de Paladini (2007) 

 Teboul (1995) ressalta que a interação e simultaneidade são os principais aspectos 

diferenciadores das atividades produtoras de bens e serviços. A prestação de serviços ocorre 

através da interação entre pessoas. O serviço é produzido e consumido ao mesmo tempo, 

enquanto o bem possui suas fases de produção e consumo completamente independentes. 
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A interação entre as pessoas demanda às empresas ofertantes de serviços destacada 

atenção as atividades de capacitação, desenvolvimento e homogeneização da força de 

trabalho, de modo a melhorar a relação produção/consumo. A simultaneidade está 

intimamente ligada ao momento em que o cliente e os representantes da empresa entram em 

contato para o fornecimento do serviço.  

 Las Casas (1997) ressalta que a simultaneidade dos serviços está intimamente ligada 

ao “momento da verdade” da relação oferta X demanda.  

 Carlzon (1994), em a “Hora da Verdade”, define o “momento verdade” como sendo o 

momento em que o cliente entra em contato com o serviço, é o momento onde o cliente e os 

representantes da empresa entram em contato face a face. 

 Almeida (1995) ressalta que existem outros momentos de verdade o “momento da 

verdade trágico”, que ocorre quando os colaboradores conseguem “expulsar” o cliente; 

“momento da verdade apático”, quando ocorrem contatos sem “alma”, frios e indiferentes, 

não contribuindo em nada para a conquista do cliente, ou pior, eles contribuem para a perda 

do cliente; e o “momento da verdade encantado”, onde os clientes percebem a diferença, que 

“ali não é um lugar comum”. 

 Albrecht (1994) define ciclo de serviço como a cadeia contínua de eventos pela qual o 

cliente passa enquanto experimenta o serviço prestado. Cada uma das etapas que compõe o 

ciclo de um serviço representa um “momento da verdade”, em cada um destes momentos o 

cliente entra em contato com a organização e obtém uma impressão da qualidade do serviço 

que está consumindo. O resultado de todas as interações cliente/fornecedor indicará o 

conceito formado pelos clientes.  

 Albrecht e Zemke (1990) após diversas pesquisas e análises das melhores empresas 

prestadoras de serviços, descobriram que existem três características regulares e importantes 

que estão sempre presentes nestas empresas e que parecem fazer toda a diferença entre as 

empresas de sucesso e as que não o tem. Assim, idealizaram o triângulo do serviço, 

representado na Figura 2.3 a seguir, como uma maneira de descrever os procedimentos das 

prestadoras de serviços bem sucedidas. 
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Figura 2.3 - Triângulo do serviço 

Fonte: Albrecht e Zemke (1990) 

 As características descritas por Albrecht e Zemke (1990) são: 

a) Estratégia de serviço 

 Desenvolver e implantar uma idéia unificadora para o que fazem, visando orientar as 

atividades e ações para as reais prioridades dos clientes. 

b) Pessoal de linha de frente orientado ao cliente 

 Estimular e incentivar os colaboradores, de forma que mantenham a sua atenção 

voltada às necessidades dos clientes. 

c) Sistemas voltados para os clientes 

 Os sistemas de apoio à prestação de serviços devem ser projetados e executados para 

atender à conveniência do cliente e não a conveniência da empresa. 

 Para Moller (1994), a qualidade de serviços deve ser analisada sob dois aspectos: 

técnico e humano. Do ponto de vista técnico, devem-se satisfazer as exigências e expectativas 

concretas (tempo, finanças, taxa de defeitos, segurança, durabilidade), enquanto que sob o 

aspecto humano devem-se atender as expectativas emocionais (atitudes, atenção, 

credibilidade, comprometimento e lealdade). 

 Para Lehtinen e Lehtinen (1982), a qualidade se apresenta em dois momentos 

distintos: o primeiro refere-se ao processo de qualidade, que é julgado pelo cliente durante o 

serviço, enquanto o segundo refere-se ao output de qualidade que é julgado pelo cliente após 

o consumo. 
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Figura 2.4- Qualidade em serviços 
Fonte: Adaptada de Gianesi e Correa (1996) 

 Segundo Gianesi e Correa (1996, p.196), “a qualidade em serviços pode ser definida 

como o grau em que as expectativas do cliente são atendidas/excedidas por sua percepção do 

serviço prestado”. Na Figura 2.4 estão representadas as idéias desses autores sobre a formação 

da percepção do cliente quanto à qualidade em serviços. 

O resultado de um serviço pode ser avaliado por um cliente de três maneiras 

diferentes:  

• Serviço com qualidade ideal: excede as expectativas do cliente; 

• Serviço com qualidade satisfatória: atende as expectativas do cliente; e  

• Serviço com qualidade inaceitável: as expectativas do cliente não são atendidas.  

A Figura 2.5 representa a avaliação da qualidade do serviço, segundo a concepção de 

Gianese e Correa (1996). 

 

 
Figura 2.5 - Avaliação da qualidade do serviço 

Fonte: Adaptada de Gainesi e Correa (1996) 
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 Por fim, segundo Paladini (2007), não há como se separar, com nitidez, o processo 

produtivo da prestação de serviços, visto que ambos se confundem. Desse modo, como o 

consumidor está fisicamente presente e interferindo diretamente na produção a gestão da 

qualidade deve focar fundamentalmente à interação entre as pessoas, ou seja, o ofertante de 

serviços e o cliente. 

2.4. Conclusão 

Com a evolução dos negócios e o aumento da concorrência as organizações vêm 

buscando cada vez mais à melhoria contínua de seus processos, a fim de fornecer bens e 

serviços de qualidade, de modo a atender às demandas do mercado consumidor e os requisitos 

do negócio.  

Neste sentido as organizações têm investido fortemente em seus sistemas produtivos, 

de modo a transformá-los em sistemas de qualidade, aplicando a teoria e práticas da gestão da 

qualidade, vistas neste capítulo.  

Para tanto, no ambiente empresarial, deve ser destacada relevante atenção à função 

planejamento e estrutura sistêmica da qualidade, bem como aos processos de gestão da 

qualidade, que envolve tanto aspectos técnicos quanto de integração de recursos e interação 

com o mercado. 

Convém ressaltar, ainda, a importância de se aplicar práticas de gestão de pessoas, 

dirigidas aos agentes de decisão (dirigentes e lideranças funcionais) e de transformação 

(demais colaboradores), implementando programas de avaliação de desempenho, capacitação, 

motivação e retribuição, que garantam a participação, compromisso e comprometimento dos 

recursos humanos com a gestão da qualidade, e a promoção do ajustamento contínuo da 

cultura empresarial de forma aliada a estratégia do negócio.  

Por fim, no âmbito dos sistemas produtivos, pode-se concluir que a gestão da 

qualidade, diferentemente de passado recente, passa a englobar a gestão da produção, 

aprimorando, complementando e, sobretudo, tornando-a mais abrangente em termos espaciais 

e temporais, na medida em que amplia suas atividades e projeta seu desenvolvimento futuro.  
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3. MODELO DE GESTÃO DO 

 O problema de otimização 

faturamento de qualidade no serviço de distribuição de energia elétrica será abordado 

método proposto por Checkland (1972). 

Neste capítulo será apresentada

definição de propósito e contextualização de um modelo conceitual de gestão.

Este modelo conceitual 

que a gestão da qualidade, diferentemente de passado recente,

produção, transformando o micro

aprimoramento de suas atividades e ampliação de sua abrangência 

temporais. 

 

      

Figura 3.1 

A figura 3.1, demonstra

contextualização deste modelo

referenciais, conceitos, visões

de uma política de qualidade, para a implantação 

qualidade. Desse modo, o micro

sistemas produtivos com os elementos 

discriminados: 

• Entradas: Política de qualidade, normas e procedimentos operacionais padrões;
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MODELO DE GESTÃO DO MICRO-PROCESSO DE LEITURA

roblema de otimização do micro-processo de leitura para obtenção de um 

faturamento de qualidade no serviço de distribuição de energia elétrica será abordado 

todo proposto por Checkland (1972).  

capítulo será apresentada a análise da situação atual do modelo de gestão, a 

e contextualização de um modelo conceitual de gestão.

conceitual fundamenta-se na conclusão, elucidada no capítulo anterior, de 

, diferentemente de passado recente, passa a englobar a gestão da 

transformando o micro-processo de leitura em um sistema de qualidade, pelo 

aprimoramento de suas atividades e ampliação de sua abrangência em termos espaciais e 

 

 – Sistema de gestão da qualidade – fundamentação teórica

Fonte: O Autor (2010) 

demonstra a aplicação da teoria e práticas da gestão da qualidade na

modelo, enfatizando a influência de sua evolução h

visões, processos, agentes e planejamento, mediante o estabelecimento 

de uma política de qualidade, para a implantação e consolidação de um 

Desse modo, o micro-processo contará além dos elementos comuns a quaisquer 

sistemas produtivos com os elementos atinentes aos sistemas de qualidade

Entradas: Política de qualidade, normas e procedimentos operacionais padrões;

Modelo de Gestão do Micro-Processo de Leitura 

PROCESSO DE LEITURA 

de leitura para obtenção de um 

faturamento de qualidade no serviço de distribuição de energia elétrica será abordado pelo 

da situação atual do modelo de gestão, a 

e contextualização de um modelo conceitual de gestão. 

no capítulo anterior, de 

passa a englobar a gestão da 

processo de leitura em um sistema de qualidade, pelo 

em termos espaciais e 

 

fundamentação teórica 

gestão da qualidade na 

volução histórica e seus 

mediante o estabelecimento 

e um sistema produtivo de 

processo contará além dos elementos comuns a quaisquer 

aos sistemas de qualidade a seguir 

Entradas: Política de qualidade, normas e procedimentos operacionais padrões; 
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• Saídas: Leituras de medidores precisas e confiáveis; 

• Interação organizada das partes: células de produção das unidades funcionais 

operando de forma integrada; 

• Princípios básicos de funcionamento: operação otimizada e com eficácia e 

produtividade; 

• Busca de objetivos comuns: serviços aceitos e desejados e que superam as 

expectativas; 

• Realimentação: reação do mercado consumidor e dos acionistas.  

3.1. Situação atual 

 A etapa de análise apresenta a descrição da situação observada na organização do 

sistema de produção do micro-processo de leitura. Seguindo a visão sistêmica de Chiavenato 

(2004), realiza-se, a seguir, um diagnóstico de cada um dos elementos: entradas, saídas, 

processos, retroalimentação e ambiente, deste micro-processo.  

3.1.1.  Entradas 

 Slack et al. (2008) ressaltam a existência na área de serviços de um processo de 

transformação, que envolve recursos de entradas, classificados como: transformados e de 

transformação. Os recursos transformados são um composto de materiais, informações e 

consumidores, que resultam quando tratados ou convertidos na própria prestação de serviços. 

Os recursos de transformação são aqueles que agem sobre os recursos transformados: força de 

trabalho, localização das instalações e sistemas de informação, exercendo influência na 

prestação de serviços.  Estes recursos são discriminados a seguir: 

a) Recursos transformados 

 Os recursos a serem transformados correspondem às entradas das atividades que 

compõem o micro-processo. Estes recursos estão relacionados como células de produção, a 

saber: calendário de leitura, cadastro, operação, coleta de leitura e análise de ocorrências de 

leitura.  

Estas células estão descritas a seguir:  

• Calendário de leitura 
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Figura 3.2 – Modelo funcional do calendário de leitura 

Fonte: O Autor (2010) 

 Esta célula de produção, a partir dos insumos destacados na Figura 3.2, elabora o 

calendário de leitura, distribuindo os consumidores pelos lotes/roteiros e compatibilizando os 

ciclos de faturamento, mensais e anual, com o número de dias do calendário civil, através da 

média ponderada da energia consumida (ano anterior) de cada um dos 18 lotes pelo número 

de dias de cada ciclo mensal.  

 A seguir, apresenta-se a fórmula 3.1 utilizada para o cálculo do ciclo médio ponderado 

e definição do calendário de leitura e ciclos mensais e anual: 

 

 

Onde: 

E = energia de cada lote 

d = quantidade de dias do ciclo  

ET = energia total no mês 

Nas Figuras 3.3, 3.4 e 3.5, a seguir, são apresentados o calendário de leitura (mensal e 

anual), o calendário de leitura ponderado (mensal e anual) e o número de dias e ciclos médios 

(mensal e anual):   

 
Figura 3.3 – Calendário de leitura (mensal e anual)  

Fonte: CELPE (2009) 

GRUPO_B Calendário de Leitura  - CGLE/CGC/SCM Exercício 2009

Lotes dezembro janeiro Ciclo fevereiro Ciclo novembro Ciclo dezembro Ciclo Ciclo Anual
1 04/12/2008 02/01/2009 29 02/02/2009 31 04/11/2009 30 05/12/2009 31 366,00
2 06/12/2008 05/01/2009 30 03/02/2009 29 05/11/2009 30 07/12/2009 32 366,00
3 08/12/2008 06/01/2009 29 04/02/2009 29 09/11/2009 32 10/12/2009 31 367,00
4 10/12/2008 07/01/2009 28 05/02/2009 29 10/11/2009 32 11/12/2009 31 366,00
5 11/12/2008 08/01/2009 28 06/02/2009 29 11/11/2009 32 12/12/2009 31 366,00
6 12/12/2008 09/01/2009 28 07/02/2009 29 12/11/2009 30 14/12/2009 32 367,00
7 13/12/2008 12/01/2009 30 10/02/2009 29 13/11/2009 29 15/12/2009 32 367,00
8 15/12/2008 13/01/2009 29 11/02/2009 29 16/11/2009 31 16/12/2009 30 366,00
9 17/12/2008 14/01/2009 28 12/02/2009 29 17/11/2009 31 17/12/2009 30 365,00
10 18/12/2008 15/01/2009 28 13/02/2009 29 18/11/2009 30 18/12/2009 30 365,00
11 19/12/2008 16/01/2009 28 14/02/2009 29 19/11/2009 30 19/12/2009 30 365,00
12 20/12/2008 17/01/2009 28 16/02/2009 30 20/11/2009 30 21/12/2009 31 366,00
13 22/12/2008 19/01/2009 28 17/02/2009 29 21/11/2009 30 22/12/2009 31 365,00
14 23/12/2008 20/01/2009 28 18/02/2009 29 23/11/2009 31 23/12/2009 30 365,00
15 24/12/2008 21/01/2009 28 19/02/2009 29 24/11/2009 29 24/12/2009 30 365,00
16 26/12/2008 22/01/2009 27 21/02/2009 30 25/11/2009 29 26/12/2009 31 365,00
17 27/12/2008 23/01/2009 27 25/02/2009 33 26/11/2009 29 28/12/2009 32 366,00
18 29/12/2008 28/01/2009 30 26/02/2009 29 27/11/2009 29 29/12/2009 32 365,00

28,39 29,44 30,22 30,94
31 28 30 31

2008 2009

Média dia mês/Lote
Dias do mês

Calendário de 
Leitura • Calendário Civil 

• Lotes / Roteiros de Leitura 
• Consumo de Energia por Roteiro 

          Entradas 

( )
ET

dxE
PonderadoCiclo ∑= (3.1) 
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Figura 3.4 – Calendário de leitura (mensal e anual) do ciclo médio ponderado 

Fonte: CELPE (2009) 

 

• Dias de Leitura no Ano        ---------------------------      6.583 

• Média de Dias Mensal         ---------------------------      30,48 

• Média de Dias Ano/Lote     ---------------------------     375,72 

Figura 3.5 – Número de dias e ciclos médios (mensal e anual) 

Fonte: CELPE (2009) 

 A sistemática de elaboração do calendário de leitura, executado anualmente, no mês de 

outubro, apresenta-se adequada e consistente, maximizando a receita do negócio à medida que 

minimiza os efeitos das diferenças mensais dos períodos de contabilização entre as energias 

injetada (energia comprada) e faturada (energia vendida). 

• Cadastro 

 
Figura 3.6 – Modelo funcional de cadastro 

Fonte: O Autor (2010) 

 Esta célula de produção, a partir dos insumos destacados na Figura 3.6, executa a 

atividade de cadastro, que consiste na atualização e reorganização dos lotes / roteiros de 

GRUPO B Calendário de Leitura  - CGLE/CGC/SCM Exercício 2009

Lotes Participação
janeiro   
(MWh)

Ciclo
fevereiro 
(MWh)

Ciclo
novembro 

(MWh)
Ciclo

dezembro 
(MWh)

Ciclo
Total   
(2008)

1 0,07 30.350 29 29.484 31 30.005 30 30.990 31 349.298

2 0,06 26.053 30 25.309 29 25.757 30 26.602 32 299.845

3 0,06 27.668 29 26.878 29 27.354 32 28.251 31 318.433

4 0,06 29.273 28 28.438 29 28.940 32 29.890 31 336.903

5 0,06 28.133 28 27.330 29 27.813 32 28.726 31 323.778

6 0,05 24.355 28 23.659 29 24.078 30 24.868 32 280.294

7 0,05 24.379 30 23.682 29 24.101 29 24.892 32 280.570

8 0,06 25.005 29 24.291 29 24.721 31 25.532 30 287.783

9 0,06 25.326 28 24.602 29 25.037 31 25.859 30 291.469

10 0,06 25.129 28 24.411 29 24.843 30 25.658 30 289.201

11 0,05 24.745 28 24.039 29 24.464 30 25.267 30 284.791

12 0,05 24.690 28 23.985 30 24.409 30 25.210 31 284.153

13 0,05 24.864 28 24.154 29 24.581 30 25.388 31 286.154

14 0,05 24.400 28 23.703 29 24.122 31 24.914 30 280.815

15 0,06 26.193 28 25.445 29 25.895 29 26.744 30 301.447

16 0,05 24.069 27 23.382 30 23.795 29 24.576 31 277.008

17 0,05 22.482 27 21.840 33 22.226 29 22.955 32 258.737

18 0,04 16.217 30 15.754 29 16.032 29 16.559 32 186.639

28,37 29,44 30,29 30,92 365,75Média Ponderada

2008 2009

Cadastro • Municípios e Localidades 
• Bairros e Logradouros 
• Unidades Consumidoras  
• Medidores de Energia Elétrica 

          Entradas 

• Dias de Leitura no Ano        --------------------------      6.583 

• Média de Dias Mensal         --------------------------      30,48 

• Média de Dias Ano/Lote     --------------------------     375,72 

• Média Ponderada de Dias Ano/Lote ----------------    375,75 
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leitura e implantação de novos endereços (município, localidade, bairro, logradouro, número 

de portal e complemento e código de endereçamento postal), relativos às unidades 

consumidoras, na base cadastral do sistema comercial.  

 A execução da atualização cadastral através de unidade funcional própria apresenta-se 

pouco eficiente e dispendiosa, uma vez que não se está utilizando a força de trabalho 

adequada para consecução desta atividade, visto que a mesma não detém o conhecimento e 

expertise necessários para tratamento das dificuldades naturais dos arruamentos e 

aglomerados urbanos e da elevada dispersão na zona rural. 

• Operação 

 
Figura 3.7 – Modelo funcional de operação 

Fonte: O Autor (2010) 

 A atividade de operação que dá suporte às unidades funcionais próprias fiscalizando os 

serviços contratados e realizando a mediação com os demais processos, é executada 

sistematicamente a partir dos insumos lotes/roteiros, relação de ocorrências de leitura e 

reclamações dos consumidores decorrentes de erros de leitura, destacados na Figura 3.7, de 

modo a garantir maior eficácia e eficiência ao micro-processo.  

 A atividade de mediação, junto às áreas de atendimento, ligação, inspeção e cobrança, 

merecem destaque, em função da abrangência e repercussão das mesmas à consecução do 

micro-processo de leitura. 

 A sistemática adotada de fiscalização e mediação, que visa à mitigação de falhas de 

coleta de leitura, irregularidades nos equipamentos de medição e padrões de entrada de 

corrente e lotes/roteiros de leitura desordenados, atende os atuais requisitos de desempenho 

operacional, contudo para a obtenção de melhores resultados é requerido o aperfeiçoamento 

dos métodos de trabalho e de recursos mais adequados à supervisão e controle dos serviços 

contratados. 

• Coleta de leitura 

 

Operação  • Lotes/Roteiros de Leitura 
• Ocorrências de Leitura 
• Reclamações de Erros de Leitura  

          Entradas 
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Figura 3.8 – Modelo funcional de coleta de leitura 

Fonte: O Autor (2010) 

 A partir dos lotes/roteiros de leitura, destacados na Figura 3.8, as empresas prestadoras 

de serviços, distribuídas regionalmente, executam esta atividade, coletando a leitura dos 

medidores e registrando informações fundamentais à operação deste micro-processo e ao 

fornecimento de energia elétrica das milhares de unidades consumidoras. 

A sistemática adotada apresenta-se compatível com os níveis alcançados de 

desempenho operacional, contudo, para a obtenção da melhoria de performance, haja vista 

requisitos do negócio e exigência dos clientes, esta atividade requer a especificação e 

estabelecimento de novos métodos de trabalho e de procedimentos operacionais padrões. 

• Análise de ocorrências de leitura 

  
Figura 3.9 – Modelo funcional de análise de ocorrências de leitura 

Fonte: O Autor (2010) 

A partir dos insumos ocorrências de leituras e reclamações de erros de leitura, 

destacados na Figura 3.9, a unidade funcional própria executa esta atividade, que consiste na 

análise da efetividade do micro-processo, de modo a garantir a correta leitura dos medidores 

instalados nas milhares de unidades consumidoras e, por conseguinte, a obtenção de um 

faturamento de qualidade.  

 Esta atividade apresenta a necessidade de aprimoramento da sistemática de análise e 

de implantação de sistemas de informação específicos para análise e tratamento das 

ocorrências, provendo realimentações imprescindíveis a melhoria do micro-processo, de 

modo a mitigar os erros de leitura.  
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 Com relação aos recursos de transformação do micro-processo de leitura destacam-se 

a força de trabalho, localização das instalações e sistemas de informação. A seguir são 

explicitadas as condições atuais dos referidos recursos. 

• Força de Trabalho da CELPE  

 A força de trabalho das células de produção das unidades funcionais é formada por 

profissionais de escolaridade de níveis superior e médio, de modo a prover a organização 

recursos humanos com conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com os requisitos 

funcionais do micro-processo. 

 Os colaboradores de nível superior, que são formados em engenharia elétrica, 

engenharia de produção e administração, ocupam tanto a função de executivo quanto os 

cargos de analista comercial e de controle e gestão, desenvolvem o planejamento e gestão das 

atividades do micro-processo, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços 

terceirizados e das informações à gestão empresarial.  

 Os colaboradores de nível médio, que compreendem os técnicos administrativos 

(profissionais com experiência em serviços comerciais) e operacionais (técnicos em 

eletrotécnica), ocupam tanto os cargos de coordenador quanto de assistente de leitura. Estes 

elaboram o calendário de leitura, atualizam o cadastro comercial, realizam a operação e a 

análise das ocorrências de leitura, garantindo o cumprimento dos procedimentos e 

regulamentos vigentes, implementando a melhoria da eficiência das atividades do micro-

processo. Estes recursos humanos são geridos de forma permanente, na organização, através 

de um programa de gestão de desempenho, que avalia as competências funcionais, objetivos 

individuais e competências de liderança. 

 Aos técnicos administrativos e operacionais são aplicadas as avaliações de 

competências funcionais, aos coordenadores e analistas as avaliações tanto de  competências 

funcionais quanto de objetivos individuais e ao executivo a avaliação de competência de 

liderança (360º), conforme apresentado na Figura 3.10 a seguir. 

Este programa de gestão de desempenho é constituído de três etapas: planejamento, 

acompanhamento e fechamento. Nestas etapas os colaboradores participam do processo de 

definição e validação das competências de liderança e funcionais, objetivos individuais e 

planos de ações para desenvolvimento profissional, definição, das e definidos onde são 

validadas as competências funcionais, definidos os objetivos e ações de desenvolvimento; são 

acompanhados quanto a seus desempenhos funcionais; e têm finalizadas suas avaliações de 

desempenho. 
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Figura 3. 10 -Modelo do PGD 

Fonte: O Autor (2010) 

 Na Figura 3.11, a seguir, é apresentada a representação do processamento do referido 

programa de avaliação de desempenho.  

 
Figura 3. 11 - Etapas do PGD 

Fonte: O Autor (2010) 

 Na avaliação de competências funcionais são aferidos e acompanhados os 

conhecimentos, que compreendem a capacitação técnica adquirida para consecução das 

atividades; as habilidades, que consistem no saber fazer; e as atitudes, que se referem aos 

comportamentos engajados e comprometidos com os valores da organização.  

Na Figura 3.12, a seguir, destacam-se as atitudes requeridas pela organização de seus 

colaboradores. 
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Figura 3. 12 - Relação de atitudes comportamentais 

Fonte: CELPE (2009) 

 O acompanhamento anual da performance profissional é baseado no feedback 

realizado pelo líder a respeito da proficiência de seus liderados no cumprimento de suas 

funções, impactando na progressão da remuneração fixa dos colaboradores. 

 Os objetivos atinentes a avaliação dos coordenadores e analistas são definidos através 

da metodologia SMART, apresentado na Figura 3.13, a seguir.  

 

 
Figura 3.13 - Modelo SMART 

Fonte: CELPE (2009) 

 A avaliação de competência de liderança, que envolve o executivo, é um mecanismo 
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relativas ao exercício gerencial, caracterizada através de comportamentos observáveis, 

realizada pelos líderes imediatos, pares/clientes internos, subordinados e o próprio avaliado. 

 As competências de liderança requeridas pela organização de seus líderes são: gestor 

de resultados, gestor de pessoas, comunicador, negociador e educador. A Figura 3.14 a seguir 

simboliza o processo de avaliação. 

 
Figura 3.14 - Modelo da avaliação de competências de liderança 

Fonte: CELPE (2009) 

 A partir deste programa de gestão de desempenho são elencadas as necessidades de 

capacitação e desenvolvimento de pessoal, de modo a atender as demandas da força de 

trabalho e prover a competência funcional e de liderança à consecução dos programas de 

trabalho com vistas à obtenção dos resultados estabelecidos pela alta administração.  

Para avaliação do grau de satisfação, motivação e engajamento dos colaboradores são 

realizadas pesquisas anuais, qualitativas e quantitativas, de clima organizacional, que 

explicitam o quanto os recursos humanos falam positivamente com colegas de trabalho e 

clientes, desejam fazer parte e demonstram esforços extras e atitudes que contribuem para o 

sucesso empresarial. 

 No que tange a remuneração, bonificações e benefícios sociais, a empresa adota a 

metodologia que mensura a importância e a complexidade relativas aos resultados esperados 

do cargo ou função, através da ponderação dos elementos: conhecimento técnico e gerencial, 

habilidade em relações humanas, contexto e tipo de raciocínio, experiência e 

responsabilidade.  

• Força de Trabalho dos Prestadores de Serviços 

 A força de trabalho das empresas prestadoras de serviços é formada por profissionais 

de escolaridade de nível médio e fundamental, com formação complementar em eletricidade, 
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informática e regulamentos básicos do setor elétrico, comumente provida pela CELPE em 

parceria com as empresas contratadas, ou por entidades oficiais de ensino, como o SENAI. 

Estes colaboradores ocupam os cargos de supervisor, coordenador e leiturista, 

distribuídos pelas unidades funcionais de coleta de leitura, com as atribuições a seguir 

discriminadas: 

� Supervisor  

�  Supervisiona e controla os serviços atinentes ao contrato de prestação de serviços 

sendo o responsável direto pelo relacionamento com a CELPE; 

�  Supervisiona as tarefas relativas à carga e/ou descarga de coletores digitais de 

leitura; 

�  Responsável pelos sistemas de informação e equipamentos; 

�  Zela pela qualidade dos serviços; e 

�  Zela pela segurança individual e coletiva e da disciplina quando da execução dos 

serviços. 

� Coordenador 

�  Coordena os trabalhos de leitura de medidores, entrega de faturas e informes de 

um ou mais unidades funcionais; 

�  Coordena as tarefas relativas à carga e/ou descarga de coletores digitais de 

leitura; 

�  Coordena a operação dos sistemas de informação e equipamentos; 

�  Responsável pelo contato e comunicação com os prepostos da CELPE; 

�  Multiplica os conhecimentos com sua equipe de trabalho, decorrentes de 

inovações ou novos procedimentos; 

�  Zela pela qualidade dos serviços; 

�  Zela pela segurança individual e coletiva e da disciplina quando da execução dos 

serviços. 

� Leituristas 

�  Executa todas as atividades inerentes à leitura de medidores e entrega de faturas e 

informes da CELPE; e 

�  Reorganização de lotes/roteiros.  

 As empresas prestadoras de serviços, diferentemente da CELPE, não adotam políticas 

e práticas organizacionais que enfatizem a gestão e desenvolvimento dos recursos humanos, 

aplicando programas de treinamento e desenvolvimento, de avaliação de desempenho e de 
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incentivo a produtividade com bonificações, bem como níveis de remuneração compatíveis 

com o mercado, de modo a obter de seus colaboradores um clima organizacional de 

permanente satisfação, motivação e engajamento, respectivamente, com o ambiente de 

trabalho, as atividades executadas e o sucesso empresarial.  

 Neste contexto, há no prestador de serviços constante rotatividade do seu quadro 

funcional, o que prejudica de sobremodo a qualidade da execução das atividades do micro-

processo, ocasionando falhas na coleta de leituras e por conseqüência reclamações dos 

clientes. Para minimização deste efeito, as empresas contratadas, promovem, semestralmente, 

cursos básicos de formação, que, no entanto, tem sido insuficientes à consecução dos 

resultados requeridos pela CELPE. 

 Por fim, para a melhoria da performance dos serviços prestados, fica patente a 

necessidade das empresas contratadas promoverem alterações de suas políticas e práticas de 

gestão e desenvolvimento de pessoas, promovendo e consolidando programas de gestão do 

desempenho, com ênfase na avaliação de competência funcional e de objetivos, e programas 

de superação com premiações periódicas, para elevação da satisfação, motivação e 

engajamento dos recursos humanos.  

• Localização das instalações 

 As atividades deste micro-processo são executadas de forma tanto centralizada quanto 

descentralizada, no âmbito de regionais, através das células de produção de Calendário de 

Leitura, Cadastro, Operação, Coleta de Leitura e Análise de Ocorrência de Leitura. 

 As células de produção Calendário de Leitura, Cadastro, Operação e Análise de 

Ocorrência de Leitura são unidades funcionais da CELPE, enquanto que a célula de produção 

de Coleta de Leitura compreende as empresas prestadoras de serviços contratadas para tal fim, 

conforme pode ser observado na Figura 3.15 a seguir. 

As células de produção de Calendário de Leitura, Cadastro e Análise de Ocorrência de 

Leitura estão localizadas na sede da empresa, enquanto nos municípios sedes de regionais 

encontram-se células de Operação. Essas unidades descentralizadas dão suporte às unidades 

centralizadas, exercendo as atividades de fiscalização das empresas contratadas e de 

relacionamento com os demais processos com fronteiras justapostas a este sistema de 

produção. 
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Figura 3.15- Modelo funcional 

Fonte: O Autor (2010) 

 As células de produção de Coleta de Leitura, cujas atividades são exercidas pelas 

empresas ABF Engenharia, Serviços e Comércio e Granville Bazan Engenharia e Serviços, 

selecionadas mediante processo de contratação de terceiros, com base em critérios técnicos e 

de preço, respectivamente, a 10 (dez) e 1 (um) anos, estão localizadas tanto nos municípios 

sedes quanto pólos dos regionais, provendo a logística requerida à execução dos serviços do 

micro-processo. 

� ABF Engenharia, Serviços e Comércio 

  Os recursos de produção da ABF Engenharia, Serviços e Comércio, que estão 

distribuídos em 30 municípios, são aplicados sob coordenação de unidades funcionais 

estabelecidas em todas as sedes regionais e supervisionados pela unidade matriz situada na 

sede da empresa em Recife, de modo a executar cerca de 1.850.000 leituras por mês. 

� Granville Bazan Engenharia e Serviços 

 Os recursos de produção da Granville Bazan Engenharia e Serviços estão distribuídos 

em 13 municípios, coordenados por unidades funcionais estabelecidas em todas as sedes 
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regionais e supervisionados pela unidade matriz situada em Olinda, de modo a executar cerca 

de 1.025.000 leituras por mês. 

• Sistemas de Informação 

 As unidades funcionais da CELPE utilizam-se de Sistemas Integrados de Gestão 

Empresarial (ERP - Enterprise Resource Planning) para o exercício de suas atividades nas 

células de produção, através da rede interna de equipamentos de informática, cujo acesso é 

estabelecido por regras e atributos contidos na política de segurança da informação da 

organização, conforme apresentado na Figura 3.16 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 – Mapas sistemas de informação 

Fonte: O Autor (2010) 

 O Sistema Integrado de Gestão Empresarial é constituído por um conjunto de sistemas 

de informação, que integram todos os dados e processos da organização em um único sistema 

sob a perspectiva funcional e sistêmica. Na perspectiva funcional destacam-se os sistemas: 

comercial, marketing, técnica, financeira, contábil, compras e recursos humanos, enquanto na 

sistêmica os sistemas: transacionais, de informações executivas e gerenciais e de apoio a 

decisão. 

 A plataforma SAP/CCS é a solução comercial deste sistema integrado, que prover a 

organização os recursos sistêmicos necessários à consecução do processo de comercialização 

de energia elétrica, desde o suprimento de energia e serviços a venda de bens, de modo a 

garantir a empresa com a implementação da estratégia corporativa o sucesso do negócio.  

A Figura 3.17 apresentada, a seguir, compreende uma visão geral da solução 

comercial SAP/CCS. 
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Figura 3.17- Visão geral do SAP/CCS 

Fonte: CELPE – Projeto SAP/CCS 

 No SAP/CCS são realizadas as atividades atinentes as células de produção de 

Calendário de Leitura, Cadastro, Operação e Análise de Ocorrências, liberando as leituras 

coletada em campo para a execução do faturamento de energia elétrica e demandando às áreas 

com fronteiras justapostas a este sistema de produção os serviços de regularização dos 

equipamentos de medição e instalações elétricas das unidades consumidoras.  

 A solução de gestão de leituras deste sistema integrado é o SML, constituído dos 

módulos SML-CL e SML-LM, que compreende um conjunto de ferramentas e informações 

fornecidas a força de trabalho, envolvida nas atividades do micro-processo, para 

administração de todas as etapas que compõem as atividades de coleta de leitura e análise de 

ocorrências, provendo uma adequada interface entre o sistema transacional de faturamento e 

os procedimentos de campo. 

 O módulo SML-CL que realiza a interface com o sistema comercial, consiste no 

instrumento de trabalho das unidades funcionais próprias para a execução das atividades da 

célula de operação, tais como: planejamento, geração, carga e descarga dos lotes/roteiros 

diários de leituras e gestão das unidades consumidoras não lidas, e das atividades atinentes à 
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célula de análise das ocorrências de leitura, tais como: irregularidades nos equipamentos de 

medição, impedimentos a coleta de leitura e erros de cadastramento, mediante os registros 

fotográficos dos equipamentos de medição.  

 O módulo SML-LM que realiza a conexão entre os equipamentos de coleta de leitura 

(Pocket-PC-GPRS) e o módulo SML-CL, consiste no instrumento de trabalho das unidades 

funcionais das empresas prestadoras de serviços, para execução da carga e descarga dos 

lotes/roteiros, gestão das unidades consumidoras não lidas, selecionando-as para nova coleta, 

e administração dos tempos de serviços gastos pelos leituristas na consecução de suas tarefas 

diárias. Este sistema, também, possibilita uma consitência mais acurada da leitura, 

identificando os casos com registros de leituras que ultrapassaram os limites superior e 

inferior, definidos pelos  históricos de consumo de cada unidade consumidora, possibilitando 

então sua revisão e intervenções nas instalações de consumo, antes do processamento do 

faturamento. 

 A aplicação existente no instrumento de coleta de leitura (Pocket-PC-GPRS) utilizado 

pela força de trabalho, que realiza o registro das leituras e das ocorrências de impedimento, 

irregularidade de medição, impedimento de coleta e erros de cadastros, inclusive com 

fotografias, das instalações das unidades consumidoras, bem como a consistência das leituras 

coletadas, mediante base histórica de consumo, requerendo redigitação da grandeza coletada, 

de forma inversa, nos casos cujo leitura se situe fora de uma faixa provável de coleta, a fim de 

garantir a efetividade do serviço.  

 A transmissão de dados entre as unidades funcionais próprias e empresas prestadoras 

de serviços ocorre através da interação entre a rede interna CELPE (INTRANET) e a rede 

mundial de computadores (INTERNET), com suporte da rede de telefonia fixa e móvel para 

comunicação de dados em alta velocidade (banda larga), suportando correio eletrônico e 

serviços de comunicação de voz e compartilhamento de arquivos. 

 Por fim, vale destacar, que as empresas presatdoras de serviços são resposáveis pela 

manutenção do parque de equipamentos e rede de comunicação disponibilizados em suas 

unidades funcionais, de modo a não comprometer a performance de coleta e tráfego de dados 

de leitura.  
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3.1.2. Saídas 

         As saídas deste processo de transformação deveriam produzir as leituras mais corretas 

e precisas dos medidores de energia elétrica das milhares de unidades consumidoras para a 

consecução do faturamento da concessionária.  

 Convém frisar, que uma simples falha de coleta deste principal insumo do faturamento 

pode resultar em dificuldades para a concessionária e transtornos para os consumidores,  com 

severos reflexos administrativos e financeiros. 

 Considerando o número de reclamações por erro de leitura e a quantidade de 

consumidores não lidos, como, também, o volume de registros dos leituristas de informações 

atinentes a irregularidades nas instalações elétricas e equipamentos de medição e 

inconformidades no cadastro das unidades consumidoras, fica patente a necessidade de 

aprimoramento deste micro-processo, de modo a atender as exigências dos clientes e 

requisitos do negócio, com o estabelecimento de práticas relativas aos sistemas de qualidade.  

 Neste contexto, se configuram como indesejáveis os atuais níveis, mensais, de cerca 

de 35.000 clientes não lidos (ICNL de 1,20%), 14.000 reclamações por falhas de coleta de 

leitura (IRR de 0,5%) e 3.500 faturas retificadas (IRF de 11 em cada 10.000), refletindo 

indicadores de desempenho operacional, bem mais elevados do que os obtidos nos últimos 

anos, conforme disposto no subitem 3.1.4 deste trabalho. Em contraponto, a performance 

desejada do micro-processo deve ser de no máximo 15.000 clientes não lidos (ICNL de 

0,5%), 5.000 reclamações por falhas de coleta de leitura (IRR de 0,18%) e 1.000 faturas 

retificadas (IRF de 3,5 em cada 10.000).  

3.1.3. Processos 

 Slack et al. (2008) ressaltam que processo é um conjunto seqüencial e peculiar de 

tarefas e atividades que ao serem executadas transformam entradas em um resultado com 

valor agregado, ou seja, as saídas, que dependem da natureza dos recursos transformados, 

satisfazendo as necessidades tanto dos clientes internos quanto dos externos.  

 Esse processo de transformação é um sistema produtivo de muitas atividades, que são 

funcionalmente distribuídas pelas células de produção, cada qual com sua própria seqüência 

de operação e carga trabalho. O seqüenciamento das atividades e a alocação da carga nas 

células de produção, haja vista o fluxo irregular dos recursos transformados, o nível de 
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utilização dos recursos de transformação e a simultaneidade da operação, constituem-se 

significativos desafios da administração deste sistema. 

 Neste contexto, sua administração busca permanentemente a eficiência operacional, 

promovendo a integração das unidades funcionais e a otimização dos recursos, a fim de se 

obter leituras de medidores corretas e precisas, que levam à satisfação da clientela e 

manutenção da adimplência. A integração de unidades funcionais forma uma rede de 

relacionamento cliente-fornecedor, administrada pelo gestor da unidade organizacional da 

CELPE, que exerce o complexo papel de liderança dos recursos próprios e de gestão dos 

contratos de prestação de serviços.  

 A rede de relacionamento entre as unidades funcionais é ilustrada na Figura 3.18 a 

seguir. 

 
Figura 3.18 - Rede de relacionamento 

Fonte: O Autor (2010) 

 A liderança da unidade organizacional atua de forma planejada, definindo metas, 

estabelecendo procedimentos padrões e métodos de acompanhamento do desempenho, 

racionalizando recursos e reduzindo custos, para a obtenção dos resultados operacionais 

requeridos pelo negócio. Com relação à mão-de-obra, ela implementa programas 

motivacionais que favorecem a participação, a prática de incentivos promocionais e a 

superação de desafios; aplica as políticas de reciprocidade, requerendo competência, vontade, 

entusiasmo e troca de oportunidades, qualificação e atualização; e, o que é mais importante, 

adota um estilo gerencial mais participativo, valorizando as idéias e tratando os erros como 

instrumento de aprendizagem. 
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 No âmbito das unidades funcionais as atividades correlatas a cada célula de produção 

são desenvolvidas pelos profissionais alocados na unidade organizacional, através de 

funcionalidades específicas do sistema comercial (SAP/CCS) e do módulo CL do sistema de 

gestão e controle de leitura (SML), conforme ilustrado na Figura 3.19.  

 

 
Figura 3.19 - Organograma funcional da CGLE 

Fonte: Adaptado da CELPE (2010) 

 No âmbito das empresas prestadoras de serviços, a administração da produção busca a 

eficiência do processo de transformação operando cada regional como uma unidade de 

negócio independente, abdicando de uma gestão centralizada, com unidades funcionais 

integradas e recursos compartilhados. As atividades de coleta de leitura são executadas pelos 

leituristas alocados nas células de produção de coleta de leitura, geridos por um supervisor, na 

sede de cada regional, com apoio de coordenadores dos municípios pólos, através do módulo 

LM do sistema de gestão de leitura (SML) e dos equipamentos de coleta em campo (Pocket-

PC-GPRS).  

Na figura 3.20 está ilustrado o organograma funcional, de cada regional, das empresas 

prestadoras de serviços.  
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Figura 3.20 - Organograma funcional (Unidades de Prestadores de Serviços) 

Fonte: O Autor (2010) 

 Este modelo de gestão, que não conta com uma liderança gerindo os regionais de 

forma coletiva, não apresenta desempenho compatível com os requisitos estabelecidos na 

contratação de serviços, uma vez que, diferentemente da CELPE, não tem adotado metas 

comuns, integração das unidades funcionais, procedimentos operacionais padrões e maior 

atenção aos recursos humanos.  

 Neste contexto, as empresas contratadas devem promover, em conjunto com a CELPE, 

o aprimoramento da relação cliente-fornecedor, uniformizando e integrando suas práticas 

administrativas, de modo a alcançar no processo de transformação, no menor espaço de 

tempo, um desempenho compatível aos requisitos do negócio.  

3.1.4. Realimentação  

 O monitoramento do micro-processo é realizado por indicadores operacionais de 

desempenho e auditorias sistemáticas, que fornecem ao gestor da unidade organizacional, bem 

como aos supervisores, coordenadores e colaboradores, deste sistema de produção, as 

informações necessárias tanto para a operação quanto para o redirecionamento dos recursos e 

ajustes de rotinas operacionais, no sentido de conduzir os serviços para o alcance das metas 

estabelecidas pela alta-administração. 

 Estes indicadores refletem a qualidade de todo o micro-processo, desde o cadastro do 

cliente, a coleta dos dados de leitura dos medidores, o recebimento desses dados, o cálculo do 

faturamento, a impressão da fatura de consumo até sua entrega nas diversas unidades 
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consumidoras na área de concessão. Os erros de leitura e as irregularidades identificadas 

revertem-se na insatisfação e reclamação dos consumidores e na degradação da imagem da 

empresa e dos índices de qualidade, aumentando os custos operacionais das concessionárias, 

impactando em perda de receita, com prejuízos reais, tangíveis, bem como o 

congestionamento de linhas telefônicas e despesas adicionais associadas aos serviços de tele-

atendimento. 

 A seguir são apresentados o conceito e o comportamento, nos últimos dois anos, dos 

indicadores operacionais utilizados para avaliação e controle deste micro-processo:  

• Índice de Consumidores Não Lidos (ICNL) 

Esse indicador mede a razão a quantidade de consumidores não lidos e a quantidade de 

consumidores para serem lidos, em percentagem, conforme fórmula 3.2. 

ICNL = (Quantidade de Consumidores Não Lidos) x 100% 

              (Quantidade de Consumidores para Ler) 

 A Figura 3.21 apresenta o comportamento deste indicador de desempenho ao longo 

dos anos de 2008 e 2009. 

 

 
Figura 3.21- Índice de consumidores não lidos 

Fonte: CELPE (2009) 

• Índice de Reclamação (IRR) 

 Este indicador mede a razão entre a quantidade de reclamações procedentes 

(acumuladas) e o número médio de consumidores, em percentagem, conforme a fórmula 3.3.           

 IRR = (Quantidade de Reclamações Procedentes) x 100% 

              (Número Médio de Consumidores) 
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 A Figura 3.22 apresenta o comportamento deste indicador de desempenho ao longo 

dos anos de 2008 e 2009. 

 

 
Figura 3.22 - Índice de reclamações de clientes 

Fonte: CELPE (2009) 

• Índice de Retificação de Faturas (IRF) 

Esse indicador mede a razão entre o número de faturas de energia elétrica emitidas incorretas 

e refaturadas para cada 10.000 faturas emitidas, conforme fórmula 3.4. 

IRF= (Nº de Faturas Refaturadas) x 10.000   
          (Nº Faturas Emitidas)  

 A Figura 3.23 apresenta o comportamento deste indicador de desempenho ao longo 

dos anos de 2008 e 2009. 

 

 
Figura 3.23 - Índice de retificação de faturas 

Fonte: CELPE (2009) 
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 Vale destacar, que estes indicadores são abertos por regionais de modo a proporcionar 

a unidade de gestão de leitura realizar o monitoramento e adotar medidas, junto às empresas 

contratadas, no sentido de corrigir falhas e promover a melhoria contínua do micro-processo.  

 Não obstante, os resultados alcançados, a comparação da CELPE com as 

concessionárias benchmarking, sinaliza que o modelo de gestão deve ser aprimorado, com a 

aplicação, de forma mais atenta e objetiva, das consagradas práticas do processo de gestão da 

qualidade total. Assim, o micro-processo operará, nitidamente, como um sistema da 

qualidade, onde as unidades funcionais interagem de maneira organizada, focam objetivos 

comuns e utilizam procedimentos padrões, além de ser realimentado continuamente para a 

promoção da melhoria contínua do micro-processo.  

3.1.5. Ambiente 

 Na fase atual da economia, com a globalização, com as culturas locais tendo acesso a 

inovações e novas tecnologias, a sociedade tem exigido, a cada dia, das empresas de 

distribuição de energia elétrica, serviços de melhor qualidade a tarifas mais baixas.  

 A CELPE, com o suporte das empresas contratadas, ao fornecer um serviço tão 

essencial à coletividade e indispensável ao desenvolvimento sócio-econômico, procura 

atender a demanda dos clientes, direcionando seus esforços no sentido de captar, o mais 

rapidamente, as possíveis alterações de preferência, hábitos ou comportamentos de consumo, 

a fim de repassá-los ao processo produtivo, e buscando, permanentemente, a eficiência 

operacional dos processos, economias de escala e redução de custos, de modo a praticar 

tarifas justas para o mercado e suficientes a assegurar a expansão do sistema elétrico e a 

rentabilidade do negócio.  

 Não obstante, a CELPE empreender esforços no sentido de atender seu mercado, 

procurando cumprir os preceitos regulatórios firmados pelo poder concedente, é 

freqüentemente argüida pelos consumidores e institutos representativos da sociedade, a adotar 

medidas para a melhoria de sua performance operacional em decorrência de falhas 

comumente cometidas pelos colaboradores das empresas parceiras na execução dos serviços. 

 Neste contexto, as empresas parceiras devem adotar práticas condizentes com os 

requisitos de prestação de serviços estabelecidos contratualmente, gerindo suas atividades de 

forma similar à concessionária, de modo a empregar, de forma integrada e sinérgica, os 

recursos necessários à consecução de suas atividades, para a minimização de falhas 

operacionais e atendimento às exigências da sociedade.  
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3.2. Definição do propósito 

 Nesta segunda etapa da metodologia de Checkland (1972), deve ser definido o novo 

modelo de gestão do micro-processo de leitura de medidores, que tem como propósito 

principal garantir a obtenção de um faturamento de qualidade no serviço de distribuição de 

energia elétrica, aprimorando a rede de relacionamento fornecedor-cliente, formada pela 

concessionária e empresas prestadoras de serviços, com a implantação da gestão da qualidade 

total, através da transformação do sistema atual de produção em um sistema de qualidade. 

 Este novo sistema deve promover o alcance das metas operacionais do micro-

processo, com a obtenção de leituras precisas e confiáveis, pelo cumprimento dos objetivos 

específicos elencados no subitem 1.3.2 deste trabalho, de modo a proporcionar a satisfação 

dos clientes e a rentabilidade do acionista. 

 Neste contexto, o micro-processo de leitura deve conter os elementos: entradas, saídas,  

interação organizadas das partes, princípios básicos de funcionamento, busca de objetivos 

comuns e realimentação, comuns aos sistemas de qualidade, de modo a destacar elevada 

atenção e objetividade à análise e tratamento das componentes espaciais e temporais do 

conceito da qualidade total. A componente espacial corresponde o envolvimento de todos os 

requisitos dos serviços e segmentos ou pessoas da organização com alguma participação na 

produção, e componente temporal, consiste na evolução gradativa ou melhoria contínua do 

micro-processo.  

Na Tabela 3.1, a seguir, são discriminadas as características próprias dos elementos 

típicos deste sistema. 

Tabela 3. 1 - Elementos do sistema de qualidade 
Elementos do Sistema Sistema de Qualidade 

Entradas 
• Políticas de qualidade 
• Norma e procedimentos operacionais padrões 

Saídas • Leituras de medidores precisas e confiáveis (adequadas ao uso) 
Interação Organizada 

das Partes • Células de produção operando de forma integrada 

Princípios Básicos de 
Funcionamento 

• Otimização do processo e aumento da produtividade 
• Aprimoramento da qualidade dos serviços 

Busca de Objetivos 
Comuns • Serviço aceito e desejado pelo mercado  

Realimentação 
• Grande número de pequenas realimentações 
• Realimentação feita a partir das reações do mercado 

Fonte: Paladini (2007) 
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Convém ressaltar, que este sistema requer o estabelecimento de uma política de 

qualidade conjunta, com objetivos e metas comuns, e um novo processo de contratação de 

prestação de serviços, permitindo a realização de diagnósticos e tomadas de decisões, como: 

recursos para investimentos e custeio no sistema; normas, métodos e procedimentos 

operacionais; perfis, dimensionamento e alocação da força de trabalho, mediante a 

consecução de programas de gestão de recursos humanos; sistemas de informação, 

equipamentos e infra-estrutura; e estrutura e modelo gerencial. 

Por fim, a CELPE e empresas prestadoras de serviços deverão desenvolver suas 

atividades, gerindo seus recursos de forma integrada e critérios técnicos, com os recursos 

humanos definindo e perseguindo metas e formas de aplicação dos recursos e transformando a 

história da organização. Também, transformar de forma segura e gradual a cultura 

organizacional, partindo da realidade existente à desejada. 

3.3. Contextualização do Modelo 

 Nesta etapa, descreve-se o novo modelo de gestão, que será usado como referência 

para a implantação da gestão da qualidade total ao micro-processo de leitura, através da 

transformação do sistema atual de produção em um sistema de qualidade. Este modelo 

destacará maior atenção a rede de relacionamento cliente-fornecedor formada pelas unidades 

funcionais da CELPE e empresas contratadas. 

 O modelo foi concebido e estruturado com base no conhecimento e experiência 

profissional do autor, no setor elétrico de distribuição de energia elétrica, nas áreas 

operacional e comercial, exercendo atividades nos níveis estratégicos, táticos e operacionais, 

inclusive, participando na concepção e implantação dos modelos de terceirização após 

privatização no ano de 2000. 

 Durante a construção do modelo proposto nesta dissertação foram realizadas 

entrevistas com diversos colaboradores, dos níveis  de gestão tática e operacional, da CELPE, 

demais distribuidoras do mesmo grupo acionário e empresas contratadas, com a finalidade de 

enriquecer o trabalho com contribuições de profissionais que militam neste segmento, e 

buscar pela efetiva participação o comprometimento na sua futura implantação. 

 Também, para obtenção de contribuições da força de trabalho, essencialmente, 

operacional, foram realizados eventos, em cada regional, com a participação de colaboradores 

da CELPE (gestor, assistente de leitura e analista) e empresas contratadas (gestor, analista, 

supervisor, coordenador e leiturista), adotando a prática de indução à participação positiva 
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denominada de brainstorming, através do incentivo ao aparecimento de todas as idéias 

possíveis, independente de seu conteúdo, alcance, validade ou aplicabilidade. 

 Ainda, vale destacar, que na estruturação deste modelo foram considerados os 

fundamentos conceituais do conhecido ciclo PDCA, aludido no subitem 2.2.5 deste trabalho, 

uma vez que este mecanismo metodológico que direciona o processo de planejamento a 

melhoria contínua alicerçará o plano de ação que promoverá sua implantação. 

 Por fim, seguindo a visão sistêmica de Chiavenato (2004), será apresentado para cada 

elemento deste novo modelo, um diagnóstico e sua estruturação, de modo a viabilizar sua 

implantação por meio de plano de ação específico. 

3.3.1. Entradas  

 As entradas do novo modelo de gestão do micro-processo de leitura são os recursos 

transformados e de transformação, a política de qualidade e as normas e procedimentos 

operacionais padrões, que a seguir serão discriminados: 

a) Recursos transformados 

 Os recursos a serem transformados correspondem às entradas das atividades que 

compõem o micro-processo, estão relacionadas como células de produção, a saber: calendário 

de leitura, cadastro, operação, coleta de leitura e análise de ocorrências de leitura. 

Estas células de produção estão descritas a seguir. 

• Calendário de Leitura 

 Os insumos calendário ano civil, lotes / roteiros de leitura e consumo de energia por 

roteiro serão transformados de forma similar à comentada no subitem atinente ao sistema 

atual de produção, sem requerer quaisquer alterações de atribuições de responsabilidades e 

sistemáticas de execução.  

• Cadastro 

 Os insumos municípios, localidades, bairros, logradouros, unidades consumidoras e 

medidores de energia elétrica serão transformados por unidades funcionais das empresas 

contratadas, diferentemente da forma comentada no subitem atinente ao sistema atual de 

produção. Esta alteração será processada visando obter maior eficácia e eficiência à atividade, 

à medida que contará com recursos de produção detentores de maior conhecimento e expertise 

no tratamento do cadastro. 
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 A transferência de atribuição de responsabilidade somente ocorrerá após a definição e 

estabelecimento das políticas de qualidade e das normas e procedimentos operacionais 

padrões, mediante a aplicação do ciclo PDCA na atividade. 

• Operação 

 Os insumos lotes/roteiros de leitura, ocorrências de leitura e reclamações de erros de 

leitura serão transformados de forma similar à comentada no subitem relativo ao sistema atual 

de produção, contudo com a adoção de uma nova metodologia de trabalho, fundamentada nos 

diagnósticos realizados sobre os recursos disponíveis, nas especificações das atividades e no 

mapeamento da rede de relacionamento cliente-fornecedor. Além desta alteração de 

metodologia, a atividade contará com informações mais atualizadas do processo produtivo, 

oriundas dos sistemas de gestão de leituras e comercial, facilitando de sobremodo à 

supervisão e controle dos serviços. 

 A implementação da nova metodologia e o provimento de informações mais 

atualizadas do processo produtivo somente ocorrerão após a definição e o estabelecimento das 

políticas de qualidade e das normas e procedimentos operacionais padrões, mediante a 

aplicação do ciclo PDCA na atividade. 

• Coleta de Leitura 

 Os insumos lotes/roteiros de leitura serão transformados de forma similar à comentada 

no subitem relativo ao sistema atual de produção, contudo aplicando-se novos métodos de 

trabalho, no tocante a construção de lotes/roteiros e avanços tecnológicos. 

 Os novos métodos de trabalho serão implementados após a definição e o 

estabelecimento das políticas de qualidade e das normas e procedimentos operacionais 

padrões, mediante a aplicação do ciclo PDCA na atividade. 

• Análise de Ocorrências de Leitura 

 Os insumos ocorrências de leituras e reclamações de erros de leitura serão 

transformados de forma similar à comentada no subitem relativo ao sistema atual de 

produção, contudo aplicando-se nova sistemática de análise e tratamento dos dados, com base 

nas informações geradas pelos sistemas de gestão de leitura e comercial. 

 A nova sistemática de trabalho será implementada após a definição e o 

estabelecimento das políticas de qualidade e das normas e procedimentos operacionais 

padrões, mediante a aplicação do ciclo PDCA na atividade.  

b) Recursos de transformação 
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 Com relação aos recursos de transformação são destacados a força de trabalho da 

CELPE, a força de trabalho das empresas prestadoras de serviços, a localização das 

instalações e os sistemas de informação. A seguir são explicitadas as propostas para os 

referidos recursos. 

• Força de Trabalho da CELPE 

 Os perfis de competências funcionais e de liderança dos colaboradores da unidade de 

gestão de leitura, associados à política de gestão de pessoas da organização, composta de 

programas de gestão de desempenho, capacitação e desenvolvimento, motivação funcional, 

retribuição, bonificação e benefícios sociais, provêem ao micro-processo recursos de 

transformação com conhecimentos, habilidades e atitudes necessários e suficientes ao 

adequado exercício de suas atividades e cumprimento dos níveis de desempenho operacional 

requeridos pelo negócio. Ressalta-se, que esta associação prover ao micro-processo os 

condicionantes, estruturais e conjunturais, essenciais a implementação da transformação do 

sistema atual de produção em um sistema de qualidade. 

 Como o novo modelo de gestão, proposto neste trabalho, requer o constante 

aprimoramento da rede relacionamento cliente-fornecedor, destacadamente, entre as unidades 

funcionais próprias e das empresas contratadas, ajustes no corpo funcional deverão ser 

realizados, a fim de que as células de produção sejam providas de colaboradores mais 

ajustados qualitativamente ao exercício de suas funções.  

• Força de Trabalho dos Prestadores de Serviços 

 A composição desta força de trabalho deverá ser reestruturada, de modo a prover 

capacitação funcional e de liderança, às suas unidades funcionais, compatíveis as exigências 

do novo modelo de gestão do micro-processo de leitura. Neste sentido, também, deverão ser 

implementadas políticas de gestão de pessoas, que promovam a aplicação de programas de 

gestão de desempenho, capacitação, motivação e retribuição, compatíveis com as dimensões 

destas empresas e características de seus serviços.  

 Para tanto, a força de trabalho das empresas contratadas deverá ser complementada 

com profissionais de nível superior, com formação em engenharia elétrica ou de produção, e 

médio, com curso de eletrotécnica, de modo a proporcionar às unidades funcionais recursos 

de transformação com conhecimento, habilidades e atitudes compatíveis com as novas 

atribuições operacionais. Estes novos colaboradores deverão compor a unidade funcional de 

gestão centralizada dos serviços, instituída pelo novo modelo, visando à gestão integrada e 

sinérgica dos serviços contratados, bem como a absorção das atividades atinentes as células 
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de produção de cadastro e análise de ocorrências de leitura, transferidas das unidades 

funcionais da CELPE.  

 Neste contexto, o profissional de nível superior deverá ocupar a função de gestor da 

prestação de serviços, enquanto o de nível médio o cargo de assistente de leitura, com as 

seguintes atribuições: 

� Gestor da prestação de serviços: 

�  Representante legal da prestadora de serviços junto a CELPE; 

�  Gerir os serviços do micro-processo avaliando o correto cumprimento dos 

requisitos estabelecidos no contrato de prestação de serviços; 

�  Gerir os serviços do micro-processo executados de forma descentralizada pelas 

unidades funcionais das sedes e pólos de regionais, buscando a otimização e 

integração dos recursos;   

�  Garantir a qualidade dos serviços do micro-processo implementando melhorias e 

minimizando as falhas e redução dos custos; e 

�  Garantir o cumprimento da adequada apresentação, disciplina e segurança 

individual e coletiva de seus colaboradores, no exercício de suas atividades 

laborais, destacadamente no que tange ao relacionamento com os clientes da 

concessionária.  

� Assistente de leitura:  

�  Disponibilizar os lotes/roteiros de leitura para carga e descarga; 

�  Realizar conferência e acompanhamento dos contratos com alocação automática 

e com leitura obrigatória; 

�  Executar a manutenção do cadastro (criação, relocação e extinção) de 

lotes/roteiros; 

�  Executar a manutenção do cadastro em função das ocorrências de leitura 

(correção de endereços, identificação de unidades consumidoras não localizadas e 

demais situações inerentes ao processo de leitura); 

�  Detectar e corrigir as possíveis anomalias no desenvolvimento da atividade; e  

�  Analisar e tratar as reclamações de leitura identificando as falhas e procedendo as 

medidas corretivas. 

 Ressalta-se, o quão importante será a prática de políticas de gestão de pessoas 

similares, a fim de garantir dos colaboradores dedicação, comprometimento, participação, 

enfim motivação e elevada performance, para a consecução e alcance dos  propósitos da 
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prestação de serviços. Neste contexto, as empresas contratadas, com suporte e participação da 

CELPE, deverão promover eventos que privilegiem a participação de todo seu corpo 

funcional na discussão e solução de problemas, programas de incentivos promocionais 

mediante a superação de desafios e pesquisas de opinião quanto à satisfação dos 

consumidores em relação ao serviço de distribuição de energia elétrica. 

 Como o novo modelo de gestão, proposto neste trabalho, requer a transferência de 

novas atividades (cadastro e análise de ocorrências de leitura) para as empresas contratadas, 

tornar-se-ão imprescindíveis ajustes nas práticas de gestão de pessoas e no corpo funcional, a 

fim de que as células de produção sejam providas de colaboradores mais ajustados, sob os 

aspectos qualitativos e quantitativos, ao exercício de suas funções.  

• Localização das instalações 

 No novo modelo de gestão as atividades do micro-processo também serão executadas 

por unidades funcionais centralizadas e descentralizadas, no âmbito de regionais. As células 

de produção de Calendário de Leitura e Operação serão mantidas como unidades funcionais 

da CELPE, no entanto, as células de produção de Cadastro e Análise de Ocorrência de 

Leituras juntamente com a de Coleta de Leitura passarão a compor unidades funcionais das 

empresas contratadas, conforme pode ser observado na Figura 3.24 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 24 - Novo modelo funcional 

Fonte: O Autor (2010) 
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 As unidades funcionais da CELPE manterão suas atividades sendo realizadas na sede 

da empresa pela célula de produção de Calendário de Leitura e nos municípios sedes de 

regionais pelas células de Operação. Convém destacar, que estas últimas suportarão a gestão 

do micro-processo exercendo atividades de fiscalização dos serviços prestados e de 

relacionamento com os demais processos com fronteiras justapostas a este sistema de 

produção. 

 As unidades funcionais das empresas contratadas terão suas atividades sendo 

realizadas nas unidades matrizes pelas células de produção de Análise de Ocorrência de 

Leitura e nos municípios sede e pólos de regionais pelas células de Cadastro e Coleta de 

Leitura. Além destas unidades, vale destacar, as novas unidades de gestão centralizada dos 

serviços, localizadas em suas matrizes, com o propósito de administrar de forma integrada e 

sinérgica as atividades das células de produção de Cadastro, Coleta de Leitura e Análise de 

Ocorrências de Leitura. 

• Sistemas de Informação 

 No novo modelo de gestão as unidades funcionais da CELPE e empresas contratadas 

se utilizarão dos mesmos sistemas de informação (SAP/CCS, SML-CL e SML-LM) e rede de 

transmissão de dados empregados na condição atual deste sistema de produção para a 

consecução das atividades do micro-processo.  

 As unidades funcionais da CELPE, que executam as atividades concernentes às células 

de produção de Calendário de Leitura e Operação, apesar da alteração do enfoque, 

continuarão empregando o SAP/CCS e o módulo SML-CL, conforme simbolizado na Figura 

3.25 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.25 - Mapa sistemas de informação 

Fonte: O Autor (2010) 
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 As unidades funcionais das empresas contratadas, com a implantação das unidades de 

gestão centralizada dos serviços e a absorção das atribuições das células de produção de 

Cadastro e Análise de Ocorrências de Leitura, passarão a utilizar na execução de suas 

atividades, além dos módulos SML-LM e Pocket-PC-GPRS, o SAP/CCS e o módulo SML-

CL, conforme simbolizado na Figura 3.26 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 - Mapa sistemas de informação (Integrado) 

Fonte: O Autor (2010) 

 Neste contexto, as empresas contratadas passarão a operar plenamente a integração 

entre os SML-CL/SML-LM e SAP/CCS, liberando as saídas do micro-processo para 

faturamento e requerendo das áreas afins as regularizações dos sistemas de medição e padrões 

de fornecimento. 

c) Política de qualidade 

 Como ressalta Paladini (2007), a política de qualidade de uma organização deve ser 

definida pela alta administração, com relevante participação das áreas operacionais, refletindo 

os objetivos e forma de atuação no mercado, e atendendo os requisitos dos stakeholders - 

clientes, fornecedores, colaboradores, acionistas, sociedade e governo. Em termos 

operacionais os resultados desta política abrangem: os fornecedores, relações com os clientes, 

os métodos de acompanhamento do desempenho e de otimização dos recursos, e tornam a 

administração da produção mais estável e consistente. 

 Este elemento do sistema produtivo deve ser estruturado levando-se em conta os 

princípios básicos elencados no subitem 2.2.5, deste trabalho, de modo a proporcionar às 

empresas benefícios, tais como: procedimentos com ênfase na racionalização dos recursos, 

investimentos para obtenção de um entendimento único quanto ao que e como ser feito, 

eliminação de ações subjetivas e de decisões momentâneas.  
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 Com o novo modelo de gestão, proposto neste trabalho, as empresas contratadas 

deverão definir suas políticas de qualidade sob os fundamentos da política da contratante e em 

conjunto com a mesma, o que lhe proporcionará a busca de objetivos comuns e unificação dos 

princípios básicos de funcionamento, na consecução dos serviços prestados.  

d) Normas e procedimentos operacionais padrões 

 As normas e procedimentos operacionais padrões têm uma importância capital dentro 

de qualquer processo funcional, cujo objetivo básico é o de garantir, os resultados esperados 

por cada tarefa executada. As normas estabelecem os princípios, critérios e padrões a serem 

seguidos no desenvolvimento de processos, enquanto os procedimentos operacionais padrões 

definem a seqüência de passos a serem executados para o cumprimento de uma atividade no 

desenvolvimento dos processos. 

 Convém registrar, que os procedimentos operacionais padrões devem roteirizar de 

forma clara, precisa e lúdica as informações necessárias ao bom desempenho da tarefa, uma 

vez que os mesmos são utilizados por colaboradores da linha de frente, ou seja, aqueles que 

realmente executam as tarefas, sendo fundamental para sua plena aplicabilidade que estes 

profissionais participem de sua elaboração. Estes instrumentos devem conter procedimentos 

de segurança, indicar as ferramentas e assegurar os condicionantes necessários para a 

repetição do desempenho dentro das variações previstas ao longo do tempo.  

Com o novo modelo de gestão, proposto neste trabalho, será imprescindível que as 

empresas contratadas administre o processo produtivo utilizando-se de normas e 

procedimentos operacionais padrões, elaborados pela contratante, partes integrantes dos 

contratos de prestação de serviços. 

3.3.2. Saídas 

 Com o novo modelo de gestão as saídas deste processo de transformação serão leituras 

mais corretas e precisas dos medidores de energia elétrica das milhares de unidades 

consumidoras. 

 Para obtenção de leituras mais corretas e precisas será imperativo que as células de 

produção operem formando uma rede de relacionamento cliente-fornecedor, transformando 

suas entradas em saídas adequadas à consecução do faturamento de energia elétrica, de modo 

a atender as expectativas dos acionistas e a satisfação da clientela.  

 Para tanto, as unidades funcionais da CELPE e empresas contratadas buscarão o 

aprimoramento contínuo do micro-processo, padronizando as atividades e integrando as 
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células de produção, no sentido de minimizar as falhas de coleta de leitura e regularizar as 

inconformidades de cadastro, instalações e medição, relativas às unidades consumidoras, a 

fim de mitigar as reclamações dos clientes e os reflexos administrativos e financeiros. 

 Neste contexto, o micro-processo de deverá produzir sempre leituras mais corretas e 

precisas de modo a obter quantidades inferiores a 15.000 clientes não lidos (ICNL menor que 

0,5%), 5.000 reclamações por falhas de coleta de leitura (IRR menor que 0,18%) e 1.000 

faturas retificadas (IRF menor que 3,5). 

3.3.3. Processos 

  Com o novo modelo de gestão a administração da produção, além de privilegiar a 

eficiência, buscará permanentemente a eficácia operacional do micro-processo, através do 

aprimoramento da rede de relacionamento cliente-fornecedor, formada pelas unidades 

funcionais da CELPE e empresas contratadas, de modo a obter leituras cada vez mais corretas 

e precisas dos medidores de energia elétrica. 

 O aprimoramento desta rede ocorrerá com a ampliação das atribuições da unidade de 

gestão da leitura, que passará a exercer além da administração operacional dos serviços 

internos e contratados a gestão da qualidade do micro-processo, desempenhando uma nova 

função empresarial, conforme disposto no subitem 2.2.7 deste trabalho, de gestão técnica da 

qualidade, integrada de recursos e interação com o mercado. 

 A liderança desta unidade organizacional distinguirá ações de gestão da qualidade, 

tanto no âmbito interno quanto de forma indireta às novas unidades de gestão centralizada das 

empresas contratadas, atuando de forma planejada, definindo metas, estabelecendo e 

aplicando procedimentos padrões e métodos de acompanhamento do desempenho, integrando 

unidades, racionalizando recursos e reduzindo custos.  

 No âmbito dos recursos humanos das empresas contratadas serão dirigidas ações, 

decorrentes do gerenciamento de mudanças, para o desenvolvimento de competências de 

lideranças, de modo a obter um novo estilo gerencial de seus agentes de decisão, e de 

implementação de programas motivacionais e de reciprocidade, a fim de alcançar o pleno 

engajamento de seus agentes de transformação. Enquanto, para os da CELPE, serão dirigidas 

ações no sentido de aprimorar as competências de lideranças e de adequar aos novos 

requisitos de perfis profissionais, realizando cursos de capacitação, ajustamento de função e 

readaptação funcional, visando, enfim, à obtenção do comprometimento e engajamento da 

força de trabalho na implantação do novo modelo de gestão. 
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 Neste contexto, também, serão promovidas alterações funcionais no micro-processo, 

de modo a possibilitar uma atuação com enfoque mais tático-operacional à unidade 

organizacional, transferindo para as empresas contratas as atividades, de características 

estritamente operacionais, exercidas pelas células de produção de Cadastro e Análise de 

Ocorrências de Leitura. 

A seguir, é ilustrado o desenho da rede de relacionamento com os novos papéis 

funcionais na Figura 3.27. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 
Figura 3.27 - Rede de relacionamento 

Fonte: O Autor (2010) 

 Esta nova configuração proporcionará uma melhor atuação da liderança da unidade 
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ações mais efetivas de controle, acompanhamento e avaliação das atividades exercidas pelas 

empresas contratadas, que serão fundamentais à operação com sucesso do micro-processo. 

 Também, proporcionará que as empresas contratadas distingam uma maior atenção as 

atividades de pré-operação, operação e pós-operação, que compõem o núcleo operacional do 

micro-processo (Cadastro, Coleta de Leitura e Análise de Ocorrências de Leitura), aplicando 

os mais adequados, especializados, e, notadamente, econômicos recursos de transformação 

para a consecução dos resultados. 

 Vale ressaltar, ainda, que este novo arranjo fucional estabelecerá um seqüenciamento 
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proporcionando redução de custos operacionais e uma melhor condição operacional à 

consecução dos resultados do micro-processo. 

 No que tange as atividades desenvolvidas pela CELPE, nas células de produção de 

Calendário e Operação, os colaboradores utilizarão funcionalidades específicas do sistema 

comercial (SAP/CCS) e do módulo CL do sistema de gestão de leitura (SML), conforme 

ilustrado na Figura 3.28 a seguir. 

 
Figura 3.28 – Novo organograma funcional da CGLE 

Fonte: CELPE (2009) 

 Convém destacar, o papel que será exercido pelo profissional de nível superior 

(Analista Comercial), alocado na unidade de Operação do regional metropolitano (sede da 

empresa), de apoio à liderança da unidade organizacional, na implantação e avaliação das 

práticas de gestão da qualidade junto às empresas parceiras, através da consecução do 

conhecido ciclo PDCA. 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.29 – Novo organograma funcional dos prestadores de serviços 

Fonte: CELPE (2009) 
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 No que tange as empresas contratadas destaca-se, ainda, a estruturação das unidades 

de gestão centralizada, com as atribuições de integrar e compartilhar de forma otimizada os 

recursos de transformação alocados nas unidades de negócio, situadas nos diversos regionais, 

implementando as práticas de gestão da qualidade, na busca da eficácia e eficiência 

operacional do micro-processo.  

Na Figura 3.29 está destacado o novo arranjo funcional das empresas contratadas, com 

a liderança (Gestor) da unidade de gestão centralizada gerindo as células de Cadastro e 

Análise de Ocorrências, na unidade matriz, e as células de Coleta de Leitura, situadas nas 

unidades regionais, na execução de suas atividades, através de funcionalidades específicas do 

sistema comercial (SAP/CCS), dos módulos CL e LM do sistema de gestão de leitura (SML) 

e dos equipamentos de coleta em campo (Pocket-PC-GPRS).  

Neste contexto, a CELPE e empresas contratadas estarão buscando a melhoria 

contínua do micro-processo, de modo à sempre superar os resultados requeridos pelos 

acionistas e satisfazendo a clientela. 

3.3.4. Realimentação  

 No novo modelo de gestão o monitoramento do micro-processo será realizado de 

forma similar ao sistema atual, através de indicadores operacionais de desempenho e de 

auditorias sistematizadas das atividades executadas pelas empresas contratadas. Os 

indicadores de desempenho serão apurados, nas periodicidades diária, mensal e anual, 

segmentados por empresas contratadas, regionais, municípios, localidades, lotes/roteiros e 

leituristas. As auditorias serão realizadas, trimestralmente, através de colaboradores das 

células de Operação alocados nas unidades regionais. 

 Novos indicadores operacionais serão incluídos, no sentido de prover informações 

complementares para a melhoria da produtividade dos serviços de coleta. Os conceitos destes 

novos indicadores são apresentados a seguir:  

• Tempo médio entre leituras (TMEL) 

Esse indicador mede o tempo médio entre leituras realizadas pelos leituristas na consecução 

de cada roteiro. 

• Tempo médio de execução do roteiro de leitura (TMER) 

Esse indicador corresponde à média aritmética dos tempos médios de execução de cada 

roteiro do lote de leitura. 
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• Número médio de unidades consumidoras por roteiro (NMLR) 

Esse indicador mede a quantidade de consumidores contidos em cada roteiro de leitura. 

• Número de notas de serviços por roteiro/leiturista (NNSRL) 

Esse indicador mede a quantidade de notas de serviços de confirmação de leitura tratadas por 

roteiro de cada leiturista. 

 No tocante, as auditorias, destacam-se que as mesmas foram reformuladas e 

padronizadas, de modo a abranger não somente os serviços de coleta de leitura em campo, 

mas também as atividades de cadastro e de análise de ocorrências de leitura. Neste sentido, 

nas auditorias estarão sendo abordados, além dos aspectos técnicos, de abordagem ao cliente e 

de segurança no trabalho dos serviços executados em campo pelos leituristas, as questões 

técnicas de cadastro, instalações elétricas e medição e de aplicação dos sistemas de 

informação SAPCCS, SML e Pocket-PC-GPRS. 

 Por fim, com o novo modelo de gestão, a administração do micro-processo buscará, 

com mais solidez e num menor espaço de tempo, resultados similares aos obtidos pelas 

empresas benchmarking.  

3.3.5. Ambiente 

 O contexto ambiental com o novo modelo de gestão, de início, será o mesmo 

identificado para o sistema produtivo na condição atual, contudo, com a aplicação das práticas 

de gestão da qualidade, transformando o micro-processo em um sistema de qualidade, efeitos 

positivos serão desencadeados nos ambientes externos e internos, conforme discriminado a 

seguir:  

• Ambiente externo 

 A redução da quantidade de reclamações dos clientes quanto a erros de leitura, 

decorrentes de falhas de coleta, cadastro e irregularidades nas instalações e medição de 

energia elétrica das unidades consumidoras, e conseqüente melhoria do relacionamento com 

os institutos representativos da sociedade. 

• Ambiente da concessionária 

 A ampliação da rentabilidade do negócio com a elevação da receita do serviço e 

redução dos custos operacionais e melhoria do clima organizacional pela consecução dos 

resultados obtidos e conseqüente reciprocidade empresarial. 

• Ambiente das empresas contratadas 



Capítulo 3 Modelo de Gestão do Micro-Processo de Leitura 

 

89 
 

 A ampliação da rentabilidade pelos serviços prestados, com a mitigação das despesas 

operacionais decorrentes dos ganhos de eficácia e eficiência, e melhoria do clima 

organizacional pelo alcance das metas empresariais e conseqüente reciprocidade empresariais. 
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4. PLANO DE AÇÃO E RESULTADOS ESPERADOS 

 Neste capítulo encontra-se uma proposta de plano de ação para a aplicação do novo 

modelo de gestão, bem como os resultados esperados no caso de sua implantação. 

4.1. Plano de ação 

 Para implantação do novo modelo de gestão é proposto um plano de ação, estruturado 

seguindo os fundamentos conceituais do conhecido ciclo PDCA (Shewhart e Deming, 1981), 

mecanismo metodológico, apresentado no subitem 2.2.5 deste trabalho, que está plenamente 

disseminado nas áreas operacionais da CELPE e ser considerado de fácil aplicação nas 

empresas contratadas, o que facilitará de sobremodo o processo de mudança. 

O plano de ação foi desenvolvido levando-se em conta a consecução de dois diferentes 

ciclos de PDCA: um tático, envolvendo os dirigentes da CELPE e empresas contratadas, e 

outro operacional, com a participação das respectivas equipes operacionais. 

O ciclo tático é composto pelas etapas: “P” (planejamento) que compreende o 

estabelecimento da política de qualidade e dos objetivos do micro-processo, originados do 

planejamento estratégico do negócio e requisitos das partes interessadas (stakeholders); “D” 

(executar) que incorpora todo o ciclo operacional; “C” (verificação) de análise crítica da 

direção; e “A” (ações de correção) de promoção da melhoria contínua com ações corretivas e 

preventivas.  

A Figura 4.1 ilustra o ciclo de PDCA tático, realizado pela direção do Departamento 

de Gestão e Faturamento da CELPE em consonância com a direção das empresas contratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1– Ciclo PDCA tático 

Fonte: O Autor (2010) 
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No âmbito tático, o plano de ação compreende os processos especificação, seleção e 

contratação das empresas contratadas, bem como o de implantação e acompanhamento 

sistemático e permanente da prestação de serviços, de modo a garantir à melhoria contínua do 

micro-processo e os resultados requeridos pelo negócio.  

Este plano, ainda, deve distinguir ações direcionadas ao gerenciamento das mudanças, 

enfocando os aspectos de comunicação empresarial e gestão de recursos humanos, de modo a 

facilitar as transformações organizacionais decorrentes da implantação do novo modelo no 

micro-processo de leitura. 

Convém ressaltar, a importância constituir uma equipe específica da CELPE (grupo de 

trabalho I), coordenada pelo Gerente do Departamento de Gestão Comercial e Faturamento e 

participação dos Gerentes dos Departamentos de Planejamento e Controle, de Contratação, 

Gestão de Contratos e de Gestão de Pessoas, para detalhamento e consecução deste plano, e 

gerenciamento da mudança.  

No que tange o gerenciamento da mudança, esta equipe, deve interagir 

permanentemente com todos os grupos de trabalhos destinados à consecução e detalhamento 

dos planos de ação, tratando dos possíveis impactos organizacionais decorrentes da 

implantação do novo modelo, promovendo a comunicação de todas as etapas de implantação 

e a consecução dos programas de gestão de pessoas, com ênfase nas adequações e ajustes nos 

perfis e quadros, bem como na capacitação e desenvolvimento, de modo preparar as 

organizações para o sistema de qualidade. 

Enquanto, o ciclo operacional, que recebe os objetivos e os requisitos das partes 

interessadas da etapa “D” (execução) do ciclo tático, é composto pelas etapas: “P” 

(planejamento) que compreende o desdobramento dos objetivos e a elaboração de planos 

específicos; “D” (execução) que consiste na realização propriamente dita dos serviços e 

processos; “C” (verificação) que corresponde a monitorização dos indicadores operacionais 

de desempenho, auditorias de processos e fiscalizações dos serviços, de modo a indicar os 

devidos ajustes e correções; e “A” (ações de correção) que incorpora a melhoria contínua, 

similarmente a etapa tática, através da adoção de ações corretivas e preventivas decorrentes 

das indicações da etapa anterior.  

A Figura 4.2 ilustra o ciclo de PDCA operacional, realizado pelas unidades 

organizacionais da própria e das empresas contratadas, inclusive, no nível de atividades. 
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Figura 4.2 – Ciclo PDCA operacional 

Fonte: O Autor (2010) 
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4.1.1. Política de qualidade e objetivos 

Na Tabela 4.1 a seguir está apresentado o plano de ação que promoverá o 

estabelecimento da política de qualidade e dos objetivos do micro-processo. 

Tabela 4.1- Política de qualidade e objetivos do micro-processo 

O quê Quem Prazo 

i. Incluir como requisito do processo de contratação de 
serviços a definição e estabelecimento de políticas de 
qualidade, fundamentadas na política da contratante e 
elaboradas em conjunto com a mesma. 

Grupo de trabalho I 30 dias 

ii.  A contratante deverá apresentar sua política de 
qualidade às empresas participantes do processo de seleção, 
bem como os objetivos do micro-processo. 

Grupo de trabalho I 10 dias 

iii.  As empresas proponentes deverão apresentar suas 
propostas de políticas de qualidade sob os fundamentos da 
política da contratante definindo o que se segue: 
iii.1.  Estratégias de atuação na prestação de serviços; 
iii.2.  Forma de operação do sistema produtivo; 
iii.3.  Recursos a serem investidos; 
iii.4. Suporte tecnológico a ser aplicado no sistema 
produtivo; 
iii.5.  Processos de gestão dos serviços; 
iii.6. Grau de capacitação, alocação e dimensionamento da 
força de trabalho; 
iii.7.  Sistemas auxiliares de informação para consecução da 
operação; e 
iii.8. Cronograma para consecução dos objetivos 

Diretores das Empresas 
Prestadoras de Serviços 

15 dias 

iv. Contratar empresas prestadoras de serviços selecionadas 
com base nos novos requisitos de prestação de serviços 

Grupo de trabalho I 30 dias 

v. As empresas contratadas deverão ajustar suas políticas de 
qualidade, em conjunto com a contratante, de modo a 
consolidar uma única política para a prestação de serviços 

Grupo de Trabalho I e 
Diretores das Empresas 
Prestadoras de Serviços 

90 dias 

vi. As empresas contratante e contratadas deverão manter 
sempre atualizadas e consolidadas a política de qualidade, 
em função dos requisitos do planejamento estratégico do 
negócio e das partes interessadas. 

Grupo de trabalho I 
e Diretores das 

Empresas Prestadoras 
de Serviços 

3 anos 
(contrato) 

Fonte: O Autor (2010) 

4.1.2. Normas e procedimentos operacionais padrões 

Na Tabela 4.2 a seguir está apresentado o plano de ação que promoverá o 

estabelecimento das normas e procedimentos operacionais padrões. O grupo de trabalho II, 

neste caso, deve ser formado apenas por colaboradores da CELPE, das unidades operacionais 

dos Departamentos de Gestão Comercial e Faturamento e Gestão de Contratos. 

Tabela 4.2 – Normas e procedimentos operacionais padrão 
O quê Quem Prazo 

i. Fazer um diagnóstico de todas as atividades do micro-
processo de leitura, mapeando a rede de relacionamento 
cliente-fornecedor e identificando as entradas e saídas de 
cada processo de transformação 

Grupo de trabalho II 

30 dias 

ii. Elaborar a especificação de todas as atividades do  Grupo de trabalho II 30 dias 
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micro-processo de leitura 
iii. Elaborar a especificação dos métodos de trabalho 
aplicados na consecução de cada atividade do micro-      
processo 

Grupo de trabalho II 
15 dias 

iv. Elaborar a especificação das variáveis de controle e 
dos indicadores de desempenho do micro-processo 

Grupo de trabalho II 
10 dias 

v. Elaborar as normas e procedimentos operacionais 
padrões de cada atividade do micro-processo 

Grupo de Trabalho II 
30 dias 

Fonte: O Autor (2010) 

4.1.3. Força de Trabalho da CELPE 

Na Tabela 4.3 a seguir está apresentado o plano de ação relativo à força de trabalho da 

CELPE. O grupo de trabalho II, neste caso, deve ser formado apenas por colaboradores da 

CELPE, das unidades operacionais dos Departamentos de Gestão Comercial e Faturamento, 

Gestão de Contratos e Gestão de Pessoas. 

Tabela 4.3 – Força de trabalho da CELPE 
O quê Quem Prazo 

i. Redimensionar e reestruturar quadro funcional, com 
relação à quantidade e qualificação, das células de 
produção de cadastro, operação e análise de 
ocorrências de leitura. 
i.1. Reduzir quadro de técnicos de administração; 
i.2. Ampliar quadro de técnicos em eletrotécnica; e 
 i.3. Readaptar funcionalmente os técnicos de 
administração para técnicos em eletrotécnica. 

Grupo de trabalho II 180 dias 

ii. Ajustar quadro funcional das células de produção de 
cadastro, operação e análise de ocorrências de leitura. 

Grupo de trabalho II 90 dias 

iii.  Realizar treinamento para aperfeiçoamento do 
novo quadro funcional em técnicas de gestão de 
serviços terceirizados. 

Grupo de trabalho II 90 dias 

Fonte: O Autor (2010) 

4.1.4. Força de Trabalho dos Prestadores de Serviço s 

Na Tabela 4.4 a seguir está apresentado o plano de ação relativo à força de trabalho 

dos prestadores de serviços. O grupo de trabalho II, neste caso, deve ser formado por 

colaboradores da CELPE, das unidades operacionais dos Departamentos de Gestão Comercial 

e Faturamento e Gestão de Pessoas e pelos diretores e gestores das empresas contratadas. 

Tabela 4.4 – Força de trabalho dos prestadores de serviços 
O quê Quem Prazo 

i. Realizar diagnóstico do corpo funcional quanto aos 
aspectos de capacitação, potencial de 
desenvolvimento e dimensionamento 

Grupo de trabalho II 30 dias 

ii. Redimensionar e reestruturar quadro funcional, com 
base no diagnóstico realizado, das células de 
produção de gestão centralizada, cadastro, coleta de 
leitura e análise de ocorrências de leitura: 

Grupo de trabalho II 90 dias 
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ii.1. Ampliar quadro de funcional com alocação de 
profissional de nível superior, formado em 
engenharia elétrica ou produção, para célula de 
gestão centralizada; e 

ii.2. Ampliar quadro funcional com alocação de 
profissionais de nível médio, formados em 
eletrotécnica, para as células de produção de 
cadastro, coleta de leitura e análise de ocorrências de 
leitura. 

iii. Implantar programas de avaliação de desempenho 
funcional com definição de competências funcionais e 
estabelecimentos de objetivos individuais, tanto para os 
profissionais de nível superior e médio 

Grupo de trabalho II 90 dias 

iv. Implantar programas de capacitação profissional 
visando o aperfeiçoamento do novo quadro funcional 
em técnicas de gestão e de execução dos serviços de 
cadastro, coleta de leitura e análise de ocorrências de 
leituras; e 

Grupo de trabalho II 90 dias 

v. Implantar programas de motivação funcional, 
focados na participação, incentivos promocionais e 
superação de obstáculos, promovendo: 

v.1.  Reuniões bimestrais com todos os colaboradores 
para discussão e solução de problemas, por regional; 

v.2.  Premiação quadrimestral com base na avaliação 
de desempenho funcional e alcance dos objetivos 
individuais, por regional; 

v.3.  Pesquisa anual de clima organizacional; e 
v.4. “Workshop” anual para avaliação do grau de 

satisfação da força de trabalho com os serviços 
prestados pela CELPE. 

Grupo de trabalho II 90 dias 

Fonte: O Autor (2010) 

4.1.5. Localização das instalações 

Na Tabela 4.5 a seguir está apresentado o plano de ação relativo à localização das 

instalações. O grupo de trabalho II, neste caso, deve ser formado por colaboradores da 

CELPE, das unidades operacionais dos Departamentos de Gestão Comercial e Faturamento e 

de Gestão de Contratos e diretores e gestores das empresas contratadas. 

Tabela 4.5 – Localização das instalações 
O quê Quem Prazo 

i. Implantar nova unidade de gestão dos serviços 
centralizada nas empresas contratadas 

Grupo de trabalho II 90 dias 

ii. Transferir a célula de produção de Cadastro da 
CELPE para as empresas contratadas: 
ii.1. Implantar as atividades de atualização e           
reorganização de lotes/roteiros de leitura; e 
ii.2. Implantar as atividades atinentes a novos     
endereços (município, localidade, bairro, logradouro, 
número de portal e complemento e código de 
endereçamento postal). 

Grupo de trabalho II 30 dias 

iii. Transferir a célula de produção de Análise de 
Ocorrência de Leitura da CELPE para as empresas 
contratadas: 
iii.1. Implantar as atividades de identificação das 

Grupo de trabalho II 30 dias 
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inconformidades cadastrais; 
iii.2.   Implantar as atividades de análise e tratamento 
das leituras coletadas e confirmadas fora dos limites 
máximos e mínimos; 
iii.3.   Implantar as atividades de análise e tratamento 
das ocorrências de impedimentos de leitura; 
iii.4. Implantar as atividades de identificação e 
encaminhamento das irregularidades de sistemas de 
medição; e 
iii.5. Implantar as atividades de identificação e 
encaminhamento das necessidades de intervenção para 
recuperação de perdas e créditos.  

Fonte: O Autor (2010) 

4.1.6. Sistemas de Informação 

Na Tabela 4.6 a seguir está apresentado o plano de ação relativo aos sistemas de 

informação. O grupo de trabalho II, neste caso, deve ser formado por colaboradores da 

CELPE, das unidades operacionais dos Departamentos de Gestão Comercial e Faturamento, 

Gestão de Contratos, de Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas e pelos Gestores e 

Supervisores das empresas contratadas. 

Tabela 4.6 – Sistemas de informação 
O quê Quem Prazo 

i. Definir e liberar perfis de acesso aos sistemas 
SAP/CCS e módulo SML-CL para a força de 
trabalho das empresas contratadas. 

Grupo de trabalho II 10 dias 

ii.  Realizar treinamento da força de trabalho das 
empresas contratadas para as funcionalidades do 
SAP/ CCS 

Grupo de trabalho II 90 dias 

iii.  Realizar treinamento da força de trabalho das 
empresas contratadas para as funcionalidades do 
módulo SML-CL. 

Grupo de trabalho II 90 dias 

Fonte: O Autor (2010) 

4.1.7. Processos de transformação 

Na Tabela 4.7 a seguir está apresentado o plano de ação relativo aos processos de 

transformação. O grupo de trabalho II, neste caso, deve ser formado por colaboradores da 

CELPE, da Unidade de Gestão de Leitura dos Departamentos de Gestão Comercial e 

Faturamento e dos Gestores e Supervisores das empresas contratadas. 

Tabela 4.7 – Processos de transformação  

O quê Quem Prazo 
i. Estabelecer objetivos (desdobrados) e metas por 
unidades regionais e empresas contratadas 

Grupo de trabalho II 10 dias 

ii.  Implantar a aplicação das normas e procedimentos 
operacionais padrões na operação das atividades do 
micro-processo 

Grupo de trabalho II 30 dias 
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iii.  Implantar metodologia de gestão por objetivos Grupo de trabalho II 30 dias 
iv. Implantar sistemática de apuração e divulgação 
de indicadores operacionais de desempenho 

Grupo de trabalho II 30 dias 

v. Implantar metodologia de gestão à vista para 
acompanhamento do desempenho operacional 

Grupo de trabalho II 30 dias 

vi. Implantar sistemática de interação funcional 
estruturada entre as lideranças das unidades 
funcionais da CELPE e das empresas contratadas, 
para avaliação permanente do sistema de qualidade 

Grupo de trabalho II 30 dias 

vii.  Implantar sistemática de trocas de experiências 
estruturadas entre as a CELPE e empresas 
contratadas 

Grupo de trabalho II 30 dias 

viii. Implantar sistema para auditoria processos e 
fiscalização dos serviços: 
viii.1. Realizar auditoria de processo; e 
viii.2. Realizar fiscalização dos serviços. 

Grupo de trabalho II 30 dias 

Fonte: O Autor (2010) 

4.2. Resultados esperados do modelo 

 Com o novo modelo de gestão a administração da produção buscará não só a 

eficiência mais, sobretudo a eficácia operacional do micro-processo, na medida em que 

destacará elevada atenção a rede de relacionamento cliente-fornecedor, formada pelas 

unidades funcionais da CELPE e empresas contratadas, fornecendo leituras cada vez mais 

corretas e precisas dos medidores para a obtenção de um faturamento de qualidade do serviço 

de distribuição de energia elétrica. 

Este sistema de qualidade, com funções, fronteiras e responsabilidades bem definidas, 

e operação integrada e otimizada de recursos, promoverá o alcance das metas operacionais do 

micro-processo, reduzindo de sobremodo a quantidade de reclamações de clientes e 

retificações de faturas, por erros de leitura devido a falhas na coleta, no cadastro e tratamento 

das ocorrências, de modo a proporcionar a satisfação dos clientes e a rentabilidade do 

acionista. 

Estes resultados, que impactam fortemente a relação dos consumidores com a 

concessionária, quanto à satisfação com a prestação de serviços, serão ratificados pelo 

comportamento dos indicadores de desempenho operacional IRF (índice de retificações de 

faturas) e IRR (índice de reclamações de clientes), instrumentos de monitoramento e 

realimentação do processo de transformação, e conduzirão a CELPE, em curto espaço de 

tempo, a tornar-se empresa “benchmarking” do setor elétrico de distribuição, no quesito 

qualidade do faturamento de energia elétrica. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo tem por finalidade apresentar as conclusões gerais acerca do trabalho, 

que propõe a implantação de um novo modelo de gestão, fundamentado na teoria e práticas de 

gestão da qualidade, ressaltando os assuntos abordados ao longo do seu desenvolvimento 

contido nos capítulos. 

No primeiro capítulo, Introdução, foi apresentado o contexto ambiental, descrevendo-

se a CELPE, concessionária de distribuição que adota um modelo de gestão corporativa de 

constante aprimoramento de processos, para atendimento às demandas dos stakeholders, e a 

função faturamento, provedora da receita do negócio, decorrente do fornecimento de energia 

elétrica ao mercado consumidor. Também, foi apresentada a problemática do negócio, que 

compreende busca da eficácia e eficiência operacional do micro-processo de leitura, 

fornecedor do principal insumo do faturamento, cujas atividades são desempenhadas de forma 

compartilhada por unidades funcionais próprias e das empresas contratadas.  

O primeiro capítulo inclui, ainda, a metodologia de Checkland (1972), selecionada 

para abordagem do problema, que faz uso da visão de sistemas para análise e solução de 

questões existentes no contexto empresarial, que deverá ser aplicado não somente na etapa de 

concepção do modelo mais, sobretudo durante toda a implantação do modelo. 

No segundo capítulo, Revisão da Literatura e Fundamentos Teóricos, foram 

apresentados os alicerces teóricos e práticos de gestão da qualidade, detalhando-se histórico, 

referenciais, conceitos e visão dos principais consultores sobre a qualidade nas organizações, 

que fundamentaram o desenvolvimento do trabalho, que tem como propósito, com a 

implantação do novo modelo de gestão, transformar o atual sistema produtivo em um sistema 

de qualidade. Também, foram apresentados, com destaques, para a consecução da gestão da 

qualidade no segmento de serviços, o planejamento, como instrumento de melhoria contínua; 

a estrutura sistêmica, que suportam a complexa operação de processos internos e externos; as 

funções de gestão técnica, integrada de recursos e interativa com o mercado; e os agentes de 

decisão, transformação e consolidação. 

No terceiro capítulo, Modelo de Gestão do Micro-Processo de Leitura, foi apresentada 

uma análise detalhada da situação atual do sistema de produção, a definição do propósito a ser 

alcançado e a contextualização de um novo modelo conceitual de gestão, com a finalidade de 

buscar a eficácia e eficiência operacional do micro-processo, através da aplicação do método 

de Checkland. Convém ressaltar, que os conceitos da teoria de sistemas, decorrentes da 
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aplicação deste método, foram essenciais para a estruturação do trabalho, tanto na descrição 

da situação atual quanto na definição da proposta e construção do novo modelo de gestão, 

sendo utilizados os elementos característicos de sistemas: entradas, saídas, processos, 

realimentação e ambiente, impedindo desvios de foco e garantindo uma seqüência evolutiva. 

No quarto capítulo, Plano de Ação e Resultados Esperados, foi apresentada uma 

proposta de plano de ação para a implantação do novo modelo de gestão e os resultados 

esperados no caso de sua aplicação.  

No que tange, a implantação mostrou-se que o plano foi estruturado com base nos 

conceitos do conhecido mecanismo metodológico ciclo PDCA, aplicado nos níveis tático e 

operacional, da CELPE e empresas contratadas. O ciclo PDCA, no âmbito tático, teve a 

efetiva participação dos departamentos da organização com fronteiras justapostas ao sistema 

de produção, para a elaboração do plano de estabelecimento da política de qualidade e 

definição dos objetivos do micro-processo. Enquanto, o PDCA, no âmbito operacional, além 

de contar com as unidades organizacionais, destes departamentos, teve a efetiva participação 

das empresas prestadoras de serviços, na elaboração dos planos específicos para 

estabelecimento dos instrumentos normativos, adequações da força de trabalho, reestruturação 

da localização das instalações, forma de utilização dos sistemas de informação e modificações 

dos processos de transformação.  

O capítulo apresentou, ainda, os resultados esperados, no caso da aplicação do novo 

modelo, sob o enfoque do produto da prestação de serviços, ou seja, a leitura propriamente 

dita, tais como: minimização dos erros de leitura por falhas cadastrais e irregularidades de 

medição e instalações, e redução de reclamações e faturas retificadas.  

Enfim, como conclusão final, tem-se que o novo modelo de gestão, se implantado 

como proposto no trabalho, contribuirá com as organizações aprimorando a rede de 

relacionamento cliente-fornecedor e promovendo a melhoria contínua do micro-processo, na 

medida em que suas transformações estruturais possibilitarão funções, fronteiras e 

responsabilidades funcionais mais definidas e estabelecidas, recursos de operação aplicados 

de forma mais integrada e sinérgica, e eficácia e eficiência operacional.  

Dentre estas transformações estruturais, destacam-se, principalmente, nos âmbitos da 

CELPE e empresas prestadoras de serviços: 

• CELPE 

� Nova relação com fornecedores de serviços, mediante o estabelecimento de 

processo de contratação com enfoque não somente nos aspectos técnicos e de 

preço mais, sobretudo, na gestão da qualidade; e 
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� Novos papéis tático-operacionais da unidade de gestão de leitura, contribuindo 

de forma significativa no aprimoramento da rede de relacionamento cliente-

fornecedor para a consecução dos objetivos. 

• Empresas prestadoras de serviços  

� Instalação das unidades de gestão centralizadas com papéis de administrar de 

forma integrada e sinérgica à execução das atividades nas unidades funcionais, 

contribuindo significativamente no aprimoramento da rede de relacionamento 

cliente-fornecedor para a consecução dos objetivos; e 

� Implementação de práticas de gestão de pessoas, mediante a aplicação de 

programas de avaliação de desempenho, capacitação, motivacionais e 

retributivos, fornecendo mão-de-obra com perfis mais ajustados e estáveis com 

relação aos requisitos funcionais. 

A Figura 5.1, a seguir, ilustra a conclusão final deste trabalho, que compreende a 

conversão do atual sistema de produção em um sistema de qualidade.  

 

 
 

Figura 5.1 – Transformações estruturais na organização 

Fonte: O Autor (2010) 

 Finalizando, vale ressaltar, que o sucesso deste novo modelo de gestão depende, 

fundamentalmente, dos níveis de participação e contribuição e envolvimento e 

comprometimento dos dirigentes, lideranças funcionais e demais colaboradores no 

planejamento das transformações estruturais, bem como da evolução da cultura de qualidade 

nas empresas, para a conversão do atual sistema de produção em um sistema de qualidade. 
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5.1. Limitações do trabalho 

O presente trabalho, que trata de um problema existente e específico das 

concessionárias de distribuição de energia elétrica, tem como principal limitação o tempo de 

conclusão do mestrado, que impossibilita o desenvolvimento e implementação do plano de 

ação, restringindo, assim, de sobremodo a avaliação da eficácia e eficiência do novo modelo 

de gestão proposto. Dentre outras limitações, ressaltam-se:  

• O fato de o modelo ter sido concebido e elaborado, exclusivamente, com base no 

conhecimento adquirido no curso de mestrado e experiência profissional do autor, 

bem como de técnicos do setor, que pode, por um lado, limitar à visão do 

problema, mas, por outro, torná-lo mais robusto e aderente aos requisitos 

funcionais; 

• A indisponibilidade de bibliografias específicas que pudessem fornecer subsídios 

para o desenvolvimento do trabalho; e 

• As especificidades funcionais e características operativas, que ao particularizar o 

escopo e conteúdo do modelo proposto, restringem de sobremodo sua aplicação às 

concessionárias de distribuição de energia elétrica, e com algumas adaptações as 

empresas de serviços públicos de água e gás. 

5.2. Sugestões para trabalhos futuros 

A presente dissertação de mestrado que propõe um novo modelo para gestão para o 

sistema produtivo que obtém o principal insumo do faturamento do serviço de energia 

elétrica, a leitura dos milhares de medidores, proporciona nos âmbitos acadêmico e das 

corporações o desenvolvimento futuro de estudos investigativos e de modelagem na área do 

conhecimento de gestão da produção, com ênfase na gestão da qualidade total.  

A seguir, são discriminadas sugestões neste sentido: 

• Acadêmico 

� Elaboração de sistema de informação para avaliação de forma quantitativa das 

medidas aplicadas com vistas à obtenção da qualidade total no micro-processo; 

� Construção de modelagem estatística e econométrica para avaliação do 

desempenho operacional do micro-processo e quantificação dos impactos nos 

custos dos serviços e modicidade tarifária, da operação do sistema de 

qualidade; e 
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� Elaboração de modelo de avaliação, seleção e gestão de fornecedores de 

serviços mediante aplicação de requisitos técnicos e comerciais, que priorizem 

a prestação de serviços com qualidade total. 

• Corporativos 

� Aplicação do modelo proposto nas demais organizações do grupo, objetivando 

o aprimoramento dos métodos utilizados, bem como o desenvolvimento e 

consolidação do sistema de qualidade; 

� Elaborar pesquisas sistemáticas no mercado consumidor a fim de avaliar em 

cada etapa da implantação do novo modelo a repercussão da aplicação da 

teoria e práticas de gestão da qualidade nos serviços prestados a sociedade; e 

� Realizar a adequação do novo modelo de gestão do micro-processo ao sistema 

de on-site billing (leitura, faturamento e entrega imediata). 
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