
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – MPANE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA BALANCED SCORECARD (BSC) NO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE 
SANEAMENTO – COMPESA. 

 

                                                                                        
 
 

                                                             LUCIANO JOÃO DE SANTANA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         RECIFE, JUNHO / 2008 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – MPANE 
 

 

 

 

   A IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA BALANCED SCORECARD (BSC) NO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE 
SANEAMENTO – COMPESA. 
 

 

 

                                                                                   
                                                             LUCIANO JOÃO DE SANTANA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) submetido à 

aprovação, como requesito para a obtenção do grau de mestre 

em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste da 

Universidade Federal de Pernambuco, em 17 de junho de 

2008, sob a orientação do Professor Doutor Fernando Gomes 

de Paiva Júnior.  
                                                                                         

                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

RECIFE, JUNHO 2008 
 
 



 

Santana, Luciano João de 
      A implantação da ferramenta balanced scorecard 
(BSC) no planejamento estratégico da Companhia 
Pernambucana de Saneamento / Luciano João de 
Santana. - Recife : O Autor, 2008. 
      154 folhas : fig. , tab. e gráficos. 
 
      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Administração, 2008. 
 
      Inclui bibliografia , anexo, apêndice e glossário. 
 

1. Saneamento. 2. Planejamento estratégico. 3.  
Desenvolvimento organizacional.    I. Título. 

 
 
      658                   CDU (1997)                          UFPE 
      658                   CDD (22.ed.)            CSA2009-022

 
 



 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

“Nada existe em caráter permanente a não ser a mudança.” 
 
(frase atribuída ao filósofo pré-socrático Heráclito - 501 a.C.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este Trabalho a meu Pai, João Joaquim, que me ensinou valores morais e a 

acreditar nos seres humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
A minha Mãe, Josefa, pela força e pelo trabalho na educação dos filhos. 

 

A minha esposa, Ana Alice, companheira e cúmplice em todos os momentos. 

 

Aos meus filhos, Victor e Luciana, que a cada dia me dão orgulho, motivação e 

vontade de continuar. 

 

Ao Professor Doutor Fernando Paiva, pela serenidade e paciência na orientação 

deste trabalho. 

 

Aos Mestres e ao Apoio Administrativo do Curso de Gestão Pública para o 

Desenvolvimento do Nordeste – MPANE.  

 

Aos colegas do MPANE Turma V pelos bons momentos vivenciados e intercâmbio 

de experiências e informações. 

   

À Diretoria da Compesa, em especial ao Eugênio Morais, pela oportunidade e 

confiança em mim depositada. 

 

Aos colegas da Compesa pelas respostas aos questionamentos da pesquisa e pelas 

críticas. 

 

A minha equipe de trabalho na Gerência de Regulação e Gestão Organizacional. 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

RESUMO 
 
 

A medição de desempenho é um dos grandes desafios da gestão pública e privada.   

O objetivo central deste estudo foi demonstrar se a implantação de um Planejamento 

Estratégico com base no Balanced scorecard contribui com a efetividade da gestão. 

Apresenta-se os principais aspectos relativos ao desempenho operacional da 

Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa, no período de 2005 a 2007, 

examinando a aplicação desta ferramenta de avaliação de performance, onde se 

implantou a gestão por resultados, Identificando as variáveis relevantes decorrentes 

da implantação desta técnica e suas conseqüências nos processos e na estrutura 

organizacional, bem como as transformações e resultados significativos ocorridas no 

período da observação e pesquisa, ressaltando a passagem para o modelo de 

Administração Pública Gerencial no âmbito da empresa. Com o apoio do referencial 

teórico, da documentação e da análise das entrevistas junto a gestores e 

colaboradores, o estudo revela resultados significativos e destaca aspectos positivos 

como o fortalecimento da função administrativa de Planejamento e início da cultura 

com foco na gestão do desempenho e aspectos negativos como as deficiências em: 

comunicação, treinamento, envolvimento e comprometimento de empregados e 

diretoria para legitimar e tornar exitosa a implantação da mudança comportamental 

sustentável. 

 

  

 

Palavras-chave: Saneamento. Balanced Scorecard. Efetividade na Gestão., 

Resultados. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The measurement of performance is one of the great challenges of the public and 

private management. The central objective of this study demonstrated if the 

introduction of a Strategic Projection on basis of the Balanced scorecard 

contributes with the effectiveness in management and presents the principal 

relative aspects to the operational performance of the Sanitation Pernambuco 

Company - Compesa, in the period from 2005 to 2007, examining the application 

of this tool of evaluation of performance, where the management was introduced 

by results, Identifying the relevant variables resulting from the introduction of this 

technique and his consequences in the processes and in the structure 

organizacional of the Compesa, as well as the transformations and significant 

results taken place in the period of the observation and inquiry, emphasizing the 

passage for the model of Public Management Administration in the context of the 

enterprise, in a new scenery where the management is introduced by results. With 

the support of the theoretical referential system, of the documentation and of the 

analysis of the interviews near gestores and collaborators, the study reveals the 

results they are significant and it detaches positive aspects like the strengthening 

of the administrative function of Projection and beginning of the culture with focus 

in the management of the performance and negative aspects like the deficiencies 

in: communication, training, involvement and employees compromising and 

directorship to legitimize and to make successful the introduction of the change 

comportamental sustainable.  

 

Key words: Sanitation. Balanced Scorecard. Effectiveness in Management. Outcome. 
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INTRODUÇÃO 
 

A sociedade contemporânea e a globalização impõem competição no mundo 

organizacional e a fim de fazer frente a isto, precisamos de uma estratégia nova e 

colocá-la em prática para o atingimento da missão empresarial.  
 

A finalidade deste estudo reside em analisar os principais aspectos relativos ao 

desempenho da Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, no período 

de 2005 a 2007, após a implantação  da ferramenta do Balanced Scorecard – BSC  

no seu o Planejamento Estratégico,  examinando a aplicação deste instrumento de 

avaliação de performance e a contribuição à sustentabilidade da empresa. 

 

No mercado cada vez mais competitivo, necessário se faz a busca incessante de 

efetividade na gestão pública do setor de saneamento para que possamos contribuir 

com a política global do país e mais especificamente com o desenvolvimento social. 

 

A efetividade citada anteriormente, passa necessariamente pela questão de ganhos 

de eficiência em processos, redução de custos, elevação de receita operacional, 

melhoria da qualidade dos produtos e serviços e foco no cliente e no mercado.  

 

Para realizar o empreendimento desenvolvimentista da organização não podemos 

deixar de enaltecer e elevar a crucial significância das pessoas que, indubitavelmente, 

darão sustentação aos planos, programas e processos e para tanto se deve 

considerar a valorização, motivação e comprometimento destes, sob pena de a sua 

ausência se tornar fator crítico para o sucesso.  

 

Por conseguinte, a utilização efetiva do Planejamento Estratégico, ancorado em um 

artefato gerencial de avaliação de performance consagrado desde os anos 1990, qual 

seja, o BSC, traz a expectativa do encaminhamento da organização para práticas 

gerenciais exitosas e capazes de conduzi-la ao atingimento da sua missão e 

prestação de serviços considerados de valor incomensurável à sociedade. 

 

A avaliação de desempenho é fundamental, pois, somente o que é medido é 

gerenciado. (KAPLAN E NORTON, 1997, p.21). 
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A Compesa adotou o Planejamento Estratégico dentro do modelo da Administração 

Pública Gerencial, contudo a gestão do setor de saneamento, nem sempre foi desta 

forma e para contextualizar passamos a discorrer um pouco acerca da evolução do 

saneamento em nosso país. 

 

 No final dos anos 60, início dos anos 70 ocorreu um crescimento bastante acentuado 

do processo de urbanização e das demandas sociais por saneamento. Em 1970 com 

a criação do Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, na época do governo 

militar e com recursos advindos do Banco Nacional da Habitação – BNH, através do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, foram criadas todas as 

Companhias Estaduais de Saneamento, ocasionando grande impulso na prestação 

dos serviços e melhoria no atendimento, notadamente no período de 1971 a 1980, 

com o auxílio do mecanismo dos subsídios cruzados, que de uma maneira objetiva, 

consiste na manutenção de sistemas deficitários por outros sistemas que forem 

superavitários. A partir dos anos de 1980 o setor de saneamento perde força e é 

extinto o BNH, ocorrendo um vácuo institucional. Neste período o processo de 

globalização tem grande destaque no cenário internacional. 

 

Com o advento da Constituição de 1988 ficou estabelecido que o poder concedente 

do serviço de saneamento é o município. Dentro deste contexto e com base nas 

orientações do Consenso de Washington, os governos de Fernando Collor, Itamar 

Franco e na seqüência, Fernando Henrique Cardoso promoveram o sucateamento e o 

desmonte das empresas do setor com o objetivo de privatização, sendo esta 

financiada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e do 

Fundo Monetário Internacional – FMI. (ABICALIL, 2002). 

 

O processo de Administração Pública Gerencial no Brasil surge durante as décadas 

de 1980 e 1990, dentro do contexto da reforma do aparelho do Estado, fundamentado 

no gerencialismo, que se iniciou durante os governos de Margareth Thatcher na 

Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. (PAULA, 2005). 

 

O gerencialismo brasileiro tem como  expoente o  Ministro Luiz Carlos Bresser 

Pereira que ao assumir o Ministério da Administração e Reforma do Estado – MARE 

formulou propostas de adaptação deste modelo gerencialista no contexto do nosso 
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País, cuja essência consistia em  reorganizar o aparelho do Estado, fortalecer seu 

núcleo estratégico e transformar o modelo da Administração Pública a cultura 

burocrática para a gerencial, com governabilidade e governança.  

 

No ano de 2000, são criadas as agências reguladoras, Agência Nacional das Águas - 

ANA e Agência de regulação dos Serviços Públicos Delegados no Estado de 

Pernambuco – ARPE, com a finalidade de regulação e fiscalização do setor. 

 

 Em 2002 com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, muda-se o foco de privatização 

das Companhias de Saneamento para a eficientização e para as Parcerias Públicas 

Privadas - PPP e é criado o Ministério das Cidades com uma grande disponibilização 

de recursos para o setor de saneamento. 

 

Sabemos que o cliente é o objetivo perene de qualquer organização, pois é quem lhe 

confere sustentabilidade. No segmento de saneamento não é diferente e a sua 

Gestão tem como condição básica a priorização da inclusão social e a 

democratização dos serviços nas camadas da sociedade que se encontra a margem 

do processo, vivendo muitas vezes em condições subumanas. No governo, as 

políticas públicas são estabelecidas para atender as expectativas deste cliente-

usuário-cidadão. (ABICALIL, 2002). 

 

Segundo Toha & Solari (1997)  para que houvesse o aumento da eficácia e da 

eficiência no setor público era preciso que a qualidade e a transparência dos serviços 

prestados aos clientes fosse satisfatória e que houvesse a incorporação  aos serviços 

técnicos de gestão avançadas.  

 

É necessário cada vez mais incrementar o desempenho das organizações para a 

obtenção de resultados satisfatórios de performance. Desta maneira, o saneamento 

deve ser uma das prioridades de qualquer governo. O Setor passa por um momento 

de transformação com o advento da Lei Nº. 11.445/07 que estabelece as Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico.  

 

Constatamos que o saneamento é fundamental para a qualidade de vida da 

população e para o planejamento urbano. O processo de urbanização acelerada do 
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Brasil tem resultado em uma grande massa de pobres e de indivíduos miseráveis 

que dependem única e exclusivamente da intervenção do Estado, através das 

chamadas políticas públicas e dos subsídios. 

 

Verificamos que o setor de saneamento no Brasil e de modo especial em nosso 

Estado apresenta grandes dificuldades de atendimento à população de baixa renda. 

A demanda não atendida está concentrada nas periferias das grandes cidades, nos 

menores municípios e nas áreas rurais. O Estado de Pernambuco sofre escassez de 

água permanente, temos a menor disponibilidade hídrica do país, segundo relatórios 

da Agência Nacional das Águas – ANA.  Existe, desta maneira, uma necessidade 

permanente de atender a esta demanda. 
            

A falta de saneamento implica na existência de problemas de doenças decorrentes 

do quadro de pobreza e contribui para o aumento das despesas do governo com 

saúde pública, além de aumentar a poluição e comprometer a disposição dos 

recursos hídricos, com custos para tratamento do meio ambiente, proporcionando 

conseqüências econômicas e políticas. 

 

A efetividade na gestão demonstra ser o principal fator para que se conduza a 

empresa a alcançar êxito no mercado, no sentido dela expandir-se e crescer. Nesse 

contexto, os resultados da pesquisa poderão contribuir para a formulação de 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor de saneamento, que 

venham a servir como referencial para organizações congêneres. 

 

O aspecto relevante que nos motiva ao estudo é a suposição de que a gestão 

ineficiente nos negócios de saneamento provoca a precariedade na prestação dos 

serviços, ausência de desenvolvimento e decadência das Instituições. 

(ARRETCHE, 1996). 

 

Existem poucos estudos sobre a utilização da ferramenta do BSC em empresas de 

economia mista no setor de saneamento e esta investigação pretende dar uma 

contribuição à academia e aos demais interessados (stakeholders, figura 2) no setor 

e aos que militam no segmento de mercado de infra-estrutura, procurando trazer 

maior conhecimento e informação à sociedade. 
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O BSC é desenvolvido por um grupo de executivos, o resultado é um modelo 

consensual da empresa inteira para o qual todos prestaram sua contribuição. 

Utilizando-se de comunicação eficiente para mostrar a todos os empregados os 

objetivos críticos que devem ser alcançados para que a estratégia da empresa seja 

bem-sucedida, permitindo que acompanhem o desempenho financeiro, monitorando, 

ao mesmo tempo, o progresso na construção de capacidade e na aquisição dos 

ativos intangíveis necessários para o crescimento futuro, deixando claro que as 

medidas financeiras e não-financeiras devem fazer parte do sistema de informações 

para empregados e gestores de todos os níveis da organização. KAPLAN E 

NORTON (1997, p.02,09 e 13). 

 

O objetivo geral desta investigação científica é analisar e responder a seguinte  

pergunta : 

 

A Implantação de um Planejamento Estratégico com base no Balanced Scorecard 

contribui para a efetividade da gestão?  

 

A pesquisa tem como objetivos específicos: 

 

• Identificar as variáveis relevantes decorrentes da implantação desta técnica e 

suas conseqüências nos processos e na estrutura organizacional da Compesa.  

 

• Descrever os resultados da implantação da ferramenta de avaliação de 

desempenho no Planejamento Estratégico da Empresa, bem como as 

transformações significativas ocorridas no período de observação e pesquisa. 

 

Será considerada para efeito de nosso estudo a perspectiva dos gerentes 

estratégicos e dos colaboradores de cada Diretoria da Compesa nos processos de 

concepção, implantação e nos resultados decorrentes da avaliação do desempenho 

na técnica do BSC. 

 

Com as informações advindas desta investigação poderemos tentar validar a 

efetividade na gestão pública de uma empresa de saneamento, sob a ótica destes 

gestores e colaboradores. 
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 A metodologia da pesquisa, segundo a tipologia adotada por Vergara (2006, p.46) é 

definida como descritiva, documental, bibliográfica e de estudo de caso. 

  

Obtivemos a percepção dos gestores e colaboradores relativo à performance da 

Compesa após a implantação deste planejamento e a utilização dos Scorecards e os 

seus desdobramentos gerenciais. 

 

“A observação participante é a modalidade especial de observação na qual você não 

é apenas um observador passivo. Em vez disso, você pode assumir uma variedade 

de funções dentro de um estudo de caso e pode, de fato, participar dos eventos que 

estão sendo estudados”. YIN (2005, p. 121). 

 

O Autor durante o período da pesquisa desempenhou várias funções gerenciais no 

âmbito da organização. Tais atribuições contribuíram bastante para o conhecimento 

da temática estudada no TCM e facilitaram as análises, interpretações, ponderações 

e acesso à documentação pertinente. 

 

Na escolha dos entrevistados foram definidos como sendo parte do corpo gerencial e 

colaboradores: 

 

A pesquisa tem caráter qualitativo, tendo como procedimento técnico, entrevistas, 

pois captamos a opinião de 11 (onze) gestores estratégicos da Compesa e de 09 

(nove) colaboradores acerca dos resultados da implantação do Planejamento 

Estratégico e da ferramenta do BSC naquela organização.  

 

A pesquisa bibliográfica foi fundamental para suportar a base de conteúdos e 

subsidiar a elaboração mais eficiente e efetiva das entrevistas.  

 

Após o recebimento das respostas das entrevistas, realizamos o tratamento os 

relatos de modo a garantir a sua devida interpretação, buscando conhecer a visão do 

corpo gerencial e dos colaboradores sobre o processo de implantação do Balanced 

Scorecard na gestão da Compesa e o que mudou na mentalidade destes gestores e 

colaboradores no que se refere à adoção de políticas públicas, mantendo-se o foco 

nos resultados, arrecadação e sustentabilidade empresarial. 
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Empreendemos todas as análises e esforços de modo a atingir os objetivos 

propostos, fazendo comparações entre documentos, entrevistas, e nossas 

observações pessoais, tentando identificar quais das perspectivas do BSC foram 

mais evidenciadas nas respostas dos entrevistados, com a devida cautela na 

fidedignidade das respostas.  

 

O TCM está subdividido em introdução e seis capítulos. O primeiro apresenta o 

referencial teórico em 04 (quatro) itens: 

 

. Planejamento Empresarial 

. Conceituação do BSC 

.  A Ferramenta Gerencial BSC 

. As Perspectivas do BSC: Financeira, Cliente, Processos Internos e do            

Aprendizado e Crescimento. 

 

O segundo capítulo traz os procedimentos Metodológicos com a natureza da 

pesquisa, coleta de dados, tratamento de dados, análise de dados e qualidade e 

consistência dos dados. 

 

O terceiro capítulo traz em seu bojo a contextualização do setor de saneamento e o 

Perfil da Compesa, Mapa Estratégico, Processos Organizacionais, o Planejamento 

Estratégico 2005 – 2010 e a Avaliação de Desempenho. O quarto capítulo apresenta 

a sistematização das entrevistas, análise e comentários do autor.  

 

O Quinto capítulo apresenta os resultados da implantação do BSC e no sexto 

capítulo temos a conclusão e se faz recomendações, que a critério da Diretoria 

Colegiada da Compesa poderão ser utilizadas na busca do desenvolvimento 

institucional, contribuindo para a efetividade da Gestão Pública.  
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo ressaltaremos o referencial teórico com os conceitos necessários para 

a fundamentação do trabalho de pesquisa, sendo abordados aspectos relacionados 

ao Planejamento Empresarial, a conceituação do Balanced Scoredcard - BSC, a 

ferramenta gerencial BSC e as perspectivas do BSC. 
 

 Existem na literatura várias formas de se fazer planejamento empresarial, o 

planejamento estratégico é apenas uma delas. É necessário que saibamos quais os 

objetivos que a organização pretende alcançar, com que valores.  

 

Segundo Motomura (2006) planejamento é o processo lógico-racional de propor hoje 

o amanhã. É a antevisão minuciosa dos objetivos do caminho a percorrer, das 

necessidades, custos, recursos, risco e tempo, é uma forma de autoconhecimento 

organizacional. Menciona ainda que o mundo está cada vez mais interconectado e 

interdependente. 

 

Ansoff e Hayes (1993, p.15), afirmam que planejamento estratégico compreende a 

“análise racional das oportunidades oferecidas por meio, dos pontos fortes e fracos 

das empresas e da escolha de um modo de compatibilizar a estratégia entre dois 

extremos, para que se possa satisfazer do melhor modo os objetivos da empresa”. 

Destaca que no Planejamento Estratégico realizamos vários procedimentos: 

 
a) Definimos a missão - identificação da organização, qual o seu nicho de 

mercado e área de atuação; 
b) A Visão – o que se pretende para o futuro da organização; 
c) Definem-se os objetivos-que são as prioridades em longo prazo; 
d) Efetua-se a análise de SWOT- momento em que estabelecemos os 

pontos fortes e pontos fracos da empresa; 
e) Análise do ambiente externo- nesta etapa ocorre a avaliação das 

oportunidades e dos desafios; 
f) Formulamos um diagnóstico e as alternativas de melhoria; 
g)Criamos uma estratégia, com o desenvolvimento de métricas de 

performance; 
h) Ocorre a elaboração de um Plano de Comunicação e divulgação para que 

cada unidade desenvolva a sua parte e consiga apoiar o planejamento 
global; 

i) nesta etapa realizamos o controle estratégico de resultados e o 
monitoramento das métricas e indicadores (Scorecards) definidos; 
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j) culminamos com a avaliação da efetividade dos resultados obtidos, 
mediante os indicadores de desempenho para saber se estamos 
conseguindo o nosso intento e caso contrário é preciso a interveniência 
do corpo gerencial para corrigir as não-conformidades e fazer girar 
novamente o PDCA. 

 

Segundo Deming (1990), o planejamento estratégico é um processo que deve ser 

parte inerente à gestão de qualquer empresa e deve ser revisado sistematicamente, 

no ciclo PDCA ou ciclo de Deming. 

 

 Para Campos(1992), o ciclo PDCA, constante da figura 1, na verdade, foi 

desenvolvido por Walter A. Shewart na década de 20, mas ficou conhecido como 

ciclo de Deming em 1950, como uma técnica de controle do processo, utilizada para 

o gerenciamento das atividades de uma organização. O PDCA é um eficiente modo 

de apresentar uma melhoria no processo empresarial, sendo composto de quatro 

fases básicas: 

 
P (Plan) – Planejar – Estabelecimento de diretrizes para todos os níveis gerenciais. 

 

D (Do) – Executar – Execução das medidas prioritárias e suficientes. 

 

C (Check) – Verificar – Verificação dos resultados e do grau de avanço das medidas. 

 

A (Action) – Atuar Corretivamente – Reflexão ou análise das diferenças entre metas e 

os resultados alcançados e recomendações de medidas corretivas. 
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  Figura 1 – Modelo Balanced Scorecard de Execução da Estratégia. 

                                            Fonte: Adaptado de KAPLAN E NORTON (2006) 
 
 
O administrador estratégico deve criar um clima favorável à implantação do 

planejamento estratégico com o envolvimento de todos, criando o efeito 

sinérgico e efetuando o monitoramento constante e as devidas correções de 

rumo caso haja necessidade, fazendo a movimentação no ciclo PDCA que é 

parte fundamental no planejamento de qualquer instituição. (CAMPOS,1992). 

 

1.1 Balanced Scorecard - BSC 

 
“O dever de qualquer Gestor é lutar pelos melhores resultados econômicos 
possíveis no âmbito da sua organização. Tudo que for realizado na 
empresa, inclusive a questão da responsabilidade social não está isenta 
desta pressuposição”. (DRUCKER, 1966). 

 

 É preciso cuidar do desempenho empresarial e dos resultados hoje para que 

exista o amanhã da organização. Este trabalho foca sua atenção em uma 

investigação empírica para comprovar ou não se a ferramenta do BSC pode ter 

efetividade na gestão. 

   

A gestão das organizações que buscam excelência neste mundo globalizado 

necessita, indubitavelmente, de processos de medição de desempenho. 
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A medição de desempenho é compreendida como sendo o mecanismo utilizado para 

quantificar a eficiência e eficácia empresarial. 

 

Existem vários sistemas para efetivar a medição de desempenho e implementação 

de estratégias tais como; o Tableau de Board, francês, o Management By Objectives 

(MBO), gerenciamento por objetivos e o Gerenciamento pelas Diretrizes, japonês 

com foco nos processos, entretanto, concentraremos nossa atenção no BSC.   

 

Para solucionar o problema de medição de desempenho das organizações, Robert 

Kaplan e David Norton criaram nos anos 90, ou seja, há pouco mais de vinte e cinco 

anos um sistema para medir a performance.  

 

O BSC surge como um sistema de avaliação de desempenho empresarial, que 

possui como principal diferencial o reconhecimento de que não são apenas os 

indicadores financeiros suficientes para a medição do desempenho da organização. 

O BSC complementa as medições financeiras com avaliações sobre a perspectiva 

dos processos internos, identificando aqueles que devem ser aprimorados e sob a 

perspectiva do aprendizado e crescimento, com investimentos em capacitação, 

recursos humanos e tecnologia da informação. Mais do que medir o desempenho o 

BSC é um sistema de gestão estratégico e viabiliza os processos gerenciais. 

 

Sendo assim o BSC surge como uma ferramenta de apoio à gestão estratégica. No 

estudo de caso da Compesa, explicitaremos como a visão e estratégia serão 

traduzidas em objetivos estratégicos, posteriormente monitorados por indicadores 

corporativos, associados a metas que serão alavancadas por iniciativas desdobradas 

em ações, planos e programas.  

 

Segundo Kallás (2003) em termos conceituais é possível constatar que o BSC é um 

modelo de gestão que auxilia as organizações a traduzir e implementar a estratégia 

em objetivos operacionais direcionando comportamentos e desempenho. 

 

Para Maher (2001) o Balanced Scoredcard é o conjunto de metas e resultados que 

mostram o desempenho de uma organização, no atendimento de suas 

responsabilidades com os diversos stakeholders. 
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De acordo com Niven (2005) o BSC é descrito como um conjunto de medidas 

cuidadosamente selecionadas que se originam da estratégia, cabendo aos líderes a 

incumbência de comunicar aos empregados e interessados os resultados através 

dos quais a organização atingirá sua missão e objetivos estratégicos. 

 

Sendo assim, o BSC faz a ligação entre a missão, visão, valores, estratégia e os 

resultados estratégicos que darão: sustentação financeira, clientes satisfeitos, 

processos efetivos e pessoas motivadas e preparadas. 

 

Desse modo a implementação da estratégia é um processo contínuo e complexo, 

onde há a necessidade de uma combinação de atividades e de fatores para que 

obtenha êxito, principalmente os fatores organizacionais, tecnológicos, sistêmicos, 

humanos, sociais, culturais e políticos. 

 

Segundo a empresa Balanced Scorecard Collaborative, o BSC vem sendo utilizado 

com sucesso no mundo inteiro em centenas de organizações do setor público, 

privado e em organizações não governamentais.  O BSC foi escolhido pela revista 

Harvard Business Review com uma das práticas de gestão mais importantes e 

revolucionárias dos últimos 75 anos. No ano 2001, o primeiro Comitê Temático do 

Prêmio Nacional de Qualidade – PNQ elegeu o Balanced Scorecard como uma das 

ferramentas de gestão para a excelência empresarial.  

 

No Brasil muitas empresas aderiram ao Balanced Scorecard, entre elas o Banco do 

Brasil S/A; Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A – 

Eletrosul; Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás; Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI; Hospital Nove de julho SP; Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA; Serviço Federal de Processamento de Dados – 

SERPRO; Prefeitura Municipal de Curitiba PR; dentre outras. (PASSOS, 2004). 

 

Segundo Kaplan e Norton (2001), a estratégia se refere ao movimento de uma 

organização de uma posição atual para uma posição futura desejável. O sistema é, 

desta forma, compreendido como sendo um processo organizacional contínuo e 
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repetitivo, com a participação de toda a organização, buscando resultados 

estratégicos tais como: 

 

Acionistas satisfeitos, clientes encantados, processos eficazes e força de trabalho 

motivada e preparada. 

 

O sistema de gestão estratégica BSC viabilizava os processos empresariais através 

de quatro perspectivas, que será o nosso modelo teórico, conforme explicitado na 

figura 2 a seguir 
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Figura 2 – As perspectivas do Balanced Scorecard. 

 
                       
1.2. As quatro perspectivas do BSC  

 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p.35)  as quatro perspectivas têm-se revelado 

adequadas em diversas empresas e setores de mercado, mas  dependendo das 

circunstâncias do setor e da estratégia de uma unidade de negócios é possível que 

seja preciso agregar uma ou mais perspectivas complementares:  
 

1.2.1  Perspectiva Financeira 

  

A elaboração do BSC deve ser um incentivo para que as unidades de negócio da 

empresa vinculem seus objetivos financeiros à estratégia da empresa. 

 

Fonte: KAPLAN E NORTON (1997, p.10)
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Kaplan e Norton (1997) consideram as medidas de impacto financeiro como valiosas 

para demonstrar as conseqüências econômicas de ações realizadas e contribuir para 

a melhoria do resultado e fazem o seguinte questionamento: para satisfazer nossos 

acionistas, quais objetivos financeiros devemos atingir?.  No nosso estudo, esta 

perspectiva foi a que iniciou o processo de implantação do Planejamento Estratégico 

com base em scorecards. 

 

1.2.2 Perspectiva do Cliente 

 

Neste aspecto a organização identifica quais os segmentos de clientes e de mercado 

nos quais deseja competir. Este mercado será a fonte geradora da receita dos 

objetivos financeiros. Na relação de causa e efeito temos nessa perspectiva que 

responder: para atingir nossos objetivos financeiros, que necessidades dos nossos 

clientes devemos atender?. 

 

Realizamos a segmentação do mercado de saneamento no Estado de Pernambuco 

e definiu-se prioridades na execução de obras que viabilizem a longo prazo a 

universalização dos serviços com sustentabilidade, traduzindo  a missão e a 

estratégia para determinados clientes e mercado.  

 

1.2.3 Perspectiva dos Processos Internos 

 

Nesta perspectiva é preciso identificar os processos críticos para a realização dos 

objetivos do cliente e dos acionistas. Segundo Kaplan e Norton (1997), os objetivos 

para a perspectiva dos processos internos são decorrentes das perspectivas 

anteriores, financeira e dos clientes, ou seja, para satisfazer nossos clientes e 

acionistas, em quais processos internos devemos ser excelentes?. 

 

Pode-se dizer que sob esta perspectiva a empresa encontrava-se bastante 

desestruturada uma vez que os processos estavam na cabeça das pessoas, ou seja, 

tácitos, não sistematizados em documentos formais tais como: manuais de 

procedimentos e instruções de serviço, isto, sem dúvida, comprometia a otimização 

destes processos e a sua integração com as demais nas relações de causa – efeito.    

1.2.4 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 
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Nesta última perspectiva da ferramenta do BSC são desenvolvidos objetivos e 

medidas para orientar o aprendizado e o crescimento organizacional, dando 

sustentação a consecução dos objetivos estabelecidos nas outras três perspectivas. 

Nesta perspectiva encontramos a capacidade dos empregados, os sistemas de 

tecnologia da informação e telecomunicação, a motivação o empowerment e o 

alinhamento. É onde encontramos os intangíveis e que podem levar a excelência 

dos objetivos das três primeiras perspectivas, para atingir nossas metas, como a 

organização deve aprender e inovar?. 

 

As quatro perspectivas supracitadas e elaboradas por Kaplan e Norton não devem 

ser tomadas como padrão. Podem ser ajustadas à realidade de cada organização, 

pública ou privada, agregando outras perspectivas como: mercado, expansão, meio 

ambiente, relacionamento institucional, desenvolvimento da organização, que foram 

as adequações realizadas na Compesa empresa na qual realizamos esta 

investigação. 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997) não se pode gerenciar o que não se mede também 

não se pode medir o que não se pode descrever. Se não conseguimos medir, não 

conseguiremos gerenciar. Se não existirem dados que respaldem a medida, 

indicadores corporativos, o processo gerencial para o objetivo estratégico 

provavelmente é inadequado ou inexiste.  

  

O BSC é para os executivos uma ferramenta completa que traduz a visão e a 

estratégia da empresa num conjunto coerente de medidas de desempenho, criando 

um modelo holístico da estratégia, mostrando a todos os empregados  como podem 

contribuir para o sucesso organizacional.  

 

O Balanced Scorecard bem construído é a explicitação das teorias estratégicas 

operacionais da empresa, devendo estar baseado numa série de relações de causa 

e efeito derivadas da estratégia, incluindo estimativas dos tempos e respostas e 

graus de correlação entre as medidas. 
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No caso da Compesa a organização do setor público precisa atender a três objetivos 

de alto nível para cumprir sua missão: criar valor, a custo mínimo, promovendo o 

apoio e o comprometimento contínuos de sua fonte de financiamento. A partir daí, o 

órgão define as metas para os processos internos e para o aprendizado e 

crescimento que a capacitarão a atingir os objetivos nessas três perspectivas. O 

sucesso deve ser medido pelo grau de eficácia e eficiência com que essas 

organizações atendem às necessidades de seus participantes. (KAPLAN E 

NORTON, 1997). 

 

Segundo Kaplan e Norton (2000) cinco princípios gerais de uma organização 

orientada para a estratégia: 

 
Princípio 1: Traduzir a Estratégia em Termos Operacionais. À estratégia da 

empresa, que combina os recursos e as capacidades internas 
na criação de proposições de valor sem igual para os clientes e 
segmentos de mercado almejados. O novo referencial, que 
chamamos de “mapa estratégico”, é uma arquitetura para a 
descrição da estratégia;  

Princípio 2: Alinhar a Organização à Estratégia. Para que o desempenho 
organizacional seja superior à soma das partes, as estratégias 
individuais devem ser conectadas e integradas;  

Princípio 3: Transformar a Estratégia em Tarefa de Todos. É comunicação 
de cima para baixo;  

Princípio 4: Converter a Estratégia em Processo Contínuo;  
Princípio 5: Mobilizar a Mudança por meio da liderança Executiva.  

 
Ainda de acordo com Kaplan e Norton (1997), devido ao seu alcance, complexidade 

e impacto que certamente ocasionará, todo novo sistema gerencial deve ser 

introduzido gradativamente para ser eficaz, o BSC refletirá a visão estratégica da alta 

administração, e deverá ser acompanhado permanentemente por meio dos gestores 

e líderes e agentes de mudança. Este processo tem sido acompanhado ao longo dos 

três últimos anos no ambiente empresarial da Compesa.  

 

De forma complementar, sabemos que a execução é muito mais importante do que a 

visão. A capacidade de executar a estratégia é mais fundamental inclusive do que a 

qualidade da estratégia em si, sendo assim, a implementação da estratégia sempre 

exigirá que todas as unidades de negócio regionalizadas e descentralizadas, 

unidades de apoio e empregados em todo o âmbito organizacional, estejam 

alinhados e conectados com a estratégia. A formulação e a implementação da 
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estratégia devem converter-se em processo contínuo e participativo. KAPLAN E 

NORTON (2000, p.13). 

 

Kaplan e Norton (1997) aconselham que as empresas mantenham todos os dados 

do BSC para que possam testar estatisticamente as relações causais de suas 

estratégias e verificar se estão ocorrendo às correlações. Cada organização 

desenvolve seus próprios sistemas de mensuração, vinculados ao processo de 

governança, para sustentar a mudança.  

 

Na administração do setor de saneamento, que é um assunto complexo, 

multidimensional, gestões despreparadas trazem resultados insatisfatórios, com 

conseqüências humanas, políticas e sociais, apesar de muitas vezes terem até boas 

intenções. Na gestão do segmento do saneamento como empreendimento, sempre 

houve o dilema entre a visão de cunho sanitarista e a visão gerencial. (ABICALIL, 

2002). 

 

Ao longo do nosso trabalho de pesquisa procuraremos evidenciar que é possível 

compatibilizar as duas visões anteriormente citados, concentrando todo o nosso 

capital intelectual na adoção de ações focadas em áreas onde a melhoria no 

desempenho proporcione impacto sobre os resultados da empresa, não de uma 

forma sentimental e amadorística, mas de uma forma racional, científica, procurando 

as evidências para todos os fatos. 

 

 As áreas de maior potencial para oportunidades e resultados devem, 

indubitavelmente, receber o mais completo apoio de recursos em quantidade e 

qualidade, sempre buscando o cumprimento da missão empresarial. 

 

Aumentar a efetividade da empresa de forma sistemática, científica, com um plano de 

ação, um método de análise e a implementação dos primeiros resultados da 

ferramenta do BSC na Compesa, será o fruto desejado da nossa investigação. 

Sabemos que a gestão do saneamento apresenta uma transversalidade com as 

políticas públicas de saúde, educação, habitação e de urbanização, ou seja, o 

trabalho deve ser analisado por diversas facetas.  
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Os usuários – clientes-cidadãos da Compesa e do setor público de uma maneira 

geral não podem mais conceber o desperdício de recursos com empresas mal 

geridas, projetos mal elaborados e sem sustentabilidade, falta de continuidade das 

políticas governamentais, que geram mobilizações e desmobilizações que 

encarecem os projetos, falta de objetividade e de metas viáveis. 

 

Kaplan e Norton (1997) como mentores da ferramenta, objeto do nosso estudo, 

evidenciam que o Balanced Scorecard é mais do que um novo sistema de 

indicadores que as empresas inovadoras utilizam como a estrutura organizacional 

básica de seus processos gerenciais e sim um sistema de gestão estratégica, uma 

ferramenta completa que traduz a visão e a estratégia da empresa num conjunto 

coerente de medidas de desempenho e deve ser utilizado com um sistema de 

comunicação, informação e aprendizado, não como um sistema de controle.  

 

Com relação à equipe executiva e colaboradores Kaplan e Norton (1997), enfatizam:  

 
 A formação e o comprometimento da equipe executiva são essenciais para 
a obtenção dos benefícios do scorecard. A equipe executiva deve 
compartilhar sua visão e estratégia com toda a empresa, bem como com os 
principais atores externos. Comunicando a estratégias e vinculando-a as 
metas pessoais, o scorecard cria entendimento e um comprometimento 
compartilhado entre todos os integrantes da organização. Quando todos 
compreendem as metas de longo prazo da unidade de negócios, bem como 
a estratégia para alcançá-las, os esforços e iniciativas da empresa se 
alinham aos processos necessários de transformação. Cada indivíduo 
entende como sua atuação específica contribui para a realização dos 
objetivos da unidade de negócios. O alinhamento da organização a uma 
visão compartilhada e uma direção comum é um processo demorado e 
complexo. (p.207 e 208). 

 

É imperioso que haja um esforço incomensurável para que a equipe executiva 

trabalhe de forma motivada, coerente, coesa, na busca da harmonização , e 

compatibilizarão dos interesses dos empregados ,empregadores e acionistas. 

 

1.3 Mecanismos da lógica do BSC 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p.210) são utilizados três mecanismos 

fundamentais e distintos: 
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1.3.1 Programas de Comunicação e Educação. Um pré-requisito para a 
implementação da estratégia é que todos os funcionários, altos 
executivos e o conselho de administração compreendam a estratégia 
e o comportamento necessário para que os objetivos estratégicos 
sejam alcançados. Um programa coerente e contínuo de educação 
da empresa quanto aos componentes da estratégia, bem como o 
reforço dessa educação com feedback sobre a performance obtida, 
constituem a base do alinhamento organizacional; 

1.3.2 Programas de Estabelecimento de Metas. A partir do momento em 
que passa a existir um nível básico de compreensão, os indivíduos e 
as equipes de toda a unidade de negócios devem traduzir os 
objetivos estratégicos de nível mais alto em objetivos pessoais e de 
grupo. Os programas tradicionais de gerenciamento por objetivos 
utilizados pela maioria das organizações devem estar vinculados aos 
objetivos e medidas articulados no Balanced Scorecard; 

1.3.3 Vinculação dos Sistemas de Compensação. O alinhamento da 
organização à estratégia deve ser motivado principalmente através 
de sistemas de incentivo e compensação. Embora essa vinculação 
tenha que ser abordada com acuidade, e somente após a 
implementação dos programas de educação e comunicação, muitas 
empresas já estão se beneficiando da vinculação de sistemas de 
remuneração de incentivo aos seus Balanced Scorecards. 

 

Kaplan e Norton (1997, p.226), destacam como um dos pilares para que o scorecard 

gere mudança de cultura, a remuneração que deve estar ligada à realização das 

metas do scorecard, ou seja, é preciso que haja recompensas financeiras para 

servirem de incentivos e fatores motivacionais, fato que não ocorreu na compesa no 

período estabelecido pela investigação. 

 

Reforçando a importância deste item, a remuneração por incentivos é poderosa 

alavanca para prender a atenção das pessoas aos objetivos da empresa e da 

unidade de negócio. Quando todos os indivíduos compreenderem como sua 

remuneração está vinculada à consecução dos objetivos estratégicos, a estratégia 

efetivamente se transforma em tarefa do dia-a-dia. KAPLAN E NORTON (2000, 

p.286). 

 

 Segundo Kaplan e Norton (1997) a integração do Balanced Scorecard com os 

processos de planejamento e orçamento é crítica para a criação da organização 

focalizada na estratégia. Este fator inibiu significativamente o avanço das ações de 

implementação da estratégia na compesa, além de dificultar a definição dos vetores 

de desempenho e as iniciativas correlatas que não apenas medem a mudança, como 

também a alimentam. 
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1.4 Dimensões do BSC 
 

Segundo Kaplan e Norton (2000) o scorecard como novo sistema gerencial 

apresenta três dimensões distintas: 
 
1.4.1 Estratégia. A estratégia se converte no principal item da agenda 

organizacional. O Balanced Scorecard permite que, pela primeira vez, 
as organizações descrevam e comuniquem a estratégia de maneira 
compreensível e que sirva de base para a ação; 

 
1.4.2 Foco. O foco se torna muito concentrado. Com o Balanced Scorecard 

como piloto de “navegação”, todos os recursos e atividades da 
organização se alinham com a estratégia; 

 
1.4.3 Organização. Todo o pessoal se mobiliza para formas de atuação 

radicalmente novas. O Balanced Scorecard fornece a lógica e a 
arquitetura para a formação de novos elos organizacionais entre as 
unidades de negócio, os serviços compartilhados e os diferentes 
empregados.  

 
Com relação aos itens anteriormente citados podemos inferir que o BSC se destaca 

pela introdução de uma nova cultura, uma cultura de aprendizado e mudança 

constante em todos os níveis organizacionais como uma ferramenta de apoio à  

estratégia. 

 

1.5 Mapas Estratégicos 
 

Para traduzir e explicitar a estratégia em termos operacionais Kaplan e Norton 

(2000), criaram o mapa estratégico, arquitetura lógica que define a estratégia 

mediante a especificação das relações entre acionistas, clientes, processos de 

negócio e competências. 

 

O mapa estratégico descreve o processo de transformação de ativos intangíveis em 

resultados tangíveis para os clientes e, por conseguinte, em resultados financeiros. 

 

Os mapas estratégicos ajudam as organizações a ver suas estratégias de maneira 

coesiva, integrada e sistemática, ajudando a alinhar e capacitar as unidades de 

negócios e os empregados e a entender os seus processos essenciais e conceber 

novas formas de execução das tarefas diárias.   
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Como principais características dos mapas estratégicos propostos por Kaplan e 

Norton (2000), temos: 

 
. Toda a informação é consolidada em uma única página, possibilitando 

uma comunicação estratégica de fácil compreensão e assimilação. 
Existem quatro perspectivas: financeira, cliente, interna, aprendizagem e 
crescimento; 

 
. Todos os processos são conectados por relações de causa efeito e 

suportadas pelo capital intelectual, tecnologia da informação e gestão das 
pessoas, de forma integrada e alinhada. 

 

Para ser eficaz, o Balanced Scorecard precisa refletir a visão estratégica da alta 

administração. O simples acréscimo de medidas de desempenho aos processos 

existentes pode gerar melhorias em nível local, mas provavelmente não levará a um 

desempenho superior para toda a organização.  KAPLAN E NORTON (2000, p.298). 

 

Fundamentado nas 04 (quatro) perspectivas : financeira, clientes, processos internos 

e aprendizagem e crescimento organizacional, bem como na construção do mapa 

estratégico verifica-se que o BSC proporciona a empresa níveis de 

comprometimento e estratégia de forma balanceada em todas as áreas afetando as 

relações de causa e efeito, podendo otimizar o processo de gestão, avançando na 

introdução de uma nova cultura e visão de futuro, sendo portanto, o aprendizado 

pela ação um paradigma poderoso. O scorecard não é um evento de ocasião única. 

É um processo gerencial contínuo. Os objetivos, indicadores e coleta de dados se 

modificarão com o tempo, com base no aprendizado organizacional, na busca da 

missão.  
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CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
 

2.1 Natureza da pesquisa 
 
Neste capítulo apresentaremos a metodologia da pesquisa , evidenciando o tipo de 

estudo, o universo e a seleção dos sujeitos entrevistados, os procedimentos 

adotados para coleta dos dados, bem como, o tratamento e as limitações do método. 

 

Podemos caracterizar a linha de investigação como  método indutivo pois partindo de 

dados particulares, constatados , infere-se uma verdade geral ou universal, não 

contida nas partes examinadas. 

 

A metodologia da pesquisa, segundo a tipologia adotada por VERGARA (2006, p.46) 

é definida da seguinte forma: 

 

• Quanto aos fins: descritiva, visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis  

e aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida 

à solução de um problema específico. 

 

• Quanto aos meios: documental, bibliográfica e estudo de caso.  

 

Na pesquisa, adotamos o estudo de caso, com base na abordagem de YIN (2005), 

que o caracteriza como uma investigação em que: “o pesquisador tem pouco 

controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto de vida real”. 

 

O objetivo geral desta investigação empírica é analisar e responder a seguinte 

pergunta : 

A Implantação de um Planejamento Estratégico com base no Balanced Scorecard 

contribui  para a efetividade da gestão?  
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A pesquisa tem como objetivos específicos: 

 

• Identificar as variáveis relevantes decorrentes da implantação desta técnica e 

suas conseqüências nos processos e na estrutura organizacional da Compesa, 

bem como as transformações significativas ocorridas no período da observação e 

pesquisa. 

 

• Descrever os resultados da implantação da ferramenta de avaliação de 

desempenho no Planejamento Estratégico da empresa.  

 

Será considerada para efeito de nosso estudo a perspectiva dos gerentes 

estratégicos e dos colaboradores de cada Diretoria da Compesa, que trabalharam 

nos processos de concepção, implantação e apuração dos primeiros resultados 

decorrentes da avaliação do desempenho na técnica do BSC. 

 

Com as informações advindas desta investigação poderemos tentar validar a 

efetividade na gestão pública de uma empresa de saneamento, sob a ótica destes 

gestores e colaboradores.  

 

A análise do acervo documental do Planejamento Estratégico da Compesa para o 

período de 2005 a 2010 é realizada com base nos balanços financeiros anuais e 

relatórios da administração, bem como após a coleta e análise qualitativa das 

entrevistas aos gestores e demais colaboradores, aliados a fundamentação 

constante do referencial teórico, obtivemos a percepção dos gestores e 

colaboradores relativo à performance da Compesa após a implantação deste 

planejamento e a utilização dos Scorecards e os seus desdobramentos gerenciais. 

 

“A observação participante é a modalidade especial de observação na qual você não 

é apenas um observador passivo. Em vez disso, você pode assumir uma variedade 

de funções dentro de um estudo de caso e pode, de fato, participar dos eventos que 

estão sendo estudados”. YIN (2005, p. 121). 
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O Autor durante o período da pesquisa desempenhou as funções de Chefe da 

Assessoria de Planejamento Comercial na empresa objeto do estudo de caso, sendo 

ainda Representante da Diretoria Comercial no Comitê de Articulação e Apoio ao 

Planejamento e Gestão, membro Representante da Diretoria Comercial no Comitê 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, membro do Grupo de Trabalho para 

Implantação do Modelo Organizacional dos Processos de Trabalho e Adequação da 

Estrutura Organizacional, membro de Comissão para Reestudo da Estrutura 

Tarifária, Coordenador do Grupo de Gestão do Faturamento e de Gestão da 

Comercialização na Implantação dos Processos e Redesenho da Nova Estrutura 

Organizacional, membro do Conselho Fiscal da Fundação Compesa de Previdência 

e Assistência - Comprev, Coordenador do Grupo de Apoio à Implantação dos 

Processos de Trabalho e da Nova Estrutura Organizacional, membro da Comissão 

para Validar a Concepção dos Modelos do Plano de Gestão de Recursos Humanos, 

membro integrante do Módulo de Informações Gerenciais do Novo Sistema de 

Informações Gerenciais - ERP, Gerente da Gerência de Regulação e Gestão 

Organizacional. 

 

Tais atribuições contribuíram bastante para o conhecimento da temática estudada no 

TCM e facilitaram as análises, interpretações, ponderações, relacionamentos 

interpessoais e acesso à documentação pertinente. 

 

2.2 Coleta de dados  
 

Realizamos a revisão bibliográfica da literatura na área de estratégia e da 

documentação do Planejamento Estratégico da Compesa 2005-2010. 

 

Na pesquisa houve a realização de entrevistas seguindo o protocolo de entrevistas 

constante do Apêndice A, para capturar a percepção dos entrevistados sobre o BSC 

e foram definidos como sendo parte do corpo gerencial e colaboradores: 

 

Essas pessoas foram escolhidas em razão de terem participado efetivamente da 

concepção do Planejamento estratégico da empresa no ano de 2005, e por serem 

informantes-chave do objeto do estudo. As entrevistas foram transcritas e validadas 

pelos entrevistados mediante correio eletrônico, e-mail. 
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A análise qualitativa foi realizada com base nas respostas das 12 perguntas e da 

pergunta central do estudo. 

 

Gestores entrevistados: 
 

Superintendente de Gestão de Pessoas / Diretoria de Gestão Coorporativa; 

Superintendente de Tecnologia da Informação e Telecomunicação / Diretoria de 

Gestão Coorporativa; Superintendente de Mercado / Diretoria Comercial e de 

Atendimento; Superintendente de Gestão Comercial / Diretoria Comercial e de 

Atendimento; Chefe do Gabinete da Presidência / Diretoria  Presidência; Gerente de 

Marketing / Diretoria Comercial e de Atendimento;  Assessora da Diretoria Comercial 

e de Atendimento. Coordenadora de Gestão Organizacional / Diretoria Presidência. 

Gerente de Contabilidade / Diretoria de Gestão Coorporativa;  Chefe da Auditoria / 

Diretoria Presidência;. Gerente de Mercado / Diretoria Comercial e de Atendimento. 

 

Colaboradores entrevistados  

 02 Assistentes Técnicos, 02 Administradores, 02 Engenheiros, 02 Técnicos de 

Recursos Humanos, 01 Economista. 

 
2.3 Tratamento de dados 

 

Após o recebimento das respostas das entrevistas, realizamos o tratamento dos 

relatos de modo a garantir a sua devida interpretação, buscando conhecer a visão do 

corpo gerencial e dos colaboradores sobre o processo de implantação do Balanced 

Scorecard na gestão da Compesa e o que mudou na mentalidade destes gestores e 

colaboradores no que se refere à adoção de políticas públicas, mantendo-se o foco 

nos resultados, arrecadação e sustentabilidade empresarial. 

 

Empreendemos todas as análises e esforços de modo a atingir os objetivos 

propostos, fazendo comparações entre documentos, planejamento estratégico, mapa 

estratégico, planilha de indicadores, entrevistas, e nossas observações pessoais, 

tentando identificar nas várias fontes quais das perspectivas do BSC foram mais 

evidenciadas nas respostas dos entrevistados, com a devida cautela na 

fidedignidade das respostas.  
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A partir do acervo documental e entrevistas pessoais, foi possível a utilização de 

fontes diferentes de evidência do fenômeno, realizamos a triangulação das fontes, 

possibilitando maior acurácia na pesquisa. YIN (2005, p. 120). 

 
2.4 Análise dos dados 

 
A análise dos dados será feita de maneira interpretativa a partir de todo o material, 

levantado nas entrevistas, observações e documentos. 

 

A pesquisa tem caráter qualitativo, tendo como procedimento técnico entrevistas, 

pois captamos a opinião de 11 (onze) gestores estratégicos da Compesa e de (nove) 

colaboradores acerca dos resultados da implantação do Planejamento Estratégico e 

da ferramenta do BSC naquela organização.  

 

A pesquisa bibliográfica foi fundamental para suportar a base de conteúdos e 

subsidiar a elaboração mais eficiente e efetiva das entrevistas.  

 

2.5 Qualidade e consistência dos dados 
 

Para avigorar o conteúdo da pesquisa, realizamos consultas aos portifólios de 

algumas das disciplinas oferecidas no Curso de Mestrado-UFPE, consultas em 

teses, livros, jornais, sites de internet, seguindo as diretrizes delineadas pelo 

orientador e tutoria, aliado a experiência por nós adquirida ao longo de mais de 

20(vinte) anos no setor de saneamento. 
 

Nosso universo de pesquisa e amostra foi, portanto 11 (onze) integrantes do corpo 

gerencial estratégico Compesa, com larga experiência no setor de saneamento, 

visão empresarial ampla, aliado ao fato de terem participado da concepção, 

implantação e da coleta dos primeiros resultados do Planejamento Estratégico da 

instituição, além da contribuição de 09 (nove) colaboradores não-gestores que 

puderam ser a reverberação da opinião de outros empregados da empresa de uma 

forma polifônica. 
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CAPÍTULO 3 – CONTEXTUALIZAÇÃO E PERFIL DA COMPESA 
 

O Saneamento Básico é um serviço essencial e tem como objetivo a 

manutenção da vida com qualidade através da prestação dos serviços de 

fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto e este serviço deve 

buscar a universalidade no atendimento, sendo um direito de todos conforme a 

Constituição Federal de 1988. 

 

3.1 O Saneamento na Constituição Federal – CF 
 

Na Carta Magna, encontramos referências ao saneamento nos artigos 21, 23, 30 e 

200. Nos referidos artigos, são instituídas as diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 

promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 

 

Compete aos Municípios: organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial; Sistema Único de Saúde - SUS 

compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: participar da formulação da 

política e da execução das ações de saneamento básico; 

 

3.2. A Lei Federal Nº11. 445/07 – Estabelece Diretrizes Nacionais para o 
Saneamento Básico 

 
Destacamos da referida lei três princípios fundamentais para a prestação de 

serviços públicos de saneamento: (Anexo B) 

I - universalização do acesso; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

X - controle social; 
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É importante fazer referência a Declaração Universal dos Direitos da Água, 

instituída pela Organização das Nações Unidas – ONU e que é instrumento 

norteador de ações de quem milita neste segmento do setor de saneamento. (Anexo 

A)  

 

Constitucionalmente, cabe aos municípios a responsabilidade pelos serviços de 

interesse local. O atendimento das regiões metropolitanas e outras com serviços 

integrados, legalmente instituídos, cabe aos estados em conjunto com os municípios 

envolvidos. À União compete definir diretrizes gerais e deflagrar em cooperação 

com outros níveis de governo, a implementação de programas de melhoria das 

condições de saneamento. 

 

Como medida indutora ao aumento da eficiência aos prestadores de serviços de 

saneamento, o acesso aos recursos financeiros está condicionado à consecução de 

metas de desempenho financeiras e operacionais. 

 
 
3.3 Serviços de Saneamento na Administração Pública Gerencial 
 
Segundo Zveibil (2003) na década de 90 houve a investida para a privatização dos 

serviços de saneamento básico, no primeiro e segundo mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, ocasião em que a privatização foi amplamente 

estimulada. Houve a substituição da gestão publica de cunho sanitarista pela forma 

de gestão empresarial, por resultados. 

 
Nesta época se fortalece o consenso acerca da necessidade de uma profunda 

reforma do Estado brasileiro, repassando à iniciativa privada mediante privatização 

ou concessão pública a administração de serviços antes gerenciados pelo Estado 

(MERCEDES, 2002). 

 
No governo de Fernando Henrique Cardoso foi estabelecido um novo ciclo de 

organização e ação do Estado, dando ênfase a capacidade de articulação e 

regulação na prestação dos serviços de saneamento, ao invés de provê-los.  
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Nessa concepção, a ótica do mercado e da lucratividade concorre com a 

essencialidade e a natureza pública que caracteriza a função social dos serviços de 

saneamento. 

 

O BNDES anteriormente foi fomentador do desenvolvimento passou a financiar 

empresas privadas interessadas no setor e recusava financiamentos a governos 

municipais. (ABICALIL, 2002). 

 
Segundo Bresser Pereira (1997, p.07) a grande tarefa política dos anos 90 foi a 

reforma ou a reconstrução do Estado que naquela oportunidade envolvia quatro 

problemas: 

 
a) um problema econômico-político : a delimitação do tamanho do Estado; 
b) a redefinição do papel regulador do Estado; 
c) a recuperação da governança ou capacidade financeira e administrativa 

de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; 
d) político: aumento da governabilidade ou capacidade política do governo 

de intermediar interesses, garantir legitimidade, e governar. 
 

Também segundo Bresser Pereira (1997, p.42) as principais características da 

administração pública gerencial, que também se chamou de “nova administração 

pública” são: 

 
a) orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão- 

cliente; 
b) ênfase no controle dos resultados através doa contratos de gestão (ao 

invés de controle dos procedimentos); 
c) fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, 

organizada em carreiras ou “corpos” de Estado, e valorização do seu 
trabalho técnico e político de participar, juntamente com os políticos e 
sociedade, da formulação e gestão das políticas públicas; 

d) separação entre as secretarias formuladoras de políticas 
descentralizadas, executoras dessas mesmas políticas; 

e) distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as agências 
executivas, que realizam atividades exclusivas de Estado, por definição 
monopolistas, e os serviços sociais e científicos de caráter competitivo, 
em que o poder de Estado não está envolvido; 

f) transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 
científicos competitivos; 

g) adoção cumulativa, para controlar as unidades descentralizadas, dos 
mecanismos de controle social direto, do contrato de gestão em que os 
indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os resultados 
medidos, e da formação de quase-mercados em que ocorre a 
competição administrada; 

h) terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser 
licitadas competitivamente no mercado. 
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Concebido em 1995, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 

representa um instrumento fundamental para a eficácia da prestação de serviços de 

saneamento. Está ancorado na implementação de um banco de dados sobre 

saneamento ambiental e na utilização de indicadores de desempenho. 

 

No Estado de Pernambuco, no período compreendido entre os anos de 1999 a  

2002,  houve a primeira gestão do governo Jarbas Vasconcelos  e o Programa 

Pernambucano de Modernização de Gestão Pública – PROGESTÃO induziu a 

implantação da reforma em nosso Estado mediante uma série de ações 

administrativas, dentre elas a implementação dos planejamentos estratégicos.  

 
No período de 2003 a 2006, houve a consolidação do Planejamento Estratégico 

da Compesa já com o foco na eficientização da empresa, em oposição à política 

de privatização. 

 

Na passagem de Administração Burocrática para a Administração Pública 

Gerencial, houve a conscientização dos gestores e empregados de seu papel de 

responsáveis pelos resultados obtidos, e a atuação destes gestores como agentes 

de mudança e transformação, ou seja, aqueles que implementarão o Planejamento 

Estratégico.  

 

Segundo Oliveira (2004) a água está presente em todos os momentos da vida do 

ser humano. O saneamento é condicionante indispensável à saúde do homem, é 

necessário levar saneamento a toda a população, pois se o mesmo é realizado 

apenas em parte da coletividade, nada impede que haja riscos de doenças a 

exemplo da dengue. As medidas têm que ser estendidas a todos.   

 

O desenvolvimento passa a envolver questões sociais, culturais, ambientais e 

político-institucionais de uma forma multidimensional e integrada. 

 

As metas da Compesa estão em sintonia com as diretrizes do Governo Federal para 

o saneamento, que são: atendimento aos requisitos da universalidade, integridade, 

eqüidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia, 

modicidade dos preços das tarifas, intersetoriedade, cooperação entre os diferentes 
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níveis de governo, participação da sociedade na promoção da educação sanitária, 

respeito às identidades culturais e especificidades regionais, promoção e proteção 

da integridade ambiental, promoção e defesa da saúde e segurança do trabalhador, 

respeito ao direito do usuário de ter garantido acesso à informação sobre a 

qualidade dos serviços públicos.  

 

É preciso que haja transparência da gestão pública e retomada do planejamento 

integrado como função de governo, que deve orientar todo processo de organização 

e da prestação dos serviços de saneamento (Planejamento Estratégico da Compesa 

2005-2010, 2005). 

 
Na perspectiva de garantir um dos direitos fundamentais do ser humano, o direito a 

água que é, sem dúvida, um insumo essencial para o desenvolvimento sócio-

econômico de forma regionalizada e descentralizada a todos os pernambucanos 

precisam e exigem dos gestores públicos saneamento com qualidade e preços 

justos, transparência e controle social e a adoção de um modelo de gestão definitivo 

e resolutivo para o setor. 

 

O Governo do Estado recriou a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, elaborou 

um plano de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário para o Estado, área considerada uma das quatro prioridades do governo, 

fixando compromisso onde prevê a universalização do acesso à água nos próximos 

08 (oito) anos e esgotamento sanitário nos próximos 12 (doze) anos. 

 

Temos na Compesa 32 (trinta e dois) grandes projetos estruturadores constantes do 

Planejamento Estratégico em andamento. 

 

O processo de formulação e execução da estratégia deve ser um processo de 

aprendizagem contínua. A visão do futuro é a força motriz para a transformação 

organizacional e a maximização dos resultados. A estratégia é um tema da maior 

relevância na atualidade do mundo dos negócios em que as mudanças ocorrem de 

forma radical e em todos os setores do processo produtivo. A agilidade e precisão 

podem representar a diferença entre o êxito e o insucesso. Como estabelecer metas 

mensuráveis, claras e objetivas e acompanhar os seus resultados ao longo do 
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tempo. Os resultados só se apresentarão de forma diferenciada se pararmos de fazer 

tudo igual, ou seja, nada existe em caráter permanente a não ser a mudança. 

 
As transformações reais levam um período razoável de tempo para acontecer e para 

termos o controle da empresa de ponta a ponta, da produção da água às finanças é 

preciso repensar toda a estrutura, mudar situações de trabalho, cultura e clima 

organizacional e isto não é como se trocar de camisa. Trata-se de um trabalho de 

alto impacto em toda organização em busca de modernização.  

 

As mudanças, só ocorrerão se forem internalizadas e as atitudes mudarem, afetando 

a empresa em todas as suas dimensões e perspectivas e o gerente precisa saber 

como conduzir todas as etapas dos trabalhos que são complexos e abrangentes.  

 

No Brasil, nas regiões Norte e Nordeste e de modo especial no nosso Estado de 

Pernambuco, há um longo caminho a percorrer para atingirmos o desenvolvimento 

sustentável, principalmente em virtude das deficiências e carências de serviços de 

saneamento ambiental, tendo como conseqüência o agravamento do quadro de 

saúde pública e degradação social. 

 

A efetividade na Gestão Pública no saneamento poderá trazer resgate de cidadania, 

inclusão social, qualidade de vida, promoção e conservação de saúde pública e 

consolidação do Estado democrático em nosso Estado e no país. 

 

A orientação estratégia proporcionada pelo BSC e a avaliação da efetividade dos 

resultados mediante indicadores de desempenho corporativos mostrarão as 

unidades orgânicas da empresa que estejam aquém das expectativas e que 

precisarão de algum tipo de interferência gerencial, permitindo desta forma a 

melhoria contínua, o aprimoramento do Planejamento Estratégico possibilitando que 

os diversos níveis hierárquicos da organização possam ter um scorecard, podendo 

os diretores, superintendentes, gerentes, coordenadores, supervisores e 

empregados de uma forma geral monitorar o desenvolvimento de suas contribuições 

e busca incessante da melhoria do desempenho global da organização. 
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O Scorecard pode ofertar gráficos para cada uma das perspectivas, financeira, 

cliente, processos internos, aprendizagem e crescimento organizacional ao longo do 

tempo. 

 

Embora cada uma das unidades orgânicas possuam seus indicadores a ferramenta 

BSC possibilita que estas unidades estejam alinhados com a estratégia geral da 

empresa, constante de seu planejamento e que compartilhem de uma mesma visão 

estratégica. 

 

Oscar Motomura, Diretor da Amana Key Consultoria Empresarial ressalta que toda 

organização nasce para servir às necessidades humanas e acrescenta: 

 
“A busca orquestrada da excelência e qualidade em tudo que a empresa 
faz é o maior desafio dos executivos nos tempos atuais. As empresas 
modernas caminham no sentido de adoção do conceito e princípios da 
administração holística. A empresa holística é uma verdadeira mutação 
econômica por meio do qual perdem valor bem tangíveis como terrenos, 
patrimônio em dinheiro ou maquinário para serem substituídos por valores 
intangíveis como tecnologia, recursos humanos, marca ou imagem”. 

 
 
 

3.4 Perfil da Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa 
 
Criada em 29 de julho de 1971 pela Lei Estadual 6.307, a Compesa é uma 

Sociedade Anônima de Economia Mista, fechada de capital autorizado, de utilidade 

pública, adotada de personalidade jurídica de Direito Privado, executora da política 

de saneamento e concessionária dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário de 171 (cento e setenta e um) dos 185 (cento e oitenta e 

cinco) municípios do Estado de Pernambuco. Atualmente, atende à totalidade das 

sedes municipais, abrangendo mais de 97(noventa e sete) distritos e povoados e 

beneficiando 5,6 milhões de habitantes (90% da população urbana do Estado), com 

sistemas de abastecimento de água e 1,3 milhão de habitantes (22% da população 

urbana do Estado) com sistemas de esgotamento sanitário.  
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3.4.1 A Compesa disponibiliza para os seus clientes: 

 
• Um total de 210(duzentos e dez) Locais de Atendimento, das quais 202 (duzentos 

e dois) funcionam nos próprios escritórios locais em todo o Estado e 08 (oito) em 

lojas específicas de atendimento ao cliente, possuindo mais de 1.000 (um mil) 

postos de agentes de arrecadação credenciados em todo o Estado; 

 

• Um Sistema com 195 (cento e noventa e cinco) barragens, 18(dezoito) captações 

diretas, 250(duzentos e cinqüenta) poços profundos, 500(quinhentas) estações 

elevatórias, 196 estações de tratamento, 2,6 mil km de adutoras e 12 mil  km de 

rede de distribuição; 

 
• Central telefônica com linha gratuita de número 0800 - 81- 0195, que funciona por 

24(vinte e quatro) horas e atende a população das localidades de toda Região 

Metropolitana do Recife, Caruaru, Fernando de Noronha e em expansão para os 

demais municípios, da qual se registra o serviço solicitado e providencia-se o 

encaminhamento para a respectiva área competente afim de bem atendê-lo; 

 

• Página na internet: www.compesa.com.br, que oferece informações atualizadas da 

Compesa em relação a ações, serviços e licitações, links com outras empresas de 

saneamento, consulta do calendário de abastecimento de água por localização e a 

emissão de segunda via de conta com cobrança de taxa.   

 

No Planejamento Estratégico, temos objetivos de mercado, expansão, desempenho 

operacional, financeiro, desenvolvimento da organização e relacionamento 

institucional, constantes do fluxo da Indústria da Água explicitado na figura 3 a 

seguir. 
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Figura 3 – Fluxo da Indústria da Água 

 
Fonte: Planejamento Estratégico da Compesa, (2005-2010, 2005). 

 

 

3.4.2 O Planejamento Estratégico da Compesa 

    
O Planejamento Estratégico da Companhia Pernambucana de Saneamento -

Compesa para o período 2005/2010, foi concebida dentro da filosofia de 

transformação da administração pública de burocrática para gerencial, baseada no 

uso da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, gerando com isso, serviços 

públicos de qualidade com efetividade e facilidades para acesso e controle da 

sociedade, utilizando como uma de suas bases conceituais, a construção de mapas 

estratégicos do Balanced Scorecard, de modo a orientar a contratualização dos 

compromissos entre a Compesa e o Governo do Estado e o posterior monitoramento 

da execução e dos resultados alcançados. 

 

 

 

 

De acordo com Bresser Pereira (2001, p. 215): 
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“A administração por metas e resultados é a mais indicada para o Estado. 
O Estado deve estar voltado para a elaboração de políticas e a definição de 
padrões de desempenho. Quanto menos ele for executor, mais poderá se 
concentrar em garantir a execução de suas políticas”. 

 

Seguindo metodologia específica e mediante processo participativo e interativo, a 

Diretoria da Compesa, com seu corpo técnico e gerencial, avaliou e definiu os seus 

principais desafios estratégicos, tendo como âncora, a análise do ambiente geral, do 

contexto governamental e dos comportamentos esperados dentro do ambiente da 

atuação da Empresa. 

 

Foi elaborado, a partir de 2003, um plano estratégico de ações que definiu novos 

rumos para o horizonte 2005/2010, contando com a participação efetiva de 66 

(sessenta e seis) técnicos, incluindo os Diretores da empresa, com o apoio e 

coordenação técnica dos consultores Emerson Medeiros Emerenciano e Paulo 

Emílio Tavares Pessoa de Melo do Programa de Modernização do Setor de 

Saneamento (PMSS), do Ministério das Cidades, programa este criado em 1994 e o 

principal instrumento de apoio à implantação, pelo Governo Federal , da política 

nacional de saneamento e que visa contribuir para o ordenamento, eficiência e 

eficácia dos serviços. 

 
 Durante a concepção do Planejamento Estratégico realizamos análise de SWOT, que 

corresponde à identificação por parte de uma organização e de forma integrada dos 

principais aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num determinado 

momento, tanto a nível interno como externo. O termo é o acrônimo das palavras 

anglo-saxônicas Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças), desenvolvida por dois professores da Harvard 

Business School: Kenneth Andrews e Roland Christensen e os resultados para a 

organização naquela oportunidade foram os seguintes: 

 

 
 

 

 

3.4.2.1 Pontos Fortes: 
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. Regularização do fluxo de caixa; 

. Recuperação da credibilidade (pagamento em dia) junto aos fornecedores; 

. Domínio da atividade; 

. Conhecimento prático; 

. Experiência do corpo funcional; 

. Criatividade e iniciativa dos gerentes para superar dificuldades; 

. Marca Compesa; 

. Preços acessíveis dos serviços; 

. Processo de atualização e recuperação da TIC; 

. Tarifa Social; 

. Solidariedade entre gestores. 

 

3.4.2.2 Pontos Fracos: 

 

. Atrasos nos cronogramas de projetos e obras; 

. Desatualização cadastral; 

. Cultura empresarial não-orientada para resultados; 

. Deficiências nas práticas e nos sistemas de gestão; 

. Baixa motivação e reduzido compromisso do corpo funcional; 

. Produtividade baixa; 

. Baixo índice de cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário; 

. Percentual baixo de empregados com Nível Superior; 

. Cultura paternalista e impunidade; 

. Capacitação insuficiente do pessoal; 

. Níveis tecnológicos e de automação baixos; 

. Comunicação Interna e Externa; 

. Sistemas degradados; 

. Elevado índice de ligações inativas (suprimidas) e cortadas; 

. Desconhecimento e não-cumprimento das normas; 

. Estrutura e sistemas organizacionais; 

. Gestão de terceirização; 

. Política tarifária inadequada; 

. Burocracia; 

. Falta de foco no cliente; 
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. Macro e micromedição deficientes e insuficientes; 

. Quadro de pessoal não ajustado às necessidades da Empresa. 

 

3.4.2.3 Ameaças 

 

. Baixo poder aquisitivo da população; 

. Inadimplências dos órgãos públicos; 

. Crescimento da carga tributária, já excessiva; 

. Riscos da municipalização e privatização da exploração dos serviços de água 

esgotos; 

. Indefinição quanto ao marco regulatório; 

. Escassez de recursos hídricos em grande parte da área de atuação da Compesa e 

fatores climáticos desfavoráveis; 

. Gestão inadequada dos recursos hídricos; 

. Degradação do meio ambiente, particularmente dos mananciais; 

. Custos de cobrança pelo uso da água; 

. Elevação dos custos da energia elétrica e de outros insumos importantes; 

. Restrições e exigências para o acesso a fontes de financiamento (CEF, BNDES, 

BIRD, BID); 

. Indefinição de política de financiamento para o setor de saneamento; 

. Perda de mercado por oferta de fontes alternativas de abastecimento, inclusive 

clandestinas e ilegais; 

. Atração de ofertas do mercado de trabalho sobre os empregados da Compesa. 

. Indefinições da política de saneamento; 

. Interferências e ingerências externas. 

 
3.4.2.4 Oportunidades 

 

. Reforma política; 

. Visão gerencial e integração das CESBs através da AESBE; 

. Maior integração das empresas de saneamento; 

. Estabilidade econômica e cenário de crescimento; 

. Implantação das Parcerias Público-Privadas- PPPs; 
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. Crescimento do mercado, incluindo demanda reprimida, ações para a           

universalização     e os novos investimentos em SUAPE; 

. Ampliação na ofertas de recursos, internos e externos, para o. saneamento: 

financiamentos, recursos governamentais e acesso ao mercado de capital; 

. Avanço da estruturação e atuação de órgãos reguladores; 

. Controle social; 

. Conscientização ambiental e da importância dos recursos hídricos; 

. Avanços e redução dos custos das TICs; 

. Reforma do Estado e contratos de gestão; 

. Avanços e consolidação da legislação: responsabilidade fiscal, de gestão e de 

potabilidade dos recursos hídricos, licenças e outorgas; 

. Planos diretores das cidades; 

. Maior integração entre órgãos e níveis governamentais. 

 

3.5 Missão da Compesa  
 

Diante destes aspectos definimos a identidade organizacional da  Compesa  com: 

prestar, com efetividade, serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, de forma sustentável, conservando o meio ambiente e contribuindo para a 

qualidade de vida da população. 

 

3.6 Visão 
 

A longo prazo: universalização sustentável dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no âmbito de sua área de atuação. 

 

Para 2010: consolidação como empresa econômica e financeiramente sustentável, 

ampliando a prestação e a qualidade dos serviços. 

 

 

 

 

 

Valores: 
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. Ética e disciplina. 

. Agir com integridade, disciplina, responsabilidade,   profissionalismo, proatividade e 

transparência. 

 

Compromisso: 

 

Desenvolver suas atividades de acordo  com  a  missão e visão da Empresa e com 

foco em resultados. 

 

Integração, participação e valorização: 

 

. Valorizar o capital humano, num ambiente cooperativo, harmônico e  saudável. 

 . Satisfação do cliente e modicidade tarifária: 

 . Prestar serviço com qualidade e com menor custo. 

 

Qualidade e Produtividade: 

 

Promover a melhoria contínua e a modernização dos serviços prestados. 

 

Responsabilidade Social: 

 

Conscientização do valor social dos serviços prestados e interação com a              

sociedade. 

 

3.7 Stakeholders 
 

Fazendo uma correlação com o referencial teórico ressaltamos que no ambiente de 

atuação da Compesa estão envolvidos um grande número de interessados, 

explicitaremos a seguir as nossas responsabilidades para com eles. (MAHER, 2001, 

p.751). 
 
 

Figura 4 Atores Interessados - Stakeholders 
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 Estratégico  

Fonte: Planejamento Estratégico da Compesa(2005-2010,2005). 

    

Cada um destes atores interessados possuem a sua natureza de interesse, dentre 

eles podemos elencar: 

 

Governo do Estado, Governo Federal, Prefeituras Municipais, Entidades do Setor de 

Saneamento, Sindicatos, ONGs e Associações, ANA, IBAMA, CPRH, Universidades, 

Ministério Público e Tribunal de Contas, ARPE, Financiadores, Colaboradores 

Internos, Fornecedores e Clientes/Consumidores. 

 
3.7.1 Interesse do Governo do Estado (SEIN, SECTMA, SEC, SAÚDE, SEPLAN, 

SEFAZ): 
 

. Melhoria da qualidade dos serviços; 

. Universalização dos serviços de água/esgoto; 
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. Equalização dos investimentos sociais nos limites da capacidade da Empresa; 

   . Representatividade efetiva do Governo do Estado no processo de regulamentação. 

   . Adimplência de órgãos públicos; 

   . Tornar a empresa independente dos recursos do Tesouro (SEFAZ); 

   . Parcerias público-privadas; 

   . Abertura do capital para aporte de recursos. 

 

3.7.2 Interesse do Governo Federal: 
 

. Ministério das Cidades: universalização dos serviços, melhoria da qualidade, 

observância da Política Nacional de Saneamento; 

. Ministério da Saúde/FUNASA: redução dos índices de mortalidade e morbidade 

existentes; planejamento do saneamento com visão social; 

. Ministério da Integração Nacional: regularização dos instrumentos de outorga, 

maior controle no uso  da água e redução da poluição nos corpos d’água. 

 

3.7.3 Interesse das Prefeituras Municipais: 
 

. Integração ao planejamento da Compesa e direcionamento das ações para 

atendimento de suas/seus demandas/pleitos; 

.  Universalização dos serviços de água e esgotos; 

.  Reavaliação dos contratos de concessão; 

. Definição de metas relacionadas à expansão e melhoria da cobertura e qualidade 

dos serviços; 

. Retomada, em alguns casos, do direito de exploração dos serviços; 

. Adimplência; 

. Acompanhamento dos serviços. 

 

3.7.4 Interesse das Entidades do Setor de saneamento: (ABES AESBE, 
ASSEMAE, ABAS/ABRH, ESFAMAS, ABAE): 

 

ABES: capacitação e desenvolvimento de ações de Engenharia Ambiental; 

AESBE: representação e defesa conjunta dos interesses das CESBs; 
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ASSEMAE: defesa dos interesses municipais na exploração dos serviços de 

saneamento; 

ABAS/ABRH: capacitação e desenvolvimento de ações com relação aos recursos 

hídricos e a água subterrânea; 

ASFAMAS: inovação e venda de produtos para o setor de saneamento; 

ABAE: conservação de água e energia; 

 

3.7.5 Interesses de Outras Entidades (CREA, ABICOMP, SECOVI, CONFEA, 
entidades de regulação profissional, etc.): 

 

Influenciação e defesa dos interesses corporativos representados em cada caso. 

 

3.7.6 Interesse dos Sindicatos (de empregados e de profissões): 
 

. Defesa e promoção dos interesses dos funcionários e do exercício profissional; 

. Aumentos salariais; 

. Manutenção do serviço de exploração estatal (não à privatização e 

municipalização); 

. Melhoria, segurança e conforto no ambiente de trabalho; 

. Melhoria da qualidade da prestação dos serviços de água e esgotos; 

. Aumento do número de delegados sindicais; 

. Recebimento, em dia, das contribuições sindicais. 

 

3.7.7 Interesse das Ongs e Associações: 
 

. Parcerias em projetos ambientais; 

. Desenvolvimento de ações de educação sanitária e ambiental; 

. Representação dos interesses de usuários e de comunidades. 

 

3.7.8 Interesse da ANA, IBAMA e CPRH: 
 

. Observância das normas e regras ambientais e de gestão dos recursos hídricos; 

. Outorga e cobrança pelo uso da água; 

. Execução de planos de controle ambiental; 
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. Atualização permanente de informações e cadastros; 

. Maior participação de comitês; 

. Pagamento das licenças ambientais; 

. Interação entre os órgãos executores e fiscalizadores; 

  

3.7.9 Interesse das Universidades, Faculdades e Institutos de Pesquisa: 
 

. Apoio para o desenvolvimento de pesquisas; 

. Convênios e integração Universidade-Empresa; 

. Oportunidades de estágios. 

 

3.7.10 Interesse do Ministério Público e Tribunal de Contas: 
 

. Cumprimento da legislação; 

. Defesa dos direitos da sociedade em questões de saneamento; 

. Atuação da Compesa com enfoque na conservação ambiental; 

. Eficiência na aplicação e no controle dos recursos públicos; 

. Melhoria na qualidade das obras e dos serviços. 

 

3.7.11 Interesse da ARPE:  
 

. Regulação e fiscalização; 

. Mediação de conflitos sociedade/Compesa/Governo do Estado; 

. Controle e acompanhamento da prestação de serviço; 

. Atuação na definição tarifária com equilíbrio; 

. Execução dos serviços nos prazos estabelecidos; 

. Combate às perdas/redução de perdas. 

 

3.7.12 Interesse dos Financiadores: 
 

. Atendimento pela Empresa das condições e dos requisitos para financiamento; 

. Pagamento rigoroso dos compromissos. 
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3.7.13 Interesse dos Colaboradores Internos (empregados da Compesa): 
 

. Melhoria nas condições de trabalho; 

. Implantação de cargos, carreira e salário; 

. Salário compatível com o mercado; 

. Capacitação/Treinamento; 

. Participação em congressos/eventos; 

. Gerenciamento participativo; 

. Intercâmbio com outras empresas; 

. Modernização da Empresa; 

. Melhoria na prestação de serviços; 

. Tornar a Empresa mais eficiente; 

. Redimensionamento de todo o quadro de empregados da Empresa; 

. Melhoria na imagem da Empresa junto à população; 

. Participação nos lucros; 

. Um trabalho desafiante. 

 

3.7.14 Interesse dos Fornecedores (materiais, equipamentos e serviços): 
 

. Ampliar a atuação junto a Compesa; 

. Otimizar as especificações dos objetos licitados; 

. Preposição de inovações tecnológicas; 

. Manutenção da adimplência; 

. Exclusão dos maus fornecedores. 

 

3.7.15 Interesse dos Clientes/Consumidores (residenciais, comerciais, 
industriais e públicos): 

 

. Serviços de qualidade; 

. Fornecimento de água bruta; 

. Tarifa compatível com a sua condição financeira; 

. Modicidade de tarifas; 

. Qualidade no atendimento; 

. Eliminação do racionamento no abastecimento de água. 
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. Execução dos serviços no prazo; 

. Revisão da estrutura tarifária (comercial/industrial); 

. Ampliação de cobertura dos serviços de água/esgoto; 

. Individualização das ligações dos edifícios; 

. Maior transparência nas informações; 

. Projetos de alcance social para educação sanitária; 

. Pagamento pelo consumo real (micromedição). 

 

 

3.8 Objetivos e Diretrizes Estratégicas definidas no Planejamento Estratégico 
da Compesa para o período de 2005 a 2010, ancorados na ferramenta do 
BSC: 
 

3.8.1 Financeiros 
 

a) Manter o equilíbrio econômico-financeiro a partir de 2005. 

 

. Interagir no sentido de rever os critérios que definem a política tarifária. 

. Otimizar custos/despesas. 

. Rever e definir critérios para elevação da receita. 

. Implementar o orçamento da Empresa, contemplando mecanismos de gestão e 

controle. 

 

b) Atingir o limite máximo de remuneração dos investimentos a partir de 2006. 

 

. Implementar sistemática de controle e acompanhamento dos indicadores de 

avaliação, assegurando o cumprimento dos mesmos; 

. Redefinir os critérios e procedimentos para capitalizar os investimentos realizados. 

 

c) Elevar o nível da arrecadação em relação ao faturamento a partir de 2006. 

 

. Priorizar ações junto aos grandes consumidores (cobrança); 

. Redefinir os critérios e mecanismos de cobrança; 

. Promover campanhas de premiação de adimplentes. 
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d) Reduzir o estoque de “contas a receber” vencido para 02(dois) faturamentos 

mensais. 

 

. Intensificar ações para negociações de débitos; 

. Definir critérios de cobrança para órgãos públicos; 

. Analisar e depurar o estoque da dívida. 

 

e) Reduzir perdas comerciais, visando aumentar o faturamento em 2% em 2006 e 

1,2% a partir de 2006. 

 

. Analisar e definir a política de hidrometração (substituição, instalação e leitura); 

. Combater as fraudes via campanhas públicas e ações executivas; 

. Atualizar permanentemente o cadastro comercial com tratamento dos subnormais; 

. Rever os critérios e procedimentos de leitura de hidrômetros, de modo a se atingir 

100% de leitura mensal. 

 

3.8.2 Mercado 
 

. Buscar a universalização dos serviços de abastecimento de água e elevar o índice 

de cobertura da coleta e do tratamento de esgotos. 

. Diagnosticar os SAAs e SESs atuais. 

. Realizar estudo das necessidades de mercado. 

.  Identificar os pontos críticos dos sistemas. 

. Elaborar estudos e projetos visando a expansão e melhoria dos sistemas. 

Implementar os projetos iniciando pelos mais rentáveis. 

. Estabelecer uma política de marketing e conscientização da população. 

. Monitorar os resultados e definir os sistemas de controle. 

 

 

 

a) Recuperar os clientes com fonte de abastecimento alternativo. 

 

. Estratificar a base cadastral de clientes com fontes alternativas; 
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. Pesquisar, com os clientes, os motivos da utilização de fontes alternativas; 

. Elaborar estudos de projetos para fidelização dos clientes (tarifa, quantidade, 

qualidade, débitos, negociação); 

. Realizar campanhas publicitárias divulgando as formas para recuperação do 

cliente; 

. Realizar pós-venda e oferecer serviços alternativos. 

 

b) Expansão na cobertura dos serviços referentes ao fornecimento de água bruta. 

 

. Diagnosticar as demandas nos distritos industriais; 

. Elaborar estudos e projetos direcionados a esse segmento de mercado; 

. Elaborar modelos de contratos de demanda adequados às realidades locais; 

. Efetuar o controle operacional dos sistemas e do pós-venda; 

. Conquistar e manter grandes consumidores novos (indústrias, condomínios, entre 

outros); 

 

c) Reduzir as ligações inativas. 

 

. Estratificar os clientes com ligações inativas; 

   . Intensificar o Programa Compesa nos Bairros  para resgate desses clientes; 

   . Estabelecer uma política de negociação diferenciada para recuperação dos 

clientes; 

   . Rever e definir critérios efetivos de fiscalização.; 

   . Acompanhar os resultados e ajustar ações de controle. 

 

3.8.3 Expansão 
 

a) Ampliação    da   cobertura do sistema de tratamento de esgotos, Ampliação da 

cobertura dos sistemas de abastecimento de água, Ampliação da cobertura dos 

sistemas de coleta de esgotos. 

 

. Planejar as ações para atendimento das demandas; 

. Elaborar plano de investimento; 

. Elaborar os projetos; 
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. Garantir recursos para elaboração de projetos e obras; 

. Executar as obras; 

. Promover o desenvolvimento tecnológico e a melhoria na gestão de projetos e 

obras; 

. Integrar o planejamento da Compesa com o das prefeituras e de outros órgãos. 

 

b) Garantir o fornecimento dos sistemas de produção de água da Compesa. 

 

. Elaborar o Plano Diretor da RMR; 

. Elaborar o plano diretor para o resto do Estado; 

. Integrar os planos diretores com o plano estadual de recursos hídricos. 

 

c) Ampliar a cobertura de fornecimento de água na zona rural. 

 

. Concluir estudos para definição de modelo de gestão; 

. Ampliar integração com o PROMATA. 

 

3.8.4  Desempenho Operacional 
 

a) Redução do índice de perdas. 

 

. Rever e definir critérios de apuração das perdas; 

. Identificar os níveis de perdas dos sistemas; 

. Priorizar e diagnosticar sistemas críticos.; 

. Definir e executar ações de controle e redução de perdas. 

 

b) Redução do racionamento. 

 

. Identificar os pontos críticos; 

. Priorizar por sistema ou distrito; 

. Identificar as demandas; 

. Melhorias e expansão dos sistemas. 

 

c) Estruturação da área de manutenção e operação. 
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. Rever e reavaliar a estrutura de meios da área de manutenção e operação; 

. Elaborar programa de manutenção e operação; 

. Implementar programa de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas; 

. Implementar programa de recuperação de unidades operacionais. 

 

d) Melhoria no controle da qualidade do efluente final de ETEs 

 

. Identificar os sistemas deficientes; 

. Priorizar as unidades; 

. Definir e executar ações; 

. Monitorar resultados. 

 

e) Melhoria da qualidade da água produzida e distribuída. 

 

. Identificar os sistemas que apresentam deficiência quanto à qualidade da água 

produzida e distribuída; 

. Priorizar e diagnosticar os sistemas críticos; 

. Executar as ações para melhorar a qualidade da água produzida e distribuída; 

. Aferir os resultados para ajustar as ações de monitoramento e intervenções; 

. Definir as ações para melhorar a qualidade da água produzida e distribuída; 

. Definir e implantar a estrutura necessária para a execução de ações de melhoria da 

qualidade da água. 

 

f)  Eficientização operacional 

 

. Plano Diretor de automação de unidades; 

   . Implantar sistema de informação e controle de operação atualizado; 

. Padronizar os procedimentos operacionais; 

. Implementar programa de eficientização energética (DCE); 

. Atender aos serviços dentro do tempo padrão; 
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3.8.5 Relacionamento Institucional 
 

a) Assegurar os recursos externos para saneamento 

 

. Pesquisar no mercado fontes de financiamento; 

. Definir prioridades de investimentos; 

. Adequar o PPA às prioridades de investimento; 

. Operacionalizar a utilização dos recursos captados. 

. Melhorar a qualidade dos projetos e execução das obras para garantir 

investimentos; 

. Atingir nível de desempenho empresarial compatível com as exigências dos 

agentes financiadores; 

. Maior participação dos poderes concedentes/Compesa na captação de recursos 

conjuntamente. 

 

3.8.6 Desenvolvimento Organizacional 
 

a) Melhorar a imagem da Empresa monitorando-a periodicamente através de 

pesquisas de opinião pública (percentual de aceitação da população) 

 

. Elaborar um plano permanente de mídia para a Empresa; 

. Definir um plano estratégico de comunicação externa e interna (permanente); 

. Melhorar o relacionamento entres os gestores da Empresa e os formadores de 

opinião (prefeitos, promotores, radialista, etc.); 

. Melhorar a qualidade da prestação dos serviços. 

 

b) Elevar o nível de qualificação e de produtividade do corpo funcional (índice de 

produtividade de pessoal total-adm.) 

 

. Elaborar plano de capacitação direcionado para os empregados, com foco nos 

objetivos da Empresa; 

. Promover ações visando a melhoria do clima organizacional; 

. Promover   ações  visando   motivação   dos   funcionários/compromisso; 
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c) Adequar a estrutura organizacional ás novas exigências do mercado. 

 

. Rever organograma da Empresa. 

. Redefinir as atribuições (revisão do caderno de encargos) com definição das 

atividades-fins da Empresa. 

. Redefinir as atividades da Empresa de acordo com a nova TIC ( a ser implantada). 

 

d) Implementar modelo de gestão estruturado na TIC. 

 

. Atualizar o parque de microinformática; 

. Integrar a Empresa através da implantação da rede estruturada (voz+ dados+ 

imagens); 

. Desenvolver e implantar o novo sistema comercial (web); 

. Adquirir e implantar um Sistema de Gestão Empresarial (ERP); 

. Avaliar  a   relação   custo-benefício   para   adquirir   e  implantar o sistema de 

informações geográficas de forma corporativa. 

 

e) Adequar o quadro funcional próprio e os serviços terceirizados. 

 

. Redesenhar o quadro de empregados; 

. Elaborar plano de  gestão para os serviços terceirizados; 

. Rever a política de terceirização; 

. Rever os termos de referência para serviços terceirizados. 
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Na implantação do Planejamento Estratégico da Compesa 2005 – 2010 foi 

estabelecido um sistema de avaliação de desempenho empresarial que a conduzirá 

a melhoria dos processos e dos resultados dentro da filosofia e da técnica do BSC 

devidamente adaptado à realidade da companhia, e da utilização da administração 

pública gerencial. 

 

No mapa estratégico da Compesa ficou definida a arquitetura lógica e a forma como 

a organização cria valor para os seus clientes. O mapa estratégico encontra-se 

consolidado na figura 5, a seguir, onde estão explicitados os objetivos empresariais. 
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Figura 5 – Mapa Estratégico da Compesa 

 
 
Fonte:Planejamento Estratégico da Compesa (2005 –2010, 2005) 
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Fazendo um comentário analítico da elaboração de mapas estratégicos e de 

acordo com os estudos de Kaplan e Norton (2004), o mapa estratégico apresenta 

a ligação entre a estratégia e os ativos intangíveis, ou seja, saindo de uma 

perspectiva apenas financeira, tangível e tradicional para múltiplas perspectivas, 

adaptando-se evidentemente às necessidades e peculiaridades do serviço público 

e do segmento de saneamento, apresentando as relações de causa e efeito e 

incentivando a melhoria contínua, principalmente em um contexto competitivo em 

que será mais valorizada a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de 

habilidades gerenciais. 

 

No nosso estudo de caso os indicadores de desempenho da Compesa foram 

trabalhados e operacionalizados em função das áreas de contribuição da 

Companhia, tanto na perspectiva geral das contribuições para a estratégia do 

Governo (definidas no Plano Plurianual – PPA 2004 - 2007), quanto em relação às 

perspectivas dos reguladores, financiadores e clientes da Compesa.  

 

3.9 Estrutura Organizacional. 
 

Como a estratégia deve determinar a estrutura organizacional e não o contrário, 

houve a necessidade da nova configuração de maneira a fornecer o máximo 

possível de apoio à execução da estratégia e para tanto foi contratada mediante 

certame de licitação a empresa de consultoria Deloitte ToucheTohmatsu 

Consultores LTDA, que realizou o redesenho da estrutura com o pensamento da 

mesma ser matricial e transversalizada, temos a esclarecer que a estrutura 

encontra-se representada na figura 6 a seguir. 
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Figura 6: Estrutura Organizacional da Compesa 

SPR/GRG/CRG/CGG
 

 
Fonte: Gerência de Regulação e Gestão Organizacional da Compesa 

 
3.10 Processos Internos. 
 
A melhoria contínua é o caminho para se garantir  o sucesso , durante os 

trabalhos realizados pela Deloitte com a dos gestores e colaboradores da casa 

houve de fato a transformação do conhecimento tácito e conhecimento explícito 

mediante a formalização dos processos organizacionais em um total de 22 (vinte 

e dois) a saber: 

 Gestão Comercial, Gestão Contábil , Gestão do Capital Humano, Gestão de 

Contratos,Gestão de Controle de Qualidade, Gestão de Coleta e Tratamento de 

Esgoto, Gestão de Faturamento, Gestão de Comunicação, Gestão de 

Governança Corporativa e Regulação, Gestão de Inovacão Tecnológica em 

Saneamento, Gestão de Manutenção,  Gestão de Planejamento Empresarial, 

Gestão de Produção e Distribuição de Água, Gestão de Projetos e Obras, Gestão 

de Riscos Empresariais, Gestão do Programa de Saneamento Rural, Gestão de 

Serviços de Suporte,Gestão de Suprimentos, Gestão de Tecnologia da 
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Informação, Gestão Financeira, Gestão Jurídica, Gestão Patrimonial, Gestão de 

Meio Ambiental. As figuras 7 e 8 a seguir exemplificam parte dos processos 

internos da Compesa que se encontravam na cabeça das pessoas e que agora se 

encontram sistematizados e disponibilizados a todos os empregados mediante 

Intranet. 

Figura 7: Processos internos da Compesa 

 

 
COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento
Desenho dos Processos Organizacionais de Infra-estrutura

Processo: Gestão de capital humano

CH-040
Gestão de benefícios

CH-030
Admissão

Receber solicitação de 
empregados/ 

dependente para 
gozar do benefício

Avaliar se o solicitante 
preenche os requisitos 

para o benefício

Comunicar o 
indeferimento

Solicitar 
documentação 

necessária para 
deferimento

Viabilizar o acesso ao 
benefício

Monitorar as 
solicitações de uso de 

benefício

Validar as solicitações 
através da análise das 

informações

Comunicar 
irregularidades ao 

solicitante e aguardar 
envio de 

documentação para 
correção

Identificar demanda 
interna por novos 

benefícios

Solicitar contratação 
de novos benefícios

Submeter à aprovação

Comunicar aos 
profissionais sobre o 

novo benefício

Providenciar inclusão 
do profissional no 

convênio solicitado

Solicitar 
documentação 

necessária para 
realização da inclusão 

do profissional

Realizar recebimento 
das faturas dos 

convênios mantidos

Atualizar sistema com 
os valores dos 

benefícios concebidos 
aos funcionários

Realizar conferência 
da fatura

Avaliar viabilidade de 
contratação dos 
programas de 

benefícios

Identificar profissionais 
admitidos

Identificar erro da 
fatura

Solicitar ajuste da 
fatura ao fornecedor

Receber solicitação e 
identificar a demanda

Avaliar solicitação/ 
documentação

Comunicar 
indeferimento

Realizar conferência 
da documentação 

conforme requisitado 
no edital publicado 

Comunicar ao 
candidato a data para 
sua apresentação na 

COMPESA

Informar condições 
salariais e benefícios 

da Companhia

Encaminhar 
profissional para 
realizar exame 

admissional

Realizar 
remanejamento para 

preenchimento de 
vaga

Comunicar as áreas 
interessadas, via 

e-mail

Preparar contrato de 
trabalho e colher 

devidas assinaturas

Registrar profissional 
no sistema de pessoal 

Encaminhar 
profissional para abrir 

conta corrente junto ao 
banco correntista 

Abrir pasta de arquivo 
de documentação do 

profissional

Realizar integração 
dos novos 

profissionais através 
de treinamento 

introdutório

Comunicar profissional 
da necessidade de 
solicitar adesão aos 

benefícios e plano de 
carreira

Fonte: Gerência de Regulação e Gestão organizacional da compesa 
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Figura 8: Processos internos da Compesa 

 

 
 Fonte: Gerência de Regulação e Gestão Organizacional da Compesa 

 
3.11 Ciclo de Desdobramento do Planejamento Estratégico      e           
Scorecards  

 
 

Para que exista a implantação da estratégia de forma plena as informações 

devem ser simétricas e fluir de cima para baixo, do meio para baixo e para 

cima da organização e finalmente de baixo para cima para que todos 

exerçam forte influência sobre a estratégia e o desempenho, dando 

efetividade as relações de causa efeito, portanto a figura 9 a seguir 

demonstra como as atividades serão desdobradas para a internalização do 

Planejamento Estratégico da Compesa.  
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          Figura 9: Atividades para Desdobramento do Planejamento e Scorecards 

 
 

Fonte: Planejamento Estratégico da Compesa, 2005-2010 

 
 

3.12 Ciclo de Avaliação e Acompanhamento  
 
 

Realizando correlação com o referencial teórico o ciclo explicitado na figura 

10 a seguir demonstra de maneira esquemática o giro do ciclo PDCA ou ciclo 

de Deming no contexto da empresa objeto da pesquisa. 
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Figura 10: Ciclo de Avaliação e Acompanhamento 

 
Fonte: Planejamento Estratégico  Compesa 

 
 

Durante a realização do estudo de caso verificamos os indicadores corporativos 

da Compesa estabelecidos no Planejamento Estratégico e que estão distribuídos 

sob as 04 (quatro) perspectivas do modelo teórico de kaplan e Norton. Estas 

métricas estão explicitadas na figura11 a seguir.  
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Figura 11: Indicadores de desempenho estabelecidos (Scorecards). 
 

 
   Fonte: Planejamento Estratégico da Compesa (2005 – 2010 ,2005) 

Nº DE ORDEM DENOMINAÇÃO SIGLA FÓRMULA 

 
01 

 
INDICE DE COBERTURA – 

ÁGUA 

 
ICA 

 
        Pop. Urbana c/ disponibilidade de abast. de Água____ 

Pop. Urbana Total dos municípios atendidos c/ água 

 
02 

 
ÍNDICE DE ATENDIMENTO 

URBANO - ÁGUA 

 
IA 

               Pop. Urbana atendida c/ abast. Água______ 
Pop. Urbana total dos municípios atendidos c/ água 

03 INDICE DE COBERTURA - 
ESGOTO 

 
ICE 

 
  Pop. Urbana c/ disponibilidade de esgotamento sanitário 

Pop. Urbana total dos municípios c/ água

04 ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
URBANO-ESGOTO IE                Pop. Urbana atendida c/ esg. Sanitário_______  

Pop. Urbana total dos municípios atendidos c/ água  

05 
ÍNDICE DE 

REFLORESTAMENTO DE 
MANANCIAIS 

IRM Nº de Reservatórios de acumulação c/ ação de reflorestamento 
Nº de reservatórios de acumulação 

 
06 

 
ÍNDICE DE QUALIDADE DE 

ÁGUA 

 
IQA 

Nº de sistemas dentro dos padrões 
Nº total de Sistemas 

07 ÍNDICE DE QUALIDADE DE 
EFLUENTES IQE         Nº de amostras dentro dos padrões_____ 

Nº total de amostras 

08 ÍNDICE DE IEQ% DE ETE’S 
MONITORADAS IEM Nº de ETE’s monitoradas 

Nº total de ETE’s 

09 ÍNDICE DE DBO E OD IBDO 100 x (BDOeb – BDOet) 
BDOeb 

10 ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE IL          Lucro Líquido_____ 
Ativo total 

11 MODICIDADE TARIFÁRIA MT Preço do m3(Tarifa Social) 
Valor do SM 

12 
TEMPO DE RESPOSTA ÀS 
DEMANDAS DOS ÓRGÃOS 

REGULADORES 
IQSR Nº se serviços executados no prazo ((Org. Reg.) 

Nº de serviços solicitados (Órgão Regulados) 

 
13 

 
INDICE DE REINCIDÊNCIA 

DAS RECLAMÇÕES 

 
IRR 

   Nº de serviços executados fora do prazo 
        +      Nº de serviços residual fora do prazo___ 

Nº de serviços solicitados 

 
14 

ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA 
DOS COMPROMISSOS 

 
IRF Nº de dias de atraso 

 
15 

ÍNDICE DE MANUTENÇÃO 
DE CLIENTES – ÁGUA 

 
ICA 

                 Quantidade de ligações de água do (até o) mês___ 
        Quantidade de ligações de água do (até o) mês anterior 

 
16 

INDICE DE MANUTENÇÃO 
DE CLIENTES – ESGOTOS 

 
ICE 

         Quantidade de ligações de esgotos do (até o) mês___ 
Quantidade de ligações de esgoto do (até o) mês anterior 

 
17 

INDICE DE QUALIDADE DO 
SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO 

 
ISA ____Nº de solicitações atendidas no tempo padrão___ 

Nº total de solicitações 

               
             18 

 
RANKING DA TARIFA 

 
RT 

Rol de tarifas das empresas de saneamento agrupadas em 
ordem crescente 

19 ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE 
RECEITA 

IER ____Arrecadação total_____ 
Receita Operacional 

 
20 

 
ÍNDICE DE PERDAS DE 

FATURAMENTO 

 
 

IPF 

Vol. Água ofertado – vol. Total água faturado 
Volume de água ofertado 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS DADOS 
 
Neste capítulo passaremos a demonstrar a sistematização dos dados e 

informações coletadas no trabalho com as respostas das entrevistas focais 

explicitando as convergências e divergências e efetuando a análise e comentários 

do autor no que se refere as métricas utilizadas pela Compesa em seu 

Planejamento Estratégico, verificar se as coisas certas estão sendo medidas e 

trabalhar os aspectos da cultura organizacional, pois a medição deve ser parte 

integrante de um processo contínuo de análise e melhoria de performance. 

 

4.1 Pergunta Central 
Você considera que a efetividade (eficiência e eficácia) da Gestão Pública é 

importante na promoção do desenvolvimento do Saneamento? 
 

Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 

Sim, sem dúvida não é só importante 

para promover o desenvolvimento do 

saneamento, como também o 

desenvolvimento de outras atividades.  

Certamente, os recursos e os 

resultados devem aparecer de uma 

forma menos custosa [...]. Sim, 

principalmente por ser um setor que 

vem passando por uma fase de 

grandes transformações e desafios, 

decorrentes da crescente exigência 

social pela universalização do 

abastecimento d’água e esgotamento 

sanitário, além da necessidade de 

elevados recursos para financiar novos 

investimentos, portanto, apenas com 

uma gestão eficiente e eficaz é que o 

desenvolvimento do setor poderá se 

dar de forma sustentável. 

Eficiência e eficácia são na verdade 

imprescindíveis a qualquer 

atividade, em especial a área de 

saneamento [...] , que se ressente 

da falta de gestão profissional com 

ênfase em organização. 
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Existe uma concordância entre os entrevistados quanto a necessidade da 

efetividade da gestão para a consecução do desenvolvimento do saneamento. 

 

4.2) Em sua opinião qual o impacto da implantação do Planejamento 

Estratégico ao longo dos últimos 03 anos na sua rotina de trabalho e nos 

resultados empresariais? 

 

          Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 
Financeiro, abastecimento, 

arrecadação, melhoria nos 

processos, comprometimento com 

objetivos e metas. 

Várias mudanças ao mesmo 

tempo. 

Houve o resgate de atividades 

desativadas ainda não apresenta 

resultados.[...] Administração mais 

transparente. A rotina não está 

totalmente planejada. 

Não, percebe-se mudanças ainda 

só mudanças no organograma. 

Impactos foram mínimos sem 

representar os anseios do corpo 

funcional. A implantação do mesmo 

não ocorreu. 

Mudanças lentas. 

Para o público a imagem melhorou. 

Na minha rotina não houve 

alteração. Vi como positiva a volta 

do planejamento da empresa.  

Avanço na arrecadação devido a 

Tarifa Social.[...] Faltou 

sensibilidade de quem elaborou 

mostrando o papel de cada um 

dentro das novas formulações, dos 

objetivos organizacionais. 

 
 
 

Nota-se que o impacto da implantação apresenta resultados financeiros e de 

arrecadação, mas são pouco significativos na rotina do corpo funcional. 
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4.3) Planejamento Estratégico da Compesa     é uma forma de incentivar a 

evolução da administração pública? 

 
Trechos das entrevistas 

 
GESTORES COLABORADORES 

Sim, se fosse promovido e 

divulgado. Sim, certamente, 

quando bem elaborado. Sim, pois 

esclarece para todos o que a 

empresa tem como objetivo aonde 

quer chegar. [...]  Para ter sucesso 

é preciso acompanhamento das 

ações planejadas. Trabalhando de 

forma planejada poderá 

diagnosticar pontos críticos. 

Planejamento é sempre um 

instrumento de incentivar e 

promover evolução de qualquer 

entidade, quer pública, quer 

privada. Sim é uma das formas. 

Sem dúvida, historicamente as 

organizações públicas tem 

características de funcionar a 

toque de caixa, de uma forma 

atabalhoada. [...] Há problemas de 

descontinuidade da gestão 

anterior. Estabelece diretrizes e 

prepara a empresa para contínuas 

mudanças. 

 
  
 

Existe um consenso entre os entrevistados de que o planejamento bem 

elaborado, divulgado e operacionalizado pode incentivar a evolução da 

administração pública, preparando a empresa para as mudanças contínuas. 
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4.4) Você acredita que a cultura e divulgação do Planejamento Estratégico está 

em toda a organização? 

 

Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 
Não, encontra-se instalada nas 

camadas decisórias. 

Deve ser novamente difundido 

para se criar o hábito. 

Divulgação houve, mas do ponto 

de vista científico, o mesmo não foi 

constituído com alicerce para obter 

resultados satisfatórios. [...] Não 

em toda a empresa. 

A cultura não. A divulgação em 

nível de mídia sim. 

Não, estamos apresentando o 

andamento das ações e projetos 

para que todos percebam a 

importância do Planejamento 

Estratégico. 

Neste momento ainda não há 

cultura. 

Carecem de participação de 

empregados de escalões mais 

baixos, mas que pela experiência 

poderiam ter contribuído para um 

produto melhor com mais 

participação e engajamento. 

De forma alguma. No interior nem 

ouvi falar. É preciso mais 

divulgação pela intranet ou 

treinamento nas unidades de 

negócio. [...]  Não considero que 

aqui na sede o que ainda existe 

são os banners nas salas, porém a 

cultura de conhecer, aplicar e 

atualizar não acontecem. 

Não, dificilmente chega à base, 

chegando apenas aos que tem 

nível intelectual mais elevado. 

Sim, mas ainda é preciso melhorar 

a comunicação. 

 
 

Os entrevistados ressaltaram que a cultura do planejamento encontra-se 

disseminada apenas nas camadas decisórias da empresa e que falta a 

participação, envolvimento e comprometimento dos demais empregados e a 

divulgação está deficitária, principalmente no interior do Estado. 
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4.5) Quais as diferenças marcantes que você percebeu ao longo dos últimos três 

anos após a implantação do Planejamento Estratégico da Compesa em relação 

aos clientes internos e externos? 

Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 
Os clientes externos não 

perceberam nenhuma diferença e 

o ambiente interno ainda está 

muito superficial. [...] Nos clientes 

internos a tarifa social vem 

beneficiando com taxa de 

pagamento especial, houve o 

resgate financeiro da empresa. 

Destaco a informatização em todas 

as áreas na Região Metropolitana 

do Recife e Interior. 

Com relação aos clientes internos 

não percebi mudanças 

significativas. Para os clientes 

externos houve mais ação da área 

comercial, melhorando a imagem 

da empresa. 

Houve apenas uma tentativa de 

implantação com distorções que 

podem comprometer a 

credibilidade do planejamento. 

Não as percebi [...]. O que vejo 

são as diferenças marcantes 

negativas, sem capacitação de 

pessoas, mudanças 

desordenadas. Com relação aos 

clientes internos nada foi feito 

ainda, há um esforço para a 

universalização dos serviços, 

talvez pelas promessas de 

campanha.Melhoria da imagem 

da empresa externamente, 

internamente a preocupação em 

cumprir o planejamento.Para os 

clientes internos permeia um 

estado de insegurança, de 

incerteza do futuro. Para os 

clientes externos houve 

melhorias. Não percebi nenhuma 

diferença marcante em nenhum 

dos públicos. 

 

Os entrevistados foram contundentes nas respostas, expressando que não 

perceberam as mudanças relevantes com relação aos clientes externos e 

internos, existindo ainda uma incipiente percepção de melhorias para o cliente 

externo. 
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4.6) Considera a metodologia do Balanced Scorecard (indicadores 

corporativos e setoriais) e de avaliação do desempenho importantes para 

atender as demandas dos empregados e gestores? 

 

Trechos das entrevistas 

 
GESTORES COLABORADORES 

Sim  este instrumento que auxilia as 

organizações a traduzir a estratégia 

em objetivos operacionais. 

É uma metodologia de excelência, 

quando bem conduzida com 

direcionamento científico. 

É importante mais ainda não 

deslanchou na Compesa. [...] A 

definição de metas de cada 

indicador deverá ser avaliada por 

empregados que conheçam bem a 

empresa e a real capacidade de 

realização das ações definidas. 

São ferramentas que permitem 

avaliar os resultados alcançados. 

Melhor ainda se a remuneração ou 

parte dela estiver  associada e 

esses resultados. 

A metodologia é importante, 

assim como a avaliação de 

desempenho. É imprescindível 

que haja qualificação. Sim, 

auxiliará nas várias barreiras 

existentes. Não, o resultado do 

BSC depende de programa de 

capacitação, programa de 

valorização, plano de carreira 

profissional como forma de 

motivação ter líderes e não 

chefes, colaboração rever 

valores, conscientização de 

todos os empregados quanto a 

importância de seu trabalho. 

[...] Não tenho conhecimento 

do assunto para avaliar. Sim, 

desde que haja treinamento e 

desenvolvimento para usar a 

ferramenta.  

 
 

Os entrevistados apresentaram uma multiplicidade de opiniões nesta resposta, 

destacando que a ferramenta é importante, contudo é preciso que haja 

treinamento e que as metas e indicadores sejam estabelecidos por empregados 

com experiência na empresa, que a remuneração ou parte dela, esteja 

relacionada a resultados e indicadores. 



86 

 
 4.7) Na Compesa os indicadores corporativos utilizados no Planejamento 

Estratégico   são representativos  do desempenho empresarial? 

 

Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 

Acredito que sim, mas podem 

ser alterados à medida que 

forem utilizados e avaliados. 

Ainda está muito incipiente. 

Não há visibilidade dos 

indicadores propostos.[...] Não 

só medir como avaliar e ajustar o 

desempenho da empresa. 

Não tenho dúvida que sim. 

A definição de indicadores já é 

um  significativo passo para 

melhorar a gestão da Compesa. 

Deve haver divulgação, 

qualificação de pessoal para 

alimentar o sistema e 

conscientização do corpo 

gerencial para interpretar e 

utilizar os dados no sentido da 

melhoria da gestão. [...] Não 

tenho conhecimento para avaliar.

Não todos em minha opinião. 

 
 

Há um consenso que a definição dos indicadores é significativo para a gestão da 

empresa, mas ainda está muito incipiente, devendo haver mais qualificação e 

divulgação dos indicadores e do que efetivamente eles medirão. 
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4.8) Quais os Recursos (Tecnologia da Informação, Pessoal, Materiais) que você 

considera mais importantes à consecução dos objetivos constantes no 

Planejamento Estratégico? 

 

Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 

Implantação urgente do orçamento 

empresarial e o treinamento de 

pessoal. Tecnologia com acesso a 

todos, treinamento e divulgação . 

 Pessoal. Nada se faz sem 

pessoas.[...] Os três são 

importantes, com uma grande 

ênfase para pessoal. Sem isso, 

nada funciona. Pessoas 

(motivação, renovação e 

capacitação) e tecnologia da 

informação(ERP). 

Recursos tecnológicos, 

materiais e pessoal 

devidamente treinado, 

motivado e comprometido com 

os objetivos a serem atingidos. 

Treinamento, comunicação. 

Motivação de pessoal. [...] 

Recursos Humanos e material 

nos serviços de atendimento 

ao cliente externo. 

Recursos humanos(motivação, 

desenvolvimento, 

treinamento). 

Interação e interligação de 

todos esses recursos torna-se 

imprescindível para alcançar 

as metas do planejamento 

estratégico. 

 

 
 

Existe uma multiplicidade de respostas neste item, com grande destaque para a 

valorização dos recursos humanos, a implantação urgente do orçamento 

empresarial, tecnologia (ERP) e a interação e interligação de todos estes 

recursos.  
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4.9) Você acredita que todos os gerentes da Compesa estão capacitados a utilizar 

a ferramenta de avaliação do desempenho empresarial de indicadores 

corporativos e setoriais -  BSC? 

 

                 Trechos das entrevistas 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neste item houve uma divergência bastante acentuada nas respostas dos 

entrevistados gestores que se ressentem de maior divulgação e capacitação e os 

colaboradores criticam a falta de perfil da grande maioria dos gestores. 

 
 
 
 
 
 

GESTORES COLABORADORES 

Atualmente, não. 

A maioria tem capacidade, porém 

precisamos internalizar, divulgar e 

utilizar o instrumento no dia-a-dia. 

A ferramenta ainda está sendo 

implantada.[...] Falta política efetiva 

de capacitação de pessoal, inclusive 

dos gestores. 

Não, por falta de exercício de 

sua utilização. [...] Não, 

Faltam qualificação e perfil 

na grande maioria dos que 

estão na grande maioria dos 

que estão ocupando as 

funções gerenciais. 

Não acredito. Há uma fatia 

considerável de gerentes 

que desconhece até o termo. 

Acredito que a maioria gosta 

do trabalho e entende a sua 

importância para o alcance 

dos resultados, mas não 

estão presos a uma má 

qualificação profissional. 
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4.10) Quais as suas expectativas com a criação do Comitê Estratégico composto 

por 16 superintendentes com a finalidade de dar apoio ao Planejamento 

Estratégico de forma contínua e permanente? 

Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 

O grupo ainda está sem este foco 

para gerir a empresa. 

Não vejo resultados positivos.  

Talvez muitos mal saibam a 

responsabilidade de seu papel 

neste cenário. [...] Mudança 

comportamental. Os gestores 

atuam de forma operacional, 

prejudicando o acompanhamento 

das ações planejadas. 

Propor a redefinição de 

estratégias para o alcance dos 

resultados ainda não atingidos. 

O comitê deveria conduzir a 

companhia para uma integração 

maior reduzindo desvios 

gerenciais. Entretanto, falta perfil 

gerencial. Espero que sejam 

proativos e bem sucedidos. 

Que este comitê esteja preparado 

tecnicamente que tenha 

conhecimento e que seja 

transparente a realidade da 

empresa.  [...] Desconheço este 

comitê. Não sabia que era com o 

intuito de dar apoio ao 

planejamento estratégico. 

Os assuntos abordados no comitê 

não são repassados. Que haja 

evolução e continuidade do 

planejamento, efetuando os 

ajustes necessários. [...] 

Dispersão em termos 

principalmente do planejamento 

estratégico e suas conseqüências 

culturais e organizacionais na 

empresa, bem como uma 

preocupação com suas próprias 

gestões e não o conjunto delas. 
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Os gestores exprimem que o comitê ainda não se deteve para por foco neste 

aspecto do planejamento estratégico, enquanto os colaboradores reclamam que 

não são comunicados dos assuntos tratados no comitê e enfatizam a falta do 

perfil gerencial. 

 

4.11) Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo gestor relacionadas ao 

Planejamento Estratégico e a prática de avaliação de desempenho? 

 

Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 

Falta de dados confiáveis. 

Gestão de pessoas, fazer com 

que os gestores internalizem os 

mesmos objetivos e trabalhem 

com metodologia e processos. 

Capacitação, treinamentos 

técnicos e motivacionais.[...] Falta 

de ordem nas prioridades dos 

projetos. 

A desmotivação dos empregados 

em relação ao salário, a espera 

da implementação do plano de 

cargos e salários e o alcance das 

metas definidas no planejamento 

estratégico. 

Ausência de procedimentos 

formais. 

Falta de definição clara e objetiva 

de método e critério de avaliação 

de desempenho e falta de 

capacitação gerencial. 

Falta de conhecimento técnico, 

de experiência, de 

profissionalismo, dificuldade em 

liderar, em lidar com pessoas. 

Falar em dificuldades gerenciais 

aqui é coisa muito fácil. [...] 

Orientação e direcionamento. 

Participação, comprometimento, 

motivação, trabalho em equipe e 

qualificação pessoal. Insatisfação 

dos empregados com a 

remuneração. 

 

 

As respostas mais uma vez apresentam multiplicidade de opiniões. Os gestores 

ressaltam a falta de dados confiáveis e a falta de motivação dos empregados, em 

oposição os colaboradores destacam a falta de conhecimento técnico, 

comprometimento e profissionalismo por parte dos gestores e também de uma 

definição mais clara e objetiva dos critérios de avaliação de desempenho. 
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4.12) Você acredita que a falta de conhecimento gerencial, visão e compreensão 

do Planejamento Estratégico dificultam o alinhamento das políticas e diretrizes no 

processo de implementação da estratégia? 

 

Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 

Falta estrutura, comunicação, 

treinamento.[...] Suprir defasagens 

com treinamento. 

Com toda certeza. 

Sim, o conhecimento é a base de 

tudo. 

Sim, sob todos os aspectos. 

É preciso ter conhecimento da 

realidade da empresa.[...] Pesa 

bastante a percepção do 

superior imediato como um 

líder com espírito de equipe e 

ações no que diz respeito à 

motivação dos empregados. 

 

 

Os gestores destacam a necessidade de maior comunicação e treinamento para 

elevar o conhecimento do planejamento Estratégico, enquanto que os 

colaboradores mencionam que é preciso liderança com espírito de equipe e um 

maior conhecimento da realidade da empresa.  

 

4.13) Você gostaria de falar algum assunto sobre Planejamento Estratégico e a 

ferramenta de gestão dos indicadores corporativos -  BSC na Compesa que não 

foi aqui relacionado? 

Trechos das entrevistas 

GESTORES COLABORADORES 

Não. 

Assunto já abordado em 

respostas anteriores 

Não se está considerando as 

características e as condições de 

trabalho locais (diversificados), 

nem a cultura da organização, os 

indicadores deveriam ser 

adequados à realidade da 

empresa. 
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Neste item os gestores mencionaram que já haviam esgotado o assunto nos 

questionamentos anteriores enquanto que os colaboradores trouxeram a 

contribuição de que se deve sempre levar em consideração na construção dos 

indicadores corporativos as características regionais das diversas gerências de 

unidades de negocio, bem como a cultura da organização. 

 

Nos dois grupamentos quando mencionamos que se tratava de uma pesquisa de 

caráter científico, houve receio para aceitação e varias desistências, contactamos 

com aproximadamente 50 (cinqüenta) pessoas para obter a amostra de 20 (vinte) 

entrevistados. Os colaboradores entrevistados agradeceram por serem 

convidados a participar e disseram que aguardam também os resultados da 

pesquisa.   
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA 
BALANCED SCORECARD NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

COMPESA 
 

A criação de valor é o grande desafio do mundo dos negócios desde os 

primórdios da administração cientifica com o Frederick Taylor, contudo esta 

medição de valor era realizada de forma unidimensional, sob a ótica financeira, 

até aparecer o BSC que liga objetivos estratégicos a indicadores corporativos 

abrangentes, ou seja, a estratégia e a visão devem estar intrinsecamente ligadas 

às dimensões do mercado, financeira, de processos e de aprendizado e 

crescimento. A estratégia é de forma objetiva como a empresa se posiciona para 

alcançar uma situação futura desejável, cumprindo a sua missão.  

 

Em pesquisa realizada com 100 empresas brasileiras em 1999 pela Symnetics 

empresa de consultoria que possui parceria com a Balanced Scorecard 

Collaborative, vinculada a Palladium dos consultores Kaplan e Norton , 

demonstrou que somente 10% das estratégias são implementadas com sucesso. 

 

A falha na implementação de 90% dessas estratégias deve-se a 04 barreiras: 

 

. Barreira da Visão: somente 5% do nível operacional compreende a estratégia 

 

. Barreira das Pessoas: somente 25% do nível gerencial possui incentivos 

vinculados ao alcance da estratégia 

 

. Barreira dos Recursos: 60% das empresas não vinculam recursos financeiros à 

estratégia 

 

. Barreira de gestão: 85% dos gestores gastam menos que 1h/mês discutindo 

estratégia.  

 

 O BSC foi concebido com a finalidade de suprir estas barreiras, mediante dialogo 

da alta direção da empresa, alinhamento acerca da estratégia e transparência. 
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A pesquisa demonstrou que houve avanços significativos no ambiente 

organizacional e no modelo de gestão no período da pesquisa 2005 - 2007, com 

reflexos nos indicadores de desempenho corporativos e estratégicos. 

 

No que se refere aos indicadores corporativos houve o empenho para o seu 

estabelecimento, contudo a dificuldade de a apuração de resultados terem que 

ser em grande parte feita manualmente, proporcionou atrasos e retrabalhos. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1:  ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES CORPORATIVOS 
Fonte: Gerência de Planejamento Empresarial - Compesa 

INDICADORES  SIGLA META (%) 
MAIO/2007 

APURAÇÃO 
(%) 

 MAIO/2007 
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO – ÁGUA IA 74,17 73,61 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO-ESGOTO IEM 25,83 19,18 

ÍNDICE DE REFLORESTAMENTO DE MANANCIAIS IRM 2,92 2,46 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA IQA 22,08 28,66 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE EFLUENTES IQE 33,12 62,50 

ÍNDICE DE IEQ% DE ETE’S MONITORADAS IEM 41,50 32,00 

ÍNDICE DE DBO E OD IBDO 69,59 68,68 

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE IL 2,30 0,32 

MODICIDADE TARIFÁRIA MT 2,50 2,10 

ÍNDICE DE RESPOSTA NO PRAZO ÀS DEMANDAS 
DOS ÓRGÃOS REGULADORES 

IROR 84,17 18,33 

ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA DOS COMPROMISSOS INA 100,00 100,00 

ÍNDICE DE LIGAÇÕES ATIVAS – ÁGUA ILA 1,54 0,18 

INDICE DE LIGAÇÕES ATIVAS – ESGOTOS ILE 2,78 0,08 

INDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO 

ISA 66,25 45,11 

ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE RECEITA IER 89,82 93,00 

ÍNDICE DE PERDAS DE FATURAMENTO IPF 59,16 60,30 
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É importante ressaltar que o processo caminha, não na velocidade que 

precisamos. Esta dificuldade só será superada com a implantação do Sistema de 

Gestão empresarial – ERP que fará alimentação automática dos scorecards, 

deixando-os ao alcance de todos, eliminando as assimetrias informacionais. 

 

Nota-se que ocorreu o início da utilização deste instrumento de BSC e a 

disseminação da cultura da avaliação, inclusive com o resgate da atividade de 

planejamento no contexto organizacional, dando uma nova dinâmica à área, 

contemplando a definição de metas para a universalização dos serviços, 

redesenho da estrutura organizacional, ocorreu ainda a sistematização de 

processos de trabalho, transformando o conhecimento tácito em conhecimento 

explicito e sistematizado.  

 

Ressaltamos a aquisição de novas máquinas e a renovação do parque de 

informática com a introdução de rede de voz e dados, do Sistema Integrado de 

Gestão de Serviços de Saneamento – GESAN, licitação e início dos trabalhos de 

implantação do Sistema de Gestão Empresarial - ERP pela empresa IFS  de 

Consultoria Consórcio Latinifs Tecnologia da Informação S.A. e Consoft 

Consultoria e Sistemas LTDA.  

 

Destacamos a contratação de consultoria para desenvolvimento do Plano de 

Gestão de Recursos Humanos – PGRH pela empresa de consultoria Deloitte, a 

formação de comitês de perdas, de planejamento estratégico com os 

16(dezesseis) superintendentes, que se reúnem mensalmente para discutir e 

apresentar soluções para as grandes questões da empresa. 

 

Como resultados operacionais dos relatórios de administração constante no 

balanço anual de 2007 e considerações sobre a utilização da ferramenta BSC 

podemos destacar: 

 

 
 
 
 
 



96 

5.1. Faturamento  
 
 

Gráfico 1: Gráfico de Faturamento no período 2002 a 2007 

 
Valores em R$ mil 

 
Fonte: Relatório de Administração da Compesa – Balanço Anual de 2007 

 
 
Destacamos a tendência de crescimento da métrica do faturamento, nos anos de 

realização da pesquisa. 

 
 
5.2 Arrecadação 

Gráfico 2: Gráfico de Arrecadação no período 2005 a 2007 

 
Valores em R$ mil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Relatório de Administração da Compesa – Balanço Anual de 2007 
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Destacamos também a tendência de crescimento da métrica de arrecadação nos 

anos de realização da pesquisa. 

 
5.3. Comparação de indicadores 

Tabela 2: Comparativo de Indicadores de Faturamento, Arrecadação e Tarifação no período 2002 a 
2007. 

 

 
Fonte: Relatório de Administração da Compesa – Balanço Anual de 2007 
 

 
É importante fazermos esta análise comparativa, pois o cliente busca a 

modicidade tarifária associada a serviços públicos de qualidade. 

 
 
5.4. Lucro Líquido do Exercício  

2002 2003 Gráfico 3: Gráfico de Lucro Líquido no período de 2002 a 2007 

 
Valores em R$ mil 

 
 

Fonte: Relatório de Administração da Compesa – Balanço Anual de 2007 

 
 Apesar de situar-se abaixo da meta estabelecida para este Scorecard, nota-se a 

tendência de melhoria de performance da instituição. 
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5.5. Indicadores de Gestão  

 
Tabela 3 : Receita Operacional 2005 a 2007 

 

 
 

Fonte: Relatório de Administração da Compesa – Balanço Anual de 2007 

 
O Lucro alcançado no Exercício de 2007 consolida uma tendência de resultados 

positivos e ratifica o término de um período de prejuízos, que vinham ocorrendo 

em anos anteriores a 2004, período em que não havia ocorrido a deflagração e a 

passagem para o modelo de administração pública gerencial e de gestão 

fundamentada no planejamento com métricas de desempenho. 

 

Para que haja a superação das barreiras à implementação da estratégia, citadas 

no início deste capítulo, a pesquisa sugere: 

 

Valorização e motivação das pessoas, remuneração justa e atreladas a 

scorecards, apoio da alta gerência, inclusive de acesso a sala, linguagem comum 

nas comunicações com base nos scorecards, ambiente de confiança, capacitação 

contínua dos colaboradores e gestores, orçamento definido e estratégico,Gestão 

da informação competente, valorização da área de planejamento, 

compartilhamento do conhecimento, comprometimento e envolvimento de todos. 
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Partindo dos resultados anteriormente apresentados é possível inferir que o 

desafio está apenas começando, isto nos remete à metáfora do iceberg 

organizacional, criação de valor com ativos tangíveis e ativos intangíveis, ou seja, 

na ponta do iceberg estaria a parte visível, os resultados econômico-financeiros e 

abaixo da linha da água os intangíveis, que precisam imediatamente ser 

trabalhados para que juntos, em um processo de construção coletiva Diretoria, 

Gestores e colaboradores, possamos obter desempenhos satisfatórios de 

mercado, processos internos, aprendizado e crescimento, com a utilização de 

pessoas, inovações e tecnologia de forma racional e sistematizada, gerando valor 

e atingindo metas e a missão organizacional, suportando, corroborando e 

validando a teoria de Kaplan e Norton na utilização da ferramenta BSC, qual seja 

“o que você medir é o que terá”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 
 

 

O objetivo central deste estudo foi demonstrar se a implantação da ferramenta  

Balanced Scorecard – BSC  contribui com a efetividade da gestão e apresenta os 

principais aspectos relativos ao desempenho operacional da Companhia 

Pernambucana de Saneamento - Compesa, no período de 2005 a 2007, 

examinando a aplicação desta ferramenta de avaliação de performance, onde se 

implantou a gestão por resultados, Identificando as variáveis relevantes 

decorrentes da implantação desta técnica e suas conseqüências nos processos e 

na estrutura organizacional da Compesa, bem como as transformações e 

resultados significativos ocorridas no período da observação e pesquisa. 

 

Registrou-se que a medição de desempenho é indubitavelmente um dos grandes 

desafios da gestão seja pública ou privada. O mundo empresarial é pragmático e 

performance é ida sem volta, existe a busca incessante por altos padrões de 

desempenho e excelência, a estratégia tem muito a ver com a criação de 

significado e de propósito. 

 

Com o apoio do referencial teórico, da documentação e da análise das entrevistas 

realizadas com gestores e colaboradores, o estudo de caso revela: 

 

Que no modelo proposto por Kaplan e Norton o BSC, cuja finalidade é que todo 

mundo entenda a estratégia, que haja as relações de causa e efeito e o  equilíbrio 

nas perspectivas. Verificamos que este equilíbrio ainda não ocorreu na empresa 

conforme as respostas dos entrevistados e que muitos gestores e colaboradores 

ainda não sabem responder qual a sua contribuição para a estratégia da 

Compesa.  É necessário que os  empregados entendam a estratégia, caso 

contrário não auxiliarão na sua execução.  

 

Nas respostas dos gestores e colaboradores, a maioria dos entrevistados 

consideram que o sistema precisa de ajustes e isto está em franco processo de 

estruturação, nestes ajustes deve ser levado em conta o sistêmico, a 

interdependência e a interatuância.  
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 A pesquisa constatou que o Plano de Comunicação para a divulgação do 

Planejamento Estratégico e seus indicadores corporativos e metas não foi 

suficiente para que houvesse compreensão nos diversos níveis da estrutura 

organizacional, chegando até o mais humilde de seus empregados, entretanto, o 

processo encontra maior compreensão no topo da organização.  

 

Constata-se fragilidade nos Sistemas de Tecnologia da Informação e 

Telecomunicação que possam dar respostas mais rápidas e eficientes para a 

realização de simulações, prognósticos e monitoramento de scorecards e metas, 

dificuldade que  possivelmente será suprida com a implantação do Sistema de 

Gestão Empresarial – ERP. 

 

A inexistência do orçamento formal na Compesa dificultou o estabelecimento de 

metas e Scorecards dentro da realidade da empresa. 

 

Verificamos que as 04(quatro) perspectivas foram contempladas, não obstante, a 

perspectiva de aprendizagem e crescimento ficou prejudicada em detrimento ao 

prestígio dado as perspectivas financeira e interna, portanto os indicadores 

corporativos não são balanceados e a ferramenta BSC não representa ainda a 

estratégia da empresa.   

 

Constatou-se que o número de indicadores corporativos e os resultados do 

conjunto em suas várias perspectivas é ainda pequeno e não permite expressar a 

performance global da empresa, bem como trazer a necessária segurança para 

que a alta administração possa ter insumos fidedignos e confiáveis, fato que 

poderá tornar o processo decisório cada vez mais assertivo, bem como, assegurar 

que qualquer número de usuários tenha a mesma informação em qualquer área 

da empresa de forma democrática, padronizada e sistêmica.  

 

A investigação demonstra que a inexistência de uma política de incentivos e de 

remuneração vinculada à estratégia prejudica a política e a dinamicidade das 

atividades, pois o sucesso organizacional se consegue com colaboradores 
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competentes e motivados, desenvolvendo as suas atividades com autonomia para 

realizar a melhoria contínua dos processos na busca da excelência. 

 

Sugerimos e destacamos que é imperioso fazer a promoção de palestras e fóruns 

de Planejamento Estratégico em todas as gerências de Unidades de Negócio para 

possibilitar disseminação e entendimento conceitual e operacional das atividades 

da empresa e a importância da avaliação do desempenho com base nos 

indicadores corporativos (scorecards).  Para diminuir as assimetrias 

informacionais, a campanha de comunicação da estratégia pode se utilizar de 

diversos meios tais como: folhetos, cartas, newsletters, jornal interno, e-mails, 

intranet, reuniões, vídeos e TV corporativa. 

 

 Os resultados das entrevistas demonstram também que a Direção da Compesa 

deve determinar a realização de treinamentos para os gestores na ferramenta 

gerencial BSC, para que os mesmos possam verificar se o que foi planejado está 

sendo realizado satisfatoriamente. É preciso discutir exaustivamente sobre as 

conexões de causa e efeito do mapa estratégico que define as hipóteses 

estratégicas.  

 

 Nota-se que é crucial cuidar do lado humano ao implementar a mudança. Criar 

uma estrutura pensante distribuída geograficamente em toda empresa. É preciso 

que se tenha um grupo de pessoas na coordenação da estratégia, no 

monitoramento do desempenho dos negócios e que possuam capacidade 

analítica para distinguir entre a realidade real e a realidade dos relatórios.  

 

Enfatiza-se trabalhar também o sistema de baixo para cima, desenvolver a 

capacidade humana e institucional e aumentar a sustentabilidade e 

consequentemente a eficiência das soluções.  

 

A investigação trás à luz que a Compesa poderá dar um salto de patamar se a 

resolução das dificuldades aqui evidenciadas for realizada de forma integrativa e 

não fragmentada, depende, portanto, de um grande esforço de construção 

coletiva, na compreensão que o espírito da empresa não está nas pessoas, mas 
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na motivação delas e na compatibilização e no equilíbrio dinâmico entre os 

objetivos pessoais e os objetivos estratégicos da instituição.  

 

Ocorreu o início da utilização do BSC e está ocorrendo a disseminação da cultura 

da avaliação, inclusive com o resgate da atividade de Planejamento no contexto 

organizacional, dando uma nova dinâmica à área, contemplando a definição de 

metas para a universalização dos serviços, redesenho da estrutura organizacional 

e a sistematização dos processos de trabalho, transformando o conhecimento 

tácito em conhecimento explicito e sistematizado, com o apoio da Consultoria 

Deloitte.  

 

Ressaltamos a aquisição de novos equipamentos e a renovação do parque de 

informática com a introdução de rede de voz e dados, do Sistema Integrado de 

Gestão de Serviços de Saneamento – GSAN, licitação e início dos trabalhos de 

implantação do Sistema de Gestão Empresarial - ERP pela empresa IFS de 

Consultoria Consórcio Latinifs Tecnologia da Informação S.A. e Consoft 

Consultoria e Sistemas LTDA.  

 

Destacamos a contratação de consultoria para desenvolvimento do Plano de 

Gestão de Recursos Humanos – PGRH pela empresa de consultoria Deloitte, a 

formação de comitês de perdas, de planejamento estratégico com os 

16(dezesseis) superintendentes, que se reúnem mensalmente para discutir e 

apresentar soluções para as grandes questões da empresa. 

 

Pode-se afirmar que esta pesquisa atingiu os objetivos aos quais se propôs, 

demonstrando que com relação ao conjunto das respostas apresentadas pelos 

gestores e colaboradores, fica evidenciado de forma inequívoca que o êxito 

financeiro da organização apresentado nos seus relatórios de administração não 

representa ainda a implantação e a compreensão da estratégia dentro da 

metodologia de Kaplan e Norton, pois não há o equilíbrio, o balanço que a 

ferramenta BSC se predispõe. 

 

 Ainda, segundo a análise realizada não há mobilização efetiva dos ativos 

intangíveis pela desmotivação dos trabalhadores sendo gestores ou não 
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ocasionado pela deficiência em uma política de Recursos Humanos que alinhe e 

mobilize todos, mediante a correção de distorções salariais, treinamento, cursos 

de aperfeiçoamento e na seqüência uma comunicação mais eficiente que faça 

dinamizar e dar fluidez as relações de causa e efeito do modelo BSC, melhorando 

a qualidade dos serviços, imagem da empresa e conseqüente atingimento da 

missão organizacional devido a compatibilização dos interesses organizacionais e 

dos interesses do seu corpo funcional. 

 

Os resultados encontrados nas entrevistas e no material documental corroboram 

que os pressupostos teóricos o BSC pode efetivamente criar valor na empresa, 

auferir resultados e difundir a cultura da estratégia no âmbito da empresa, nas 

mais diversas áreas da organização desde o nível estratégico, passando pelo 

tático e culminando com o operacional, o processo encontra-se em curso. 

 

Os resultados do estudo foram significativos para demonstrar que a Compesa e o 

Governo do Estado devem continuar com a estratégia de avaliação de 

performance e na gestão por resultados. 

 

Esta pesquisa possui algumas limitações que precisam ser destacadas para 

melhor compreensão e análise dos resultados obtidos: 

 

A Compesa não aplicou na integralidade o Modelo apresentado por Kaplan e 

Norton, pelas razões e dificuldades anteriormente evidenciadas, mas serão 

progressivamente superadas e a mudança cultural se disseminará se forma 

multidisciplinar e multidimensional em todas as áreas da empresa, da 

contabilidade, finanças, direito, marketing, administrativa, engenharia e obras e 

operacional. 

 

A pesquisa foi realizada apenas com os gerentes e colaboradores. É preciso 

saber qual a opinião dos demais atores envolvidos no ambiente organizacional da 

Compesa. 

 

Não houve um aprofundamento na pesquisa de avaliação de desempenho em 

empresas de saneamento congêneres a Compesa. 
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Recomenda-se ainda que outras metodologias com o mesmo propósito sejam 

estudadas de forma comparativa com o Balanced Scorecard. 

 

Por último, mas não menos importante, recomenda-se que novos estudos sejam 

realizados no âmbito da organização em continuidade a este, inclusive na criação 

de indicadores corporativos setoriais em todas as unidades orgânicas da empresa, 

na busca da efetividade da Gestão Pública e do Desenvolvimento do 

Saneamento, em cumprimento aos dispositivos constitucionais e da Lei Nº. 

11.445/07 que contém a universalização da prestação dos serviços, a eficiência, a 

sustentabilidade econômica e o controle social como princípios e pilares 

fundamentais. 
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APÊNDICE A 
 
 

Protocolo de Entrevista 
 
 
Caro (a) Colega,  

 

Solicito o seu apoio no sentido de responder aos questionamentos constantes 

deste e-mail relativos ao Processo de Implantação do Planejamento Estratégico 

da Compesa – no período de 2005-2007. 

 

Estas respostas me auxiliarão como parte de um trabalho para conclusão de 

Mestrado em Gestão Pública na UFPE (Estudo de caso na COMPESA). 

 

Assim sendo, gostaria de contar com a sua valiosa colaboração no sentido de 

responder aos questionamentos e devolvê-lo por meio digital, no prazo de 

05(cinco) dias. 

 
Pergunta Central: 

 

Você considera que a efetividade (eficiência e eficácia) da Gestão Pública é 

importante na promoção do desenvolvimento do Saneamento? 

 

1) Em sua opinião qual o impacto da implantação do Planejamento 

Estratégico ao longo dos últimos 03 anos na sua rotina de trabalho e nos 

resultados empresariais? 

 

2) O Planejamento estratégico da Compesa é uma forma de incentivar a 

evolução da administração pública? 

 

3)  Você acredita que a cultura e divulgação do Planejamento estratégico 

estão em toda a organização? 
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4) Quais as diferenças marcantes que você percebeu ao longo dos últimos 

três anos após a implantação do Planejamento Estratégico da Compesa 

em relação aos clientes internos e externos? 

 

5) Considera a metodologia do Balance Scorecard (indicadores corporativos e 

setoriais) e de avaliação do desempenho importantes para atender as 

demandas dos empregados e gestores? 

 

6) Na Compesa os indicadores corporativos utilizados no Planejamento 

Estratégico   são representativos  do desempenho empresarial? 

 

7)  Quais os recursos (Tecnologia da Informação, pessoal, materiais) que 

você considera mais importantes à consecução dos objetivos constantes 

no Planejamento Estratégico? 

 

8)  Você acredita que todos os gerentes da Compesa estão capacitados a 

utilizar a ferramenta de avaliação do desempenho empresarial de 

indicadores corporativos e setoriais -  BSC? 

 

9) Quais as suas expectativas com a criação do Comitê Estratégico composto 

por 16 superintendentes com a finalidade de dar apoio ao Planejamento 

Estratégico de forma contínua e permanente? 

 

10) Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo gestor relacionadas ao 

Planejamento Estratégico e a prática de avaliação de desempenho? 

 

11) Você acredita que a falta de conhecimento gerencial, visão e compreensão 

do Planejamento Estratégico dificultam o alinhamento das políticas e 

diretrizes no processo de implementação da estratégia? 
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12) Você gostaria de falar algum assunto sobre Planejamento Estratégico e a 

ferramenta de gestão dos indicadores corporativos -  BSC na Compesa que 

não foi aqui relacionado? 

 

Contando com a sua colaboração, antecipo meus agradecimentos. 
 
 
Luciano João de Santana 
Gerente de Regulação e Gestão Organizacional - GRG 
Fone: 81 34129202 Fax: 81 34129203 
Celular: 81 87813147 
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ANEXO A 

Declaração Universal dos Direitos da Água  

Em 22 de março de 1992 a ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu o 

"Dia Mundial da Água", publicando um documento intitulado "Declaração 

Universal dos Direitos da Água".  

1 - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente cada povo, cada 

nação, cada região, cada cidade, cada cidadão, é plenamente responsável aos 

olhos de todos.  

2 - A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo 

vegetal, animal ou ser humano. Sem ela não poderíamos conceber como é a 

atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura.  

3 - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, 

frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com 

racionalidade, precaução e parcimônia.  

4 - O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e 

de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente 

para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende em 

particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam.  

5 - A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, 

um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma 

necessidade vital, assim como a obrigação moral do homem para com as 

gerações presentes e futuras.  

6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: 

precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode 

muito bem escassear em qualquer região do mundo.  
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7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De 

maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento 

para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração 

da qualidade das reservas atualmente disponíveis.  

8 - A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma 

obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão 

não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado.  

9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e 

as necessidades de ordem econômica, sanitária e social.  

10 - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o 

consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.  
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ANEXO B  
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI Nº. 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.  

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 

de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 

de maio de 1978; e dá outras providências. 

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1o  Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico 

e para a política federal de saneamento básico. 

Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com 

base nos seguintes princípios fundamentais: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 

propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente; 
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IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e 

de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida 

e do patrimônio público e privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de 

promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 

determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 

operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-

estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, 

desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 
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b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, 

de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por 

convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da 

Constituição Federal; 

III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 

ocupados ao saneamento básico; 

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem 

à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos 

de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos 

serviços públicos de saneamento básico; 

        V -  (VETADO) ; 

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 

(dois) ou mais titulares; 

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a 

universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para 

populações e localidades de baixa renda; 
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VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, 

núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

§ 1o   (VETADO) . 

§ 2o   (VETADO) . 

§ 3o  (VETADO) . 

Art. 4o  Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 

saneamento básico. 

Parágrafo único.  A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços 

públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos 

e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei 

no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações 

estaduais. 

Art. 5o  Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por 

meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para 

operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de 

responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do 

gerador. 

Art. 6o  O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços 

cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por 

decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. 

Art. 7o  Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: 

I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c 

do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; 
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II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 

compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do 

inciso I do caput do art. 3o desta Lei; 

III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e 

outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

Art. 8o  Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão 

delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, 

nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril 

de 2005. 

Art. 9o  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 

saneamento básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 

responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de 

sua atuação; 

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde 

pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para 

abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade 

da água; 

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do 

caput do art. 3o desta Lei; 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento; 
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VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da 

entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos 

contratuais. 

Art. 10.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico por 

entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de 

contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria 

ou outros instrumentos de natureza precária. 

§ 1o  Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 

I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder 

público, nos termos de lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas 

ou associações, desde que se limitem a: 

a) determinado condomínio; 

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população 

de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação 

e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários; 

II - os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de abril 

de 2005. 

§ 2o  A autorização prevista no inciso I do § 1o deste artigo deverá prever a 

obrigação de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de 

termo específico, com os respectivos cadastros técnicos. 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

I - a existência de plano de saneamento básico;  

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-

financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo 

plano de saneamento básico; 
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III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 

cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 

regulação e de fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 

licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão 

ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 

§ 2o  Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou 

de programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão 

prever: 

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos 

prazos e a área a ser atendida; 

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão 

dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e 

de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem 

prestados; 

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 

prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

c) a política de subsídios; 

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços; 

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 
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§ 3o  Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as 

atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os 

serviços contratados. 

§ 4o  Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos 

§§ 1o e 2o deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela 

abrangidos. 

Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um 

prestador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas 

deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única encarregada das 

funções de regulação e de fiscalização. 

§ 1o  A entidade de regulação definirá, pelo menos: 

I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos 

serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e 

aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes 

prestadores envolvidos; 

III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes 

prestadores dos serviços; 

IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento 

dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o 

caso; 

V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de 

um Município. 

§ 2o  O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se 

refere o caput deste artigo deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos: 

I - as atividades ou insumos contratados; 
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II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às 

atividades ou insumos; 

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de 

investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação; 

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão 

operacional das atividades; 

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros 

preços públicos aplicáveis ao contrato; 

VI - as condições e garantias de pagamento; 

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão 

administrativas unilaterais; 

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de 

inadimplemento; 

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e 

fiscalização das atividades ou insumos contratados. 

§ 3o  Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 2o deste artigo a 

obrigação do contratante de destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, 

o valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a 

respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados. 

§ 4o  No caso de execução mediante concessão de atividades 

interdependentes a que se refere o caput deste artigo, deverão constar do 

correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e outros 

preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e 

a forma de pagamento. 
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Art. 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios 

públicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros 

recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na 

conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a 

universalização dos serviços públicos de saneamento básico. 

Parágrafo único.  Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste 

artigo poderão ser utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito 

para financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços 

públicos de saneamento básico. 

CAPÍTULO III 

DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 14.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento 

básico é caracterizada por: 

I - um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não; 

II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua 

remuneração; 

III - compatibilidade de planejamento. 

Art. 15.  Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento 

básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas: 

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha 

delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação 

entre entes da Federação, obedecido o disposto no art. 241 da Constituição 

Federal;  

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos 

serviços. 
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Parágrafo único.  No exercício das atividades de planejamento dos serviços 

a que se refere o caput deste artigo, o titular poderá receber cooperação técnica 

do respectivo Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores. 

Art. 16.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento 

básico poderá ser realizada por: 

I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa 

pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou 

municipal, na forma da legislação; 

II - empresa a que se tenham concedido os serviços. 

Art. 17.  O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a 

plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios atendidos. 

Art. 18.  Os prestadores que atuem em mais de um Município ou que 

prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo 

Município manterão sistema contábil que permita registrar e demonstrar, 

separadamente, os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos 

Municípios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal.  

Parágrafo único.  A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios 

de estruturação de sistema contábil e do respectivo plano de contas, de modo a 

garantir que a apropriação e a distribuição de custos dos serviços estejam em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

CAPÍTULO IV 

DO PLANEJAMENTO 

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 

plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 
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II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com 

os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros 

planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

§ 1o  Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, 

podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de 

cada serviço. 

§ 2o  A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada 

serviço serão efetuadas pelos respectivos titulares. 

§ 3o  Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os 

planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. 

§ 4o  Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em 

prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano 

Plurianual. 

§ 5o  Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de 

saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a 

realização de audiências ou consultas públicas. 

§ 6o  A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o 

cumprimento pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor 

à época da delegação. 
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§ 7o  Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento 

básico devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta 

Lei. 

§ 8o  Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá 

englobar integralmente o território do ente da Federação que o elaborou. 

Art. 20.   (VETADO) .  

Parágrafo único.  Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços 

a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos 

prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e 

contratuais. 

CAPÍTULO V 

DA REGULAÇÃO 

Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes 

princípios: 

I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária 

e financeira da entidade reguladora; 

II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.  

Art. 22.  São objetivos da regulação: 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência; 
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IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a 

eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos 

de produtividade. 

Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões 

técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo 

menos, os seguintes aspectos: 

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 

respectivos prazos; 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e 

prazos de sua fixação, reajuste e revisão; 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

VI - monitoramento dos custos; 

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

IX - subsídios tarifários e não tarifários; 

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação; 

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento; 

XII –  (VETADO) . 

§ 1o  A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser 

delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos 
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limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a 

forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas 

partes envolvidas. 

§ 2o  As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os 

prestadores de serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em 

face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços. 

§ 3o  As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar 

conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham 

sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços. 

Art. 24.  Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos 

serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e 

técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou da 

prestação. 

Art. 25.  Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão 

fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o 

desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e 

contratuais. 

§ 1o  Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste 

artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para 

executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos. 

§ 2o  Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de 

saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução 

dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. 

Art. 26.  Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões 

e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos 

serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles 

podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de 

interesse direto. 
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§ 1o  Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos 

considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e 

motivada decisão. 

§ 2o  A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, 

preferencialmente, por meio de sítio mantido na rede mundial de computadores - 

internet. 

Art. 27.  É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento 

básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais: 

I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados; 

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que 

podem estar sujeitos; 

III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, 

elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação; 

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos 

serviços. 

Art. 28.   (VETADO) . 

CAPÍTULO VI 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração 

pela cobrança dos serviços: 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na 

forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 

cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 
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II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas 

e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço 

ou de suas atividades; 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive 

taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades. 

§ 1o  Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a 

instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento 

básico observará as seguintes diretrizes: 

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 

pública; 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 

serviços; 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 

objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 

eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos 

serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com 

os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 

serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.  
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§ 2o  Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os 

usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala 

econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 

Art. 30.  Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de 

remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá 

levar em consideração os seguintes fatores: 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes 

de utilização ou de consumo; 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à 

garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado 

atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade 

e qualidade adequadas; 

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos 

distintos; e 

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

Art. 31.  Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades 

de baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da 

origem dos recursos: 

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando 

destinados ao prestador dos serviços; 

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando 

decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de 

subvenções;  



134 

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão 

associada e de prestação regional. 

Art. 32.  (VETADO). 

Art. 33.  (VETADO). 

Art. 34.  (VETADO). 

Art. 35.  As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a 

adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 

edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

Art. 36.  A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os 

percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de 

amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 

edificadas. 

Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico 

serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de 

acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. 

Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições 

da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 
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I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os 

usuários e a reavaliação das condições de mercado; 

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no 

contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio 

econômico-financeiro. 

§ 1o  As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas 

entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos 

serviços. 

§ 2o  Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à 

eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de 

metas de expansão e qualidade dos serviços.  

§ 3o  Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em 

indicadores de outras empresas do setor. 

§ 4o  A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a 

repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e 

por ele não administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995. 

Art. 39.  As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os 

reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias com relação à sua aplicação. 

Parágrafo único.  A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a 

modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que 

deverão estar explicitados. 

Art. 40.  Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes 

hipóteses: 

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 
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II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer 

natureza nos sistemas; 

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de 

água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; 

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra 

instalação do prestador, por parte do usuário; e 

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do 

pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado. 

§ 1o  As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao 

regulador e aos usuários. 

§ 2o  A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste 

artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da 

data prevista para a suspensão.  

§ 3o  A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência 

a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva 

de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social 

deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de 

manutenção da saúde das pessoas atingidas. 

Art. 41.  Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários 

poderão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato 

específico, ouvido previamente o regulador. 

Art. 42.  Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores 

constituirão créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração 

dos serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais e, quando for 

o caso, observada a legislação pertinente às sociedades por ações. 

§ 1o  Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus 

para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à 
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implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções 

ou transferências fiscais voluntárias. 

§ 2o  Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e 

os respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade 

reguladora. 

§ 3o  Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados 

poderão constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados 

exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo 

contrato.  

§ 4o   (VETADO) . 

CAPÍTULO VII 

DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

Art. 43.  A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de 

qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos 

produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e 

de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e 

contratuais. 

Parágrafo único.  A União definirá parâmetros mínimos para a potabilidade 

da água. 

Art. 44.  O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos 

sanitários e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água 

considerará etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões 

estabelecidos pela legislação ambiental, em função da capacidade de pagamento 

dos usuários. 

§ 1o  A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos 

simplificados de licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste 

artigo, em função do porte das unidades e dos impactos ambientais esperados. 
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§ 2o  A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas 

para que a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos 

sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem 

lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a 

capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos. 

Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da 

entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana 

será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços 

públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.  

§ 1o  Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 

soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação 

final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade 

reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de 

recursos hídricos. 

§ 2o  A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento 

de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. 

Art. 46.  Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos 

hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade 

gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos 

tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, 

garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.  

CAPÍTULO VIII 

DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIAL 

Art. 47.  O controle social dos serviços públicos de saneamento básico 

poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação: 

I - dos titulares dos serviços; 
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II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

§ 1o  As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o 

caput deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com 

as devidas adaptações das leis que os criaram. 

§ 2o  No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo 

será exercida nos termos da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 

2001, alterada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003. 

CAPÍTULO IX 

DA POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 48.  A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, 

observará as seguintes diretrizes: 

I - prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e territorial no 

acesso ao saneamento básico; 

II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a 

promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia;  

III - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços; 

IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social 

no planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento 

básico; 

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde 

pública; 
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VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; 

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural 

dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas 

características econômicas e sociais peculiares;  

VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de 

tecnologias apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados; 

IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em 

consideração fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, 

concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, 

epidemiológicos e ambientais; 

X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o 

planejamento de suas ações; 

XI - estímulo à implementação de infra-estruturas e serviços comuns a 

Municípios, mediante mecanismos de cooperação entre entes federados. 

Parágrafo único.  As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano 

e regional, de habitação, de combate e erradicação da pobreza, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida devem considerar a necessária articulação, 

inclusive no que se refere ao financiamento, com o saneamento básico. 

Art. 49.  São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico: 

I - contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades 

regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social; 

II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e 

ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por 

populações de baixa renda; 
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III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos 

indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas 

características socioculturais; 

IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às 

populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados; 

V - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 

poder público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de 

maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social; 

VI - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e 

fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico; 

VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação 

econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na 

cooperação federativa; 

VIII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, 

estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes 

agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, 

gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades 

locais; 

IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de 

tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para 

o saneamento básico; 

X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e 

desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar 

que sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio 

ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde. 

Art. 50.  A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com 

recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades 

da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos 
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estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento básico 

e condicionados: 

I - ao alcance de índices mínimos de: 

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos 

serviços; 

b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do 

empreendimento; 

II - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente 

financiados com recursos mencionados no caput deste artigo. 

§ 1o  Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dado prioridade 

às ações e empreendimentos que visem ao atendimento de usuários ou 

Municípios que não tenham capacidade de pagamento compatível com a auto-

sustentação econômico-financeira dos serviços, vedada sua aplicação a 

empreendimentos contratados de forma onerosa. 

§ 2o  A União poderá instituir e orientar a execução de programas de 

incentivo à execução de projetos de interesse social na área de saneamento 

básico com participação de investidores privados, mediante operações 

estruturadas de financiamentos realizados com recursos de fundos privados de 

investimento, de capitalização ou de previdência complementar, em condições 

compatíveis com a natureza essencial dos serviços públicos de saneamento 

básico. 

§ 3o  É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na 

administração, operação e manutenção de serviços públicos de saneamento 

básico não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo 

determinado em situações de eminente risco à saúde pública e ao meio ambiente. 

§ 4o  Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de 

saneamento básico promovidas pelos demais entes da Federação, serão sempre 

transferidos para Municípios, o Distrito Federal ou Estados. 
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§ 5o  No fomento à melhoria de operadores públicos de serviços de 

saneamento básico, a União poderá conceder benefícios ou incentivos 

orçamentários, fiscais ou creditícios como contrapartida ao alcance de metas de 

desempenho operacional previamente estabelecidas. 

§ 6o  A exigência prevista na alínea a do inciso I do caput deste artigo não se 

aplica à destinação de recursos para programas de desenvolvimento institucional 

do operador de serviços públicos de saneamento básico. 

§ 7o  (VETADO) . 

Art. 51.  O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento 

básico deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os 

fundamentarem, o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou 

audiência pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por 

órgão colegiado criado nos termos do art. 47 desta Lei. 

Parágrafo único.  A divulgação das propostas dos planos de saneamento 

básico e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da 

disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio 

da internet e por audiência pública. 

Art. 52.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades: 

I - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB que conterá: 

a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo 

prazos, para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de 

níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a 

compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União; 

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de 

natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, 

administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas e 

objetivos estabelecidos; 
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c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os 

objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação 

das respectivas fontes de financiamento; 

d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em 

áreas de especial interesse turístico; 

e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 

ações executadas; 

II - planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em 

articulação com os Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos para as 

regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas que haja a participação 

de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento 

básico. 

§ 1o  O PNSB deve: 

I - abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais e outras ações de saneamento 

básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o 

provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa 

renda; 

II - tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento 

básico nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas 

comunidades quilombolas. 

§ 2o  Os planos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem 

ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e 

revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes 

com os de vigência dos planos plurianuais. 

Art. 53.  Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento 

Básico - SINISA, com os objetivos de: 
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I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico; 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes 

para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de 

saneamento básico; 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia 

da prestação dos serviços de saneamento básico. 

§ 1o  As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devendo 

ser publicadas por meio da internet. 

§ 2o  A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de 

informação em saneamento básico, em atendimento ao disposto no inciso VI do 

caput do art. 9o desta Lei. 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 54.  (VETADO) . 

Art. 55.  O § 5o do art. 2o da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2o  ......................................................................................... 

...................................................................................................... 

§ 5o  A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos 

urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e 

vias de circulação. 

............................................................................................. ” (NR) 

Art. 56.  (VETADO) 
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Art. 57.  O inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 24.  ............................................................................................ 

......................................................................................................... 

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos 

sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta 

seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas 

exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 

público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos 

compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. 

................................................................................................... ” (NR) 

Art. 58.  O art. 42 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 42.  ............................................................................................ 

§ 1o  Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá 

ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, 

mediante novo contrato.  

......................................................................................................... 

§ 3º  As concessões a que se refere o § 2o deste artigo, inclusive as que não 

possuam instrumento que as formalize ou que possuam cláusula que preveja 

prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde 

que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as 

seguintes condições: 

I - levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos 

constituintes da infra-estrutura de bens reversíveis e dos dados financeiros, 

contábeis e comerciais relativos à prestação dos serviços, em dimensão 

necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização 
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relativa aos investimentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da 

concessão, observadas as disposições legais e contratuais que regulavam a 

prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 (vinte) anos anteriores ao da 

publicação desta Lei; 

II - celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os 

critérios e a forma de indenização de eventuais créditos remanescentes de 

investimentos ainda não amortizados ou depreciados, apurados a partir dos 

levantamentos referidos no inciso I deste parágrafo e auditados por instituição 

especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e  

III - publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder 

concedente, autorizando a prestação precária dos serviços por prazo de até 6 

(seis) meses, renovável até 31 de dezembro de 2008, mediante comprovação do 

cumprimento do disposto nos incisos I e II deste parágrafo.  

§ 4o  Não ocorrendo o acordo previsto no inciso II do § 3o deste artigo, o cálculo 

da indenização de investimentos será feito com base nos critérios previstos no 

instrumento de concessão antes celebrado ou, na omissão deste, por avaliação 

de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de 

ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das sociedades por ações, 

efetuada por empresa de auditoria independente escolhida de comum acordo 

pelas partes. 

§ 5o  No caso do § 4o deste artigo, o pagamento de eventual indenização será 

realizado, mediante garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e 

sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimentos e de outras 

indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital 

próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originários de operações de 

financiamento, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos 

mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício 

financeiro em que ocorrer a reversão. 
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§ 6o  Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5o deste artigo ser 

paga mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do 

serviço.” (NR) 

Art. 59.  (VETADO). 

Art. 60.  Revoga-se a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978. 

Brasília,  5 de  janeiro  de  2007; 186o da Independência e 119o da 

República. 
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Apresentamos, a seguir, um glossário com a definição dos principais temas 

utilizados nesta pesquisa. 

 

Accountability: 

A obrigação de prestar contas sobre algo e explicar ou justificar atos e omissões 

pelos quais alguém é responsável por pessoas com um interesse legítimo  

 

Balanced Scorecard 

O Balanced Scorecard é um sistema de gestão de desempenho, derivado da 

visão e estratégia da organização, revelando os aspectos mais importantes do 

negócio. Refletem a primeira tentativa sistemática de desenvolver um projeto para 

o sistema de avaliação de desempenho que enfoca os objetivos da empresa, 

coordenação da tomada de decisão individual e provisão de uma base para o 

aprendizado organizacional. 

Balanço 

Informações econômico-financeiras que uma empresa apresenta ao mercado com 

determinada periodicidade. Entram nesta lista bens, créditos, dívidas e 

compromissos da companhia.  

Bens intangíveis 

Termo contábil. Não possuem existência física, porém, representam uma 

aplicação de capital indispensável aos objetivos. Ex: marcas e patentes, fórmulas 

ou processos de fabricação, direitos autorais, autorizações ou concessões, ponto 

comercial, fundo de comércio, benfeitorias em prédios de terceiros, pesquisa e 

desenvolvimento de produtos, custo de projetos técnicos, despesas pré-

operacionais, pré-industriais, de organização, reorganização, reestruturação ou 

remodelação de empresas. 

 

 



151 

Capital Intelectual 

Uma combinação de ativos intangíveis, frutos das mudanças nas áreas da 

tecnologia da informação, mídia e comunicação, que trazem benefícios intangíveis 

para as empresas e que capacitam seu funcionamento. Pode ser dividido em 

quatro categorias: ativos de mercado, ativos humanos, ativos de propriedade 

intelectual e ativos de infra-estrutura. 

Desempenho (Performance)  

 

Quando as respostas são descritas em função dos efeitos que apresentam, e 

não de sua aparência, recebem o nome de desempenho ou performance.  

Desenvolvimento Sustentável  

É aquele que melhora a qualidade de vida do homem na Terra ao mesmo tempo 

em que respeita a capacidade de produção dos ecossistemas nos quais vivemos.  

Diretriz  

Conjunto de ações que seguem uma orientação em comum. 

Eficiência Econômica 

Entre dois ou mais processos de produção, é aquela que permite produzir uma 

mesma quantidade de produto com menor custo de produção. 

Eficiência Técnica (ou tecnológica) 

Entre dois ou mais processos, é aquela que permite produzir uma mesma 

quantidade de produto utilizando menor quantidade de fatores de produção. 

Eficácia 

Significa fazer o que necessita ser feito para alcançar determinado objetivo. Este 

conceito é distinto do de eficiência por se referir ao resultado do trabalho de um 

empregado, isto é, se este ou o seu produto é adequado a um fim proposto. 

 



152 

Eficiência 

Este conceito é distinto do de eficácia por se referir à forma de realizar uma tarefa. 

Se um trabalhador realizar uma tarefa de acordo com as normas e padrões 

preestabelecidos, ele a estará realizando de forma eficiente. 

Empowerment 

Do inglês, “to empower”, que significa “dar poder” a alguém. É a autoridade que é 

concedida aos empregados para realizar suas tarefas sem precisar obter a 

aceitação da decisão por parte dos níveis superiores.  

E.R.P - Enterprise Resource Planning 

Planejamento de Recursos para um empreendimento no qual os sistemas 

utilizados são integrados. 

Governança Corporativa 

 

É o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e controladas. Na estrutura da 

governança corporativa é definida a distribuição dos direitos e responsabilidades 

de todos participantes envolvidos na empresa, tais como a direção, os gestores, 

os acionistas e as restantes partes interessadas, e quais as regras e 

procedimentos para as tomadas de decisão 

Indicador 

É uma medida utilizada para mostrar as mudanças em uma condição ou situação 

específica; em um determinado período de tempo nos permitem verificar o grau 

de alcance ou progresso de um programa. 

Intersetorialidade 

Ação focada na busca da promoção de produtos sociais em comum. É a ação ou 

parceria em que todos os setores irão compartilhar tecnologias e desfrutar dos 

benefícios diretamente.  
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Monitoramento 

É o processo contínuo e sistemático de supervisão e revisão do gerenciamento da 

implementação de uma atividade, com o objetivo de assegurar que os insumos 

distribuídos no cronograma de trabalho e os produtos esperados estejam de 

acordo com o planejado. 

Motivação 

Configuração de motivos (de uma pessoa) ou o apelo a eles (por outra pessoa) 

para fins determinados.  

Políticas Públicas 

Conjunto de diretrizes garantidas por lei que possibilita a promoção e a garantia 

dos direitos do cidadão. Promovidas, geralmente, pelo Poder Público, com o 

objetivo de trabalhar determinado aspecto social. As políticas públicas também 

podem ser desenvolvidas em parceria com organizações não-governamentais.  

Programa 

É a descrição geral e coordenada de um elenco de atividades para a execução de 

um determinado serviço ou obra, com duração não definida claramente e que 

depende dos recursos financeiros disponíveis, entre outros.  

Projeto 

É a definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e 

financeiros de um serviço ou obra de engenharia e arquitetura, com base em 

dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, desenhos, 

normas, projeções e disposições especiais.  
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Stakeholders 

1.  Termo em inglês amplamente utilizado para designar as partes interessadas, 

ou seja, qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar a empresa por meio de 

suas opiniões ou ações, ou ser por ela afetado. Há uma tendência cada vez maior 

em se considerar stakeholders quem se julgue como tal. 2.  Todos os agentes que 

contribuem para o desempenho da organização; por exemplo, funcionários de 

todos os níveis, acionistas, clientes, comunidades, governos federal, estadual e 

municipal. 

Sistema de Economia Mista 

Trata-se de um sistema predominantemente de economia de mercado, mas com 

a participação direta do governo, com o objetivo de eliminar distorções alocativas 

e distributivas, que o mercado sozinho não tem condições de resolver. 

Sustentabilidade 

Tecnicamente, é a possibilidade de uma organização garantir a sua continuidade. 

Transparência: 

 

Divulgação ampla, aberta e acessível a todas as partes interessadas de todos os 

dados e indicadores da empresa referentes a seu desempenho econômico-

financeiro, social e ambiental. 

 
 
 

 
 
 
 
 


