
Métodos, Sistemas e 
Gestão por Processos
Destinado às concessionárias privadas de abastecimento público de água e 
esgotamento sanitário, com uma linguagem simples e objetiva de como iniciar 
a Gestão por Processos em uma organização.
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Apresentação

Esta publicação é a realização de um antigo desejo do Sindcon de compartilhar com seus asso-
ciados conceitos e práticas de gestão que contribuam para o bom desempenho e alta perfor-
mance das concessionárias e que, ao mesmo tempo, sejam condizentes com a realidade das 
mesmas.

Fruto do Workshop de Gestão e Controle Operacional realizado em 18 de julho, em São Paulo, 
este eBook traz conceitos da Gestão Estratégica do Negócio, Gestão por Processos, Gestão da 
Qualidade e Indicadores, com exemplos reais mapeados pelos participantes, com bastante 
vivencia e conhecimentos técnicos dos processos dos ciclos dos serviços de água e esgota-
mento sanitário. Tem como finalidade apresentar informações sobre os métodos, no sentido 
de promover a análise, simplificação e a melhoria dos processos, como forma de melhorar o 
desempenho.

Integrar a gestão por processos com a gestão estratégica é essencial para o sucesso de ambas. 
Cumprir metas é consequência direta da definição e melhoria dos processos, que passam a 
atingir um novo nível de desempenho. A estratégia da organização somente pode ser bem 
sucedida pela transformação dos seus processos. Enfim, os processos englobam pessoas, que 
formam sistemas e são organizadas em áreas de atuação integradas para efetivar a estratégia.

Sendo assim, além de registrar o conhecimento prático, isto é, apresentando modelos básicos 
para a gestão por processos e qualidade das concessionárias, este eBook é uma fonte de con-
sulta, com linguagem acessível pra ajudar na implementação  da melhoria contínua.   
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Conceitos

Atividade - Ação executada que tem por finalidade dar suporte aos objetivos da organização. 
As atividades correspondem a o quê é feito e como é feito durante o processo. O que é feito é 
descrito no nome da atividade e como é feito na descrição da atividade. A descrição do objeto 
atividade deve seguir o padrão de iniciar a frase com o verbo no infinitivo, ex.: “Atender deman-
das”.

BSC - Balanced Scorecard - Ferramenta de planejamento estratégico na qual a organização 
tem claramente definida as suas metas e estratégias, visando medir o desempenho empresa-
rial através de indicadores quantificáveis e verificáveis.

Dono do Processo - Responsável pelo desenho e desempenho final e pela prestação de contas 
sobre sua execução.

Gestão por Processos - Orientação conceitual que visualiza as funções de uma organização 
com base nas sequências de suas atividades, ao contrário da abordagem funcional tradicional, 
em que as organizações estão separadas por área de atuação e sem visão sistêmica do traba-
lho que realizam.  A abordagem por processos permite melhor especificação do trabalho rea-
lizado, o desenvolvimento de sistemas, a gestão do conhecimento, o redesenho e a melhoria, 
por meio da análise do trabalho realizado de modo a identificar oportunidades de aperfeiçoa-
mento.

Governança por Processos - Uma das mais importantes dimensões para o sucesso da ges-
tão, diz respeito à elaboração e implantação de procedimentos e diretrizes para a gestão por 
processos. Relaciona-se à definição de responsáveis pela tarefa de administrar os processos, à 
configuração da estrutura na organização e à coordenação das iniciativas de processos entre 
as unidades funcionais da organização. Um modelo de governança definido contribui para a 
Gestão por Processos, de modo a resolver ou mitigar os problemas apontados.

Macroprocessos - Grandes conjuntos de processos de trabalho pelos quais a empresa cumpre 
a sua missão, e cuja operação tem impactos significativos na forma como a instituição funciona.
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Missão - Declaração concisa do propósito e das responsabilidades da empresa perante os seus 
clientes: Por que a empresa existe? O que a empresa faz? Para quem? A organização deverá 
seguir uma linha da qual não abre mão, como por exemplo: honestidade, respeito, qualidade, 
integridade, etc. 

Processos - Compreendem um conjunto ordenado de atividades de trabalho, no tempo e es-
paço, com início e fim, além de entradas e saídas bem definidas. Têm como objetivo gerar 
resultados para a organização e podem estar em diferentes níveis de detalhamento, sendo 
comumente relacionados às áreas gerenciais, finalísticas/ negócio e de apoio.

Stakeholders - São as pessoas, instituições ou organizações que, de alguma forma, influen-
ciam ou são influenciadas ou impactadas pelas ações de uma organização, por exemplo, os 
sócios, que definem metas e requisitos a serem alcançados.

Subprocessos - Constituem um nível maior de detalhamento dos processos, que demonstra os 
fluxos de trabalho e atividades sequenciais e interdependentes, necessárias e suficientes para 
a execução de cada processo da organização.

Valores – Princípios ou crenças que servem de guia, ou critério, para os comportamentos, atitu-
des e decisões no exercício das suas responsabilidades com foco na moral e ética da empresa. 

Visão - Descrição do futuro desejado para a empresa. Uma simples frase pode sintetizar essa 
ideia sendo, ao mesmo tempo, ambiciosa e inspiradora. Deve facilitar as respostas para as se-
guintes perguntas: No que a empresa quer se tornar? Onde nós estaremos? O que a empresa 
será? Em que direção deve-se apontar os esforços dos dirigentes e colaboradores?
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Capítulo 1 - Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico é um processo gerencial que se refere à formulação de objetivos 
para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições in-
ternas e externas à empresa e sua evolução esperada.

Muitas mudanças ocorrem nos ambientes econômico, social, tecnológico e político. As empre-
sas somente poderão crescer e progredir se conseguirem se ajustar à conjuntura e, por isso, 
buscam fazer seu mapa estratégico para serem capazes de realizar esses ajustes com presteza 
e precisão.

Todo o Planejamento Estratégico de uma organização deve estabelecer uma missão, visão, ob-
jetivos e metas, além de desenvolver planos para alcançá-los. Esse processo apresenta como 
ponto positivo o fato de se tornar um instrumento de visibilidade e comprometimento dentro 
da organização, de forma participativa, engajando os colaboradores.

BSC - Balanced Scorecard

Existem vários modelos para efetivar a medição de desempenho e implementação de estra-
tégias tais como: Tableau de Board, Management By Objectives (MBO), entretanto, concentrare-
mos a nossa atenção ao BSC, método bastante utilizado entre as associadas Sindcon. 

O BSC surgiu na década de 90 como um sistema de avaliação de desempenho empresarial, que 
possui como principal diferencial o reconhecimento de que não são suficientes apenas indica-
dores financeiros para medir o desempenho organizacional. De forma complementar às me-
dições financeiras, são realizadas avaliações sobre a perspectiva de processos internos, iden-
tificando aqueles que devem ser aprimorados, sendo uma ferramenta de apoio à estratégia.

A estratégia se refere ao movimento da organização de uma posição atual para uma posição 
futura desejável, sendo compreendida como um sistema contínuo com a participação de toda 
a organização na busca dos resultados, tais como: acionista satisfeito, clientes encantados, 
processos eficazes e funcionários motivados.
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Estas quatro perspectivas elaboradas por Kaplan e Norton, evidenciadas na figura abaixo - fi-
nanceiro, cliente, processos internos do negócio e aprendizado e crescimento - geralmente, 
são as perspectivas que melhor refletem os interesses e expectativas dos stakeholders de uma 
empresa de qualquer setor, pois são bem abrangentes. Entretanto, estas perspectivas podem 
ser ajustadas à realidade de cada organização, agregando ou substituindo perspectivas que 
ajudem a traduzir melhor os objetivos da organização. São eles: mercado, expansão, meio 
ambiente, relacionamento institucional, desenvolvimento da organização, entre outros impor-
tantes para o setor de saneamento.

VISÃO 

E

 ESTRATÉGIA

Financeiro

Para ter sucesso 
financeiramente, 

como nós devemos 
aparecer para os 

investidores?

Processos 
Internos do 

Negócio

Para satisfazer os 
clientes, em quais 

processos devemos 
nos sobressair?

Aprendizado e 
Crescimento

Para alcançar 
nossa visão, 

como sustentar a 
habilidade de mudar 

e progredir?

Cliente

Para alcançar 
nossa visão, como 
devemos ser vistos 

pelos clientes?

1 - Robert Kaplan e David Norton: Desenvolvedores do Sistema Integrado de Planeja-
mento Balanced Scorecard; professores da Harvard Business School, 1997.

As quatro perspectivas 
elaboradas por Kaplan e 

Norton
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Capítulo 2 - Gestão por Processos

A Gestão por Processos ou Business Process Management (BPM) é uma abordagem sistemática 
de gestão que trata de processos de negócios como ativos, que potencializam diretamente a 
performance da organização, predominando a excelência organizacional e agilidade nos negó-
cios.  Isso abrange a determinação de recursos necessários, monitoramento de desempenho, 
manutenção e gestão do ciclo de vida do processo. Fatores críticos de sucesso na gestão por 
processos estão relacionados a como mudar as atitudes das pessoas e ou perspectivas de 
processos para avaliar o desempenho dos processos das organizações.   O BPM permite a aná-
lise, definição, execução, monitoramento e administração, incluindo o suporte para a interação 
entre pessoas e aplicações informatizadas diversas.  A meta desses sistemas é padronizar pro-
cessos corporativos e ganhar em produtividade e eficiência. 

Quando a administração é baseada em gestão por processos, procura-se ver a organização de 
forma mais ampla, com as áreas se inter-relacionando. Vários processos estão interagindo e a 
gestão monitora isso como um todo, garantindo a satisfação do cliente.

X X X! ! !

EQUIPE 
PROCESSO

EQUIPE 
PROCESSO

EQUIPE 
PROCESSO

!
!

!
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O mapeamento dos processos das organizações deve ser feito com base nos objetivos defini-
dos pelo planejamento estratégico.  A partir dos objetivos, são definidas as metas para cada 
processo; e assim fica mais fácil elaborar um plano operacional alinhado e com foco no objeti-
vo global da empresa. O relacionamento entre estes itens estão expressos no diagrama abaixo:

Relação entre 
Planejamento estratégico e 

os planos operacionais PLANO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS

OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS

METAS METAS METAS

PLANOS OPERACIONAIS

PLANOS DE NEGÓCIOS

Tr
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r 
pa

ra
 a

tin
gi

r 
as
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et

as
 e

 o
bj

et
iv

os

Es
ta

be
le

ce
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Na gestão por processos, um processo é visto como fluxo de trabalho - com insumos, produtos 
e serviços claramente definidos, e atividades que seguem uma sequência lógica e dependente 
umas das outras, numa sucessão clara – denotando que os processos têm início e fim bem 
determinados e geram resultados para os clientes internos e/ou externos. Um processo orga-
nizacional se caracteriza por:

• Início, fim e objetivos definidos; 
• Clareza quanto ao que é transformado na sua execução; 
• Como ou quando uma atividade ocorre; 
• Resultado específico; 
• Recursos utilizados para a execução da atividade; 
• Valor para o destinatário do processo; 
• Documentado; 
• Mensurável; e 
• Permita o acompanhamento ao longo da execução.

Categorias de Processos

Os processos organizacionais podem ser classificados em três categorias:

Processos Gerenciais: ligados à estratégia da organização e diretamente relacionados à for-
mulação de políticas e diretrizes, para se estabelecer e concretizar metas. Também se referem 
ao estabelecimento de indicadores de desempenho e às formas de avaliação dos resultados 
alcançados interna e externamente à organização. Exemplo: Gestão Integrada.

Processos de Negócio: ligados à essência de funcionamento da organização. Caracterizam a 
atuação da empresa e recebem apoio de outros processos internos, gerando um produto ou 
serviço para o cliente interno ou cidadão. Estão diretamente relacionados ao objetivo da Orga-
nização. Exemplo: Gestão Operacional da Água.

Processos de Apoio: são processos essenciais para a gestão efetiva da organização, garantin-
do o suporte adequado aos processos de negócio. Estão diretamente relacionados à gestão 
dos recursos necessários ao desenvolvimento de todos os processos da instituição. Exemplo: 
Suprimentos.
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Hierarquia de Processos

Hierarquicamente, os processos podem se apresentar da seguinte forma:

Macroprocesso: geralmente envolve mais de uma função organizacional cuja operação tem 
impacto significativo no modo como a organização funciona. Exemplo: Macroprocesso de Ges-
tão de Pessoas. 

Processo: consiste em um grupo de tarefas interligadas logicamente, que utilizam recursos da 
organização para gerar resultados. São operações de alta complexidade (subprocessos, ativi-
dades e tarefas distintas e interligadas), visando cumprir um objetivo organizacional específico. 
Exemplo: Avaliação de desempenho. 

Subprocesso: está incluído em outro subprocesso, ou seja, um con-
junto de operações de média a alta complexidade (atividades e tarefas 
distintas e interligadas), realizando um objetivo específico em apoio a 
um processo. Exemplo: Desenvolvimento de pessoal. 

Atividades: são operações ou conjuntos de operações de média com-
plexidade, que ocorrem dentro de um processo ou subprocesso, geral-
mente desempenhadas por uma unidade organizacional determinada 
e destinada a produzir um resultado específico. Exemplo: Avaliação de 
desempenho. 

Tarefas: nível mais detalhado das atividades, é um conjunto de tra-
balhos a serem executados, envolvendo rotina e prazo determinado.
Corresponde a um nível imediatamente inferior ao de uma atividade. 
Exemplo: Avaliação devidamente preenchida.

Estruturação de Processos

Quando começamos o mapeamento, análise e modelagem de proces-
sos de negócio é comum não sabermos muitas coisas sobre ele, por 
isto o desenho e identificação dos principais elementos do processo 

MACRO
PROCESSO

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADE

TAREFA

Pirâmide da 
hierarquia de 

processos
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Defina a equipe 
de trabalho

Entenda o 
modelo de 

negócio (setor 
x estratégia 
x serviços 

x clientes e 
stakeholders)

Entenda o 
modus operandi 

da empresa 
(estrutura x 
processos x 

cultura)

Elabore um draft 
da cadeia de 

valor

Aprove com 
as partes 

interessadas

são indispensáveis para entender e gerir os processos do negócio como um todo. Podemos ini-
ciar o mapeamento com a pergunta: o que o processo produz? Parece obvio, mas muitas vezes 
no afã de iniciar o mapeamento, não identificamos o principal objetivo do processo. 

A estruturação de processos compreende quatro fases:

• Cadeia de valor (a forma que a empresa organiza seus diversos macroprocessos);
• Desdobramento da cadeia de valor (detalhamento dos processos até o nível que for sufi-
ciente para executá-los na rotina das áreas);
• Avaliação da maturidade dos processos (os processos são avaliados para detectar o nível de 
atendimento em relação às práticas de classe mundial);
• Priorização de processos (feita com base no resultado da avaliação da maturidade).

1. Cadeia de Valor

Sistema vivo, formada por um conjunto de macroprocessos inter-relacionados que se retroali-
mentam com o feedback dos clientes e da sociedade. Os valores da organização devem perme-
ar a execução de toda as atividades para que seja percebido o valor da organização por todas 
as partes interessadas. Abaixo, o passo a passo para elaboração:
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CRENÇAS 
E VALORES 

(Cultura)

PROCESSOS DE 
APOIO

Processos que 
apoiam e servem 
aos processos de 

negócio

PROCESSOS DE 
NEGÓCIOS

Processos que 
agregam valor 
ao cliente, isto 
é, que atendem 
ou superam as 

expectativas dos 
clientes

PROCESSOS DE GESTÃO

Processos que captam requisitos e 
diretrizes do ambiente externo para 

serem incorporados aos processos de 
negócio e de apoio

AMBIENTE DE 
NEGÓCIOS E 
SOCIEDADES

CLIENTES

Modelo Genérico de Cadeia de Valor

Exemplo de representação da Cadeia de Valor:
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CRENÇAS 
E VALORES 

(Cultura)

PROCESSOS DE 
APOIO

Administração

Comunicação

Departamento 
Pessoal

Suprimentos

Jurídico

PROCESSOS DE 
NEGÓCIOS

Gestão 
Operacional da 

Água

Gestão 
Operacional do 

Esgoto

Gestão de 
Clientes

PROCESSOS DE GESTÃO / 
ESTRATÉGICOS

Planejamento estratégico

Relacionamento com Investidores

Sustentabilidade

Gestão Integrada

Relação Institucional

Governança Corporativa

AMBIENTE DE 
NEGÓCIOS E 
SOCIEDADES

CLIENTES

Modelo Genérico de Cadeia de Valor

Se a organização não tem cadeia de valor, o mapeamento dos processos tende a ser feito por 
área (processos da área). A relação de todos os produtos/serviços gerados pela organização 
auxilia a identificação dos processos.

Não confunda 
um conjunto de 
atribuições de uma 
determinada área, 
com um processo. 
Procure sequenciar 
os processos dentro 
de uma ordem lógico-
temporal.!
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Elabore o 
fluxo do 

macroprocesso 
até o nível 2

Elabore uma 
visão geral 
(SIPOC) do 

macroprocesso e 
de cada processo 

até o nível 1

Elabore o SIPOC 
customizado 

no nível 2 antes 
de iniciar os 

fluxogramas das 
atividades

Escolha os 
processos nível 2 
para elaboração 
dos fluxogramas 

nível 3

Padronize todas 
as atividades 
críticas dos 

fluxogramas e 
aprove todos os 
padrões gerados

2.Desdobramento da Cadeia de Valor

Os processos que compõem a cadeia de valor são detalhados até o nível que for suficiente 
para executá-los na rotina das áreas. Deve-se ter uma noção clara do tamanho dos processos 
e alinhá-los à hierarquia de processos definida pela organização.

Deve-se também levantar as necessidades e expectativas dos clientes internos e externos, para 
que seja possível estabelecer indicadores com níveis de serviços e entregas sob medida, além 
de incorporar esses requisitos no processo.

Dentro de cada classificação, os processos vão sendo detalhados ou desdobrados, em partes 
menores e assim representados em diagramas subordinados aos superiores, constituindo as-
sim os níveis de detalhamento dos processos da Cadeia de Valor.

O mapeamento pode ser feito de algumas formas, dependendo do cenário e contexto da or-
ganização. As mais usuais são:

Entrevista: deve ser usada em conjunto com outra técnica para não considerar a visão de uma 
única pessoa, ou única área.
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Macroprocesso

Processo

Subprocesso Subprocesso

Atividade

Processo

Atividade

Evento Evento

CONJ. DE PROCESSOS

CONJ. DE SUBPROCESSOS CONJ. DE SUBPROCESSOS

CONJ. DE ATIVIDADES CONJ. DE ATIVIDADES

CONJ. DE EVENTOS CONJ. DE EVENTOS

Observação: o documentador se coloca ao lado de quem executa as 
atividades.

Questionário: é enviado ao entrevistado que o devolve preenchido, 
sendo este o argumento para o mapeamento.

Reunião: representantes dos envolvidos com o processo se reúnem 
em um mesmo local, para a documentação do processo. 

Geralmente, uma operação faz o mapa até o 4º nível para desdobrar 
os fluxogramas e procedimentos (evento), conforme fluxo ao lado.

Hierarquia dos processos

No Workshop de Gestão e Controle Operacional, os profissionais das con-
cessionárias privadas, divididos em quatro grupos, desenvolveram os 
processos de negócio básicos para sistemas de abastecimento público 
de água e esgotamento sanitário.

Neste mapeamento não foram considerados os processos dos labora-
tórios e o processo de gestão comercial. Na prática, os grupos fizeram 
o mapeamento até o nível 2 do tratamento de água, distribuição de 
água, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Nas próximas páginas 
estão os processos desenvolvidos pelos grupos e ajustados para uma 
linguagem única.

Níveis do 
mapeamento da 

cadeia de valor
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Tratamento de 
água

Captação

Operação / 
Controle

Macromedição Tratamento

Manutenção

Monitoramento 
/ Controle de 

qualidade

Ampliação

Controle

Manutenção

Operação / 
Controle

Manutenção

Monitoramento 
/ Controle de 

qualidade

Ampliação

Tratamento e 
disposição final 

do lodo

Sistema: Gestão 
operacional da água

Nota-se que o mapeamento foi elaborado 
com base de uma captação superficial. Caso 
a captação seja subterrânea, o processo deve 
ser adaptado.

Como exemplo desdobramos os níveis 3 e 4, 
porém este trabalho deverá ser feito de acor-
do com o sistema utilizado por cada empresa.

A partir do nível 4, a organização pode definir 
um procedimento ou instrução para realiza-
ção da tarefa.

Nível 0

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4
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Tratamento

Operação / 
Controle

Manutenção

Monitoramento 
/ Controle de 

qualidade

Ampliação

Tratamento e 
disposição final 

do lodo

Água bruta

Mistura rápida / 
coagulação

Floculação

Sedimentação

Filtros rápidos 
descendentes

Desinfecção, 
fluoretação e 

correção de pH

Água 
tratada para 

abastecimento

Medição de vazão 
(parshall)

Mistura 
coagulante

Polímero 
(opcional)

Tratamento de 
água

Captação

Operação / 
Controle

Macromedição Tratamento

Manutenção

Monitoramento 
/ Controle de 

qualidade

Ampliação

Controle

Manutenção

Operação / 
Controle

Manutenção

Monitoramento 
/ Controle de 

qualidade

Ampliação

Tratamento e 
disposição final 

do lodo

Sistema: Gestão 
operacional da água 
Desdobramento dos 

níveis 3 e 4

Nível 0

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4
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Distribuição de 
água

Macromedição Adução / 
Elevação Reservação

Controle

Manutenção

Operação / 
Controle

Manutenção de 
rede e ligações

Ampliação de 
rede / novas 

ligações

Distribuição

Operação / 
Controle

Manutenção

Operação / 
Controle

Manutenção

Sistema: Gestão 
operacional da água

Nível 0

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Cada mapeamento deve ser adequado à complexidade e realidade de cada sistema, entretan-
to, os grupos desenharam um modelo simplificado, real, que pode ser aplicado em qualquer 
concessionária de serviços de água e esgoto. 

Depois de realizado o mapeamento do processo de negócio, é importante olhar separadamen-
te cada processo.
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Coleta de esgoto

Coleta Afastamento / 
transporte

Operação / 
Controle

Manutenção de 
rede coletora e 

ligações de esgoto

Ampliação de 
redes coletoras / 
novas ligações de 

esgoto

Operação / 
Controle

Manutenção

Ampliação

Tratamento de 
esgoto

Medição

Medição de 
volume

Tratamento Destinação final

Monitoramento 
/ controle da 
qualidade do 
efluente de 

entrada

Monitoramento 
/ Controle de 
qualidade do 

esgoto tratado

Medição de 
volume de esgoto 

tratado

Disposição do 
esgoto tratado no 

corpo receptor

Tratamento e 
disposição final 

do lodo

Operação / 
Controle

Manutenção

Ampliação

Sistema: Gestão 
operacional do 

esgoto

Nível 0

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4
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SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers)

Para visualização geral do processo pode ser usada a ferramenta SIPOC, onde é possível de-
terminar as entradas e saídas, os cliente e fornecedores e as principais etapas de determinado 
processo. Além disso, é possível elencar os seus indicadores de eficácia (voz do cliente) e de 
eficiência (produtividade). 

Os mesmos grupos que desenvolveram os processos de negócio, elaboraram o SIPOC de cada 
processo, conforme pode ser verificado nas próximas páginas. Neste exercício, o SIPOC foi 
simplificado e focado no processo operacional em questão. As entradas e partes interessadas 
gerais, como requisitos contratuais, legislações, plano anual e requisitos dos acionistas, devem 
ser mapeados junto à cadeia de valor da operação e identificados pontualmente em cada pro-
cesso. Cada operação deverá identificar e definir indicadores essenciais para monitoramento 
da melhoria contínua do processo e os riscos que podem dificultar as conquistas. 

FORNECEDORES

Aqueles que 
fornecem as 

entradas

ENTRADAS / 
INSUMOS

O que é 
necessário para 

o processamento 
(mão de obra, 

equipamentos, 
informação, 
materiais...)

PROCESSO

Atividade de 
transformação 
que aplicada a 

uma entrada, vai 
gerar uma saída

SAÍDAS / 
RESULTADOS

Resultado de 
um processo de 
transformação

CONSUMIDORES 
/ CLIENTES

Clientes do 
processo, 

podendo incluir 
outras partes 
interessadas

SUPPLIERS

INPUTS

PROCESS

OUTPUTS

CUSTOMERS

S
I
P
O
C
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FORNECEDORES

Meio ambiente 
(captação superficial 

e subterrânea)

ENTRADAS / 
INSUMOS

Água bruta
Produtos químicos

PROCESSO

Tratamento de água

SAÍDAS / 
RESULTADOS

Água tratada
Lodo

CONSUMIDORES / 
CLIENTES

Sistema de 
distribuição de água

RESPONSÁVEL
 Indicar o gestor relacionado ao sistema de distribuição de água

OBJETIVOS
Disponibilizar água tratada para a distribuição

INDICADORES
Ver lista de indicadores sugeridos

RISCOS
A serem definido conforme metodologia da operação

Processo nível 0: Tratamento de água
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FORNECEDORES

Aqueles que 
fornecem as entradas

ENTRADAS / 
INSUMOS

O que é necessário 
para o processamento 

(mão-de-obra, 
equipamentos, 

informação, 
materiais...)

PROCESSO

Atividade de 
transformação que 

aplicada a uma 
entrada, vai gerar 

uma saída

SAÍDAS / 
RESULTADOS

Resultado de 
um processo de 
transformação

CONSUMIDORES / 
CLIENTES

Clientes do processo, 
podendo incluir 

outras partes 
interessadas

RESPONSÁVEL
 Indicar o gestor relacionado ao sistema de distribuição de água

OBJETIVOS
Entregar água tratada ao usuário final

INDICADORES
Ver lista de indicadores sugeridos

RISCOS
A serem definido conforme metodologia da operação

Processo nível 0: Distribuição de água
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FORNECEDORES

Usuário final

ENTRADAS / 
INSUMOS

Esgoto bruto

PROCESSO

Afastamento /
Transporte

SAÍDAS / 
RESULTADOS

Esgoto bruto para 
tratamento

CONSUMIDORES / 
CLIENTES

Tratamento de esgoto

RESPONSÁVEL
 Indicar o gestor relacionado ao sistema de distribuição de água

OBJETIVOS
Entregar esgoto coletado para o tratamento

INDICADORES
Ver lista de indicadores sugeridos

RISCOS
A serem definido conforme metodologia da operação

Processo nível 0: Coleta de esgoto
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FORNECEDORES

Usuários
Clientes não ligados 

à rede

ENTRADAS / 
INSUMOS

Esgoto bruto
Legislação e 

contratos

PROCESSO

Tratamento de esgoto

SAÍDAS / 
RESULTADOS

Esgoto tratado
Resíduos

CONSUMIDORES / 
CLIENTES

Meio ambiente

RESPONSÁVEL
 Indicar o gestor relacionado ao sistema de distribuição de água

OBJETIVOS
Tratamento de esgoto

INDICADORES
Ver lista de indicadores sugeridos

RISCOS
A serem definido conforme metodologia da operação

Processo nível 0: Tratamento de esgoto



27eBook - Métodos, Sistemas e Gestão por Processos

É importante ressaltar que o mapeamento de qualquer processo (apoio, gestão ou negócio) da 
organização precisa ser desenvolvido em dois momentos:

• As Is -  Como está agora;
• To Be – Como deve ficar após a melhoria;

O diagnóstico da situação atual - AS IS - dos processos da organização é o passo inicial para a 
identificação das eventuais falhas, gargalos e outras características do processo que podem ser 
melhoradas no futuro.

Com a análise dessas situações do AS IS e entendimento da visão do futuro da empresa, o  
redesenho do processo - To Be -  fica mais eficiente e eficaz. O foco é garantir que ele ofereça 
exatamente o que a organização espera conseguir com o novo processo - o que deve ser ade-
quadamente documentado - e definir com precisão a forma com que os objetivos da organiza-
ção serão alcançados.

3. Avaliação da maturidade do processo

Nesta fase, vamos mostrar que não é possível mapear ou melhorar os processos de uma única 
vez. Para isto, é recomendável fazer uma avaliação de maturidade do processo e estabelecer 
uma onda de processos críticos para serem desenvolvidos, levando em consideração os obje-
tivos estratégicos da organização.

Planeje a 
avaliação

Elabore 
/ revise 

instrumentos 
de avaliação

Execute a 
avaliação do 

processo

Posicione o 
resultado 
na matriz 
utilizada

Valide
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Zona de alicação de alguns 
processos

Zona de maior 
concentração 
de processos - 

Competitividade

INOVADOR

REFINADO

PROATIVO

ADEQUADO

NÃO
ADEQUADO

INICIAL GERENCIADO DEFINIDO QUANTITATIVO OTIMIZADO

Nível 1
Inicial

Nível 2
Gerenciado

Nível 3
Definido

Nível 4
Quantitativo

Nível 5
Otimizado

NÃO PLANEJAMENTO OU 

PREVISIBILIDADE

ALGUMAS DIRETRIZES 

FORAM DEFINIDAS

TODA A ORGANIZAÇÃO 

SEGUE O MESMO 

CONJUNTO DE PROCESSOS

UMA BASE HISTÓRICA  

VAI SENDO CONSTRUÍDA 

ATRAVÉS DE KPIS

POSSÍVEL SIMULAR 

A IMPLANTAÇÃO DE 

MELHORIAS E AVALIAR, 

QUANTITATIVAMENTE, SEUS 

RESULTADOS

Um dos métodos usados para avaliação é a matriz de qualidade X ma-
turidade (não adequado, adequado, proativo e inovador) com a matu-
ridade (inicial, gerenciado, definido, quantitativo e otimizado). 

A empresa poderá criar a matriz conforme sistema de gestão da orga-
nização. Os processos são avaliados para comparar o nível de atendi-
mento das práticas atuais em relação às práticas de classe mundial.

Matriz de Qualidade X Maturidade
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4. Priorização dos processos

Com a avaliação de maturidade, o empresa terá um apoio para ana-
lisar o cenário interno no ciclo de revisão da estratégia, permitindo 
direcionar esforços e recursos para alavancar processos estratégicos 
de forma assertiva.

A priorização dos processos deve ser feita com base no resultado da 
avaliação da maturidade, e deverá fazer sentido frente às prioridades 
da organização.

Os processos considerados críticos devem ser analisados na matriz de 
priorização. Podem ser definidos como aqueles com maior gravidade 
para o resultado da organização, ou seja, possuem alto impacto no 
alcance dos objetivos estratégicos e na satisfação das partes interes-
sadas.

Podem ser definidos também por critérios como processos de alto 
custo e problemas e/ou reclamações de clientes externos ou internos.  

Após a identificação da lista de processos, prioritários é preciso validá-
-los com a alta gestão e implementar as melhorias. Assim se fecha o 
ciclo de estruturação de processos e se inicia o ciclo de melhorias.

Realize estudos 
das interrelações 

entre os 
processos da 

cadeia de valor

Realize estudos 
dos impactos dos 

processos

Aplique matriz 
de priorização

Aprove lista 
de processos 
prioritários

Exemplo de matriz de priorização

2 3 3 1 9

1 1 2 2 6

3 3 3 3 12

2 1 2 2 7

ASSEGURAR 
MELHORIA 

CONTÍNUA NA 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO 

MELHORAR A 
QUALIDADE DE 

VIDA

FORNECER 
ÁGUA 

POTÁVEL COM 
REGULARIDADE

ASSEGURAR 
COMUNICAÇÃO 

EFICAZ COM 
AS PARTES 

INTERESSADAS

TOTAL

TRATAMENTO 
DE ÁGUA

DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA

COLETA DE 
ESGOTO

TRATAMENTO 
DE ESGOTO

CONFORME 
MATRIZ DE RISCO 

DA OPERAÇÃO

CONFORME 
MATRIZ DE RISCO 

DA OPERAÇÃO

CONFORME 
MATRIZ DE RISCO 

DA OPERAÇÃO

CONFORME 
MATRIZ DE RISCO 

DA OPERAÇÃO

CONFORME 
MATRIZ DE RISCO 

DA OPERAÇÃO
PESO DO 
CRITÉRIO
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Capítulo 3 - Gestão da Qualidade

A Gestão da Qualidade praticada hoje, qualidade total, é o resultado da evolução do conceito 
nas últimas décadas e das contribuições dos gurus da qualidade.  Até o início dos anos 50 era 
entendida apenas como perfeição técnica. Com o aumento da produção em massa, as teorias 
da administração começaram a ser desenvolvidas, o trabalho foi organizado por funções e as 
empresas começaram a pensar em processos de negócio.

A qualidade de uma organização é definida a partir dos seguintes fatores:

• Satisfação do cliente;
• Exigências do mercado ou ambiente competitivo;
• Objetivos organizacionais;
• Requisitos legais.

O termo qualidade tem conceito subjetivo, relacionado às percepções de cada individuo e di-
versos fatores como cultura, produto, serviço prestado. Sendo assim cada pessoa vê a qualida-
de conforme as suas necessidades naquele momento, como por exemplo, grau de excelência 
(alguns clientes se contentam com o básico), conformidade com os requerimentos, se está 
adequado ao uso, se os consumidores estão satisfeitos ou inexistência de defeitos. Depende 
da necessidade do cliente naquele momento.

Se observarmos o Plano Nacional de Saneamento, concluímos que os conjuntos das ações 
visam à universalização. Cada estado e município seguem diretrizes para atender as metas 
acordadas, que pode ser feita diretamente por eles ou por concessão a empresas privadas.

Nós, concessões e PPPs, procuramos nos destacar, atendendo ou superando as expectativas 
das partes interessadas e os requisitos do contrato.

Já o usuário final vê o saneamento como uma oportunidade para mudar de vida, com a melho-
ria da produtividade da sua região, conservação do meio ambiente e qualidade de vida.
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Para o serviço de uma empresa privada ser destaque, a implantação da qualidade deve ser 
feita em todas as etapas do processo principal, por exemplo:

Na gestão, operação e manutenção de sistema de abastecimento de água deve-se incluir a 
captação, tratamento, distribuição e manutenção, exercitando assim a visão do processo ponta 
a ponta para ter ações de melhorias assertivas. Com isto, a operação consegue um histórico 
de progresso, erros e acertos, ajustar o plano do negócio e comprovar a sustentabilidade do 
processo.

Para implantação do Sistema de Gestão da Qualidade na empresa, com o objetivo de tornar 
os seus processos mais eficientes, adicionar valor a imagem da empresa, entre outros, todos 
os envolvidos precisam claramente saber os objetivos do cliente e a liderança precisa orientar, 
dar a direção do caminho a ser seguido, sempre tentando satisfazer os interesses das partes 
interessadas. 

Isto é formalizado pela Visão (onde a organização quer chegar! Quando a visão é bem enraiza-
da na cultura organizacional, faz com que todas as atividades da empresa estejam alinhadas 
com foco num objetivo único); Missão (razão de ser da empresa); e Valores (expressão do cará-
ter e personalidade da empresa, geralmente embasada nas características pessoais dos seus 
fundadores ou cultura organizacional), traçado pelos objetivos e validados com os indicadores 
e metas.

Uma organização com qualidade tem um Sistema de Gestão único e não um sistema de gestão 
para certificação e outro para organização. Primeiro, porque a certificação é opcional e conse-
quência! Lógico que alguns contratos têm esta exigência, mas pelo simples fato do cliente em 
questão querer uma validação de uma entidade reconhecida. Além do sistema único, os obje-
tivos da qualidade são os mesmos da organização. 

Para modelagem de um Sistema de Gestão a organização pode seguir, por exemplo, critérios 
da série ISO 9000, normas técnicas e até os parâmetros validados pelo MEG (modelo de exce-
lência em gestão).



32eBook - Métodos, Sistemas e Gestão por Processos

Como a maioria das associadas segue como método o Sistema de Ges-
tão da Qualidade ISO 9001, vamos explorar os principais pontos para 
implantação desse sistema.

ISO 9001

Norma técnica internacional que reúne um conjunto de técnicas cujo 
objetivo é implantar regras e diretrizes na empresa, visando a melho-
ria dos processos e qualidade, por meio de padronização e procedi-
mentos relacionados a produtos e serviços. Sua implantação impacta 
diretamente na organização interna da empresa, controle sobre a pro-
dutividade e administração dos processos.

A ISO 9001 pode ser implementada em qualquer empresa, indepen-
dentemente do tamanho, da quantidade de clientes e do desejo de 
obter a certificação.  No entanto, é importante entender que cada em-
presa tem certo nível de maturidade e isso deve ser levado em consi-
deração. Geralmente, o prazo para o término da implantação é de 6 
meses a 1 ano. 

Existem alguns passos que precisam ser seguidos a fim de que as dire-
trizes da norma técnica sejam implementadas:

• Primeiramente, a operação deve definir o método de implantação 
mais adequado para o momento (consultoria e/ou software e/ou re-
curso interno);
• Após esta definição, a operação precisa fazer um diagnóstico com 
a identificação dos pontos de melhorias e/ou adaptação, e delimitar a 
equipe de implantação e outros colaboradores que ajudarão no pro-
cesso. Esses colaboradores também devem conhecer os processos da 
empresa e, mais do que isso, precisam ser encarados como líderes, 
porque isso permitirá que as ações sejam aplicadas de forma mais 

Valores

Métodos

Ferramentas

• Foco no Cliente e Processo
• Melhoria Contínua
• Comprometimento e Envolvimento
• Educação e Treinamento

• SGQ ISO - Sistema de Gestão da Qualida-
de (International Organization for Standar-
dization)
• Seis Sigma
• FMEA - Failure Mode and Effect Analysis
• Kaizen
• CEP - Controle Estatístico do Processo

• Fluxograma
• Folha de Verificação
• Pareto
• Diagrama de causa e efeito
• Carta de Controle
• Histograma



33eBook - Métodos, Sistemas e Gestão por Processos

tranquila, sem haver muitas contestações por parte de outros colaboradores;
• Com o diagnóstico em mãos, a empresa deve fazer o planejamento e a confecção do pla-
no de ação, que não deve apenas abordar as ações a serem implementadas. Também devem 
ser alinhadas, sendo descritas quais serão as atividades de implantação, quais pessoas serão 
responsáveis por aquelas atividades e quais serão os prazos de implantação. Para esta etapa 
a empresa pode usar a ferramenta 5W2H (What, Why, Where, When, Who, How, How much)
• A comunicação e envolvimento dos colaboradores são fundamentais para o sucesso na 
implantação, caso contrário, a empresa terá dois ou mais sistemas de gestão; para engajar os 
colaboradores, a empresa pode promover um treinamento inicial para repassar conhecimen-
tos sobre a ISO, apresentar o projeto de implantação para todos os colaboradores, comunicar 
os avanços dos projetos e reconhecer as melhores práticas que estão contribuindo com a im-
plantação;
• Com isto, a implantação pode ser colocada em prática e, para isso, também devem ser 
aplicados treinamentos aos colaboradores, a fim de que eles entendam quais são as novas 
práticas e como elas devem ser realizadas no dia a dia. Pode-se dizer, inclusive, que essa é 
uma mudança na cultura organizacional, porque, além de modificar os processos realizados 
cotidianamente, é preciso que a ideia da gestão da qualidade esteja enraizada na organização. 
Conforme cláusulas estabelecidas pela norma ISO 9001:2015, os documentos e registros obri-
gatoriamente documentados, com base na publicação da 9001 Academy, são:

 » Escopo do SGQ (cláusula 4.3)
 » Política da qualidade (cláusula 5.2)
 » Objetivos da qualidade (cláusula 6.2)
 » Critérios para avaliação e seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1) 
 » Registros de monitoramento e medição de equipamento de calibração (cláusula 7.1.5.1)
 » Registros de treinamento, habilidades, experiência e qualificações (cláusula 7.2)
 » Registros de análise crítica de requisitos de produto/serviço (cláusula 8.2.3.2)
 » Registros sobre análise crítica de saídas de projeto e desenvolvimento (cláusula 8.3.2)
 » Registros sobre entradas de projeto e desenvolvimento (cláusula 8.3.3)
 » Registros de controles de projeto e desenvolvimento (cláusula 8.3.4)
 » Registros de saídas de projeto e desenvolvimento (cláusula 8.3.5)
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 » Registros de mudanças em projeto e desenvolvimento (cláusula 8.3.6)
 » Características do produto a ser produzido e serviço a ser provido (cláusula 8.5.1)
 » Registros sobre propriedade do cliente (cláusula 8.5.3)
 » Registros de controle de mudança de produção/provisão de serviço (cláusula 8.5.6)
 » Registro de não conformidade de produto/serviço com critérios de aceitação (cláusula 

8.6)
 » Registro de saídas não conformes (cláusula 8.7.2)
 » Resultados de monitoramento e medição (cláusula 9.1.1.)
 » Programa de auditoria interna (cláusula 9.2)
 » Resultados de auditorias internas (cláusula 9.2)
 » Resultados de análises críticas da direção (cláusula 9.3)
 » Resultados de ações corretivas (cláusula 10.1)

Contudo, existem vários documentos não obrigatórios que podem ser usados para a imple-
mentação da ISO 9001:2015, sendo alguns obrigatórios na antiga versão da norma.

 » Procedimento para determinar requisitos das partes interessadas (cláusulas 4.1 e 4.2)
 » Procedimento para tratar riscos e oportunidades (cláusula 6.1)
 » Procedimento para competência, treinamento e conscientização (cláusulas 7.1.2, 7.2 e 

7.3);
 » Procedimento para manutenção de equipamento e equipamento de medição (cláusula 

7.1.5)
 » Procedimento para controle de documentos e registros (cláusula 7.5)
 » Procedimento de vendas/ comercial (cláusula 8.2)
 » Procedimento para projeto e desenvolvimento (cláusula 8.3)
 » Procedimento para produção e provisão de serviço (cláusula 8.5)
 » Procedimento de armazenamento (cláusula 8.5.4)
 » Procedimento para gestão de não conformidades e ações corretivas (cláusulas 8.7 e 

10.2)
 » Procedimento para monitoramento da satisfação do cliente (cláusula 9.1.2)
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 » Procedimento para auditoria interna (cláusula 9.2)
 » Procedimento para análise crítica pela direção (cláusula 9.3)

• Para finalizar a implantação do sistema 9001, será necessário realizar uma auditoria inter-
na, também chamada de pré-auditoria. O objetivo dessa ação é confirmar se todas as ações 
foram implementadas de maneira correta e identificar possíveis falhas e erros que ocorreram 
no processo de implantação. É normal que ocorram falhas, porque a ISO 9001 é aplicada roti-
neiramente por pessoas, que são passíveis de erros. Além disso, pode haver certa resistência 
às mudanças nos processos e tudo isso precisa ser identificado e melhorado;
• Por fim, a organização pode ou não contratar uma empresa certificadora, com acreditação 
do Inmetro. Nem todas as empresas precisam optar por esta etapa, porém caso seja necessá-
rio, é preciso lembrar que os organismos oferecem duas fases de auditoria (1ª análise de toda a 
documentação da empresa, 2ª validação em campo), com auditorias de manutenção semestral 
ou anual (dependendo da complexidade do negócio), com recertificação (auditoria total) a cada 
3 anos.

Existem outros métodos que podem ser adotados pela organização. Contudo, o método SGQ 
ISO é o mais conhecido e aplicado no Brasil. As empresas podem mapear os processos da ca-
deia de valor e aplicar o método ISO para gerenciar o negócio e promover a melhoria contínua. 
No próximo capitulo, exploraremos a ferramenta PDCA, que poderá ser usada para promover 
a melhoria contínua.
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Ciclo PDCA

O PDCA é uma ferramenta de gestão que visa controlar e melhorar os pro-
cessos e produtos de forma contínua, visto que não possui intervalos, nem 
interrupções. Formado por atividades planejadas e recorrentes, segue qua-
tro passos intuitivos (planejar, fazer, checar e agir). É importante lembrar que, 
uma vez implantado, o ciclo PDCA deve se tornar uma constante na empresa, 
um verdadeiro círculo virtuoso, sempre com o objetivo da melhoria contínua.

Planejamento – um projeto bem elaborado é primordial para o ciclo, pois 
impede falhas futuras e gera enorme ganho de tempo. Paute o planejamen-
to de acordo com a missão visão e valores, estabelecendo metas e objetivos 
e o melhor caminho a seguir;

Execução – Após concluído o planejamento, é hora da execução. Ele deve 
ser seguido a risca sem pular etapas, pois um passo não planejado pode 
comprometer todo o ciclo ( caso tenha achado que algo seria melhor, inclua 
no próximo ciclo). Esta etapa inicia-se pelo treinamento, depois a execução 
propriamente dita e a coleta de dados.

Checagem – Nesta etapa são identificadas possíveis brechas no processo. 
As metas alcançadas e os resultados obtidos são mensurados através dos 
dados coletados. A checagem pode ser feita durante a execução, para acom-
panhamento, verificando se o trabalho está sendo bem feito e, no final, para 
uma análise estatística mais abrangente.

Ação – São aplicadas ações corretivas de modo a estar continuamente me-
lhorando o processo. Essa etapa é ao mesmo tempo o começo e o fim do 
processo, pois, após uma minuciosa apuração do que tenha causado os er-
ros anteriores, todo o ciclo PDCA é refeito com novas diretrizes e parâmetros.

É importante lembrar que o ciclo PDCA propõem mudanças reversíveis e ir-
reversíveis. Um procedimento, por exemplo, pode ser revertido sem deixar 
vestígios. Já uma estrutura organizacional não pode ser facilmente desfeita, 
uma vez implementada. 

PLAN
(planejamento)

 DO
 (execução)

CHECK
(checagem)

ACT
(ação)

1. Identificar o 
propósito
2. Definir as metas
3. Definir os 
métodos que 
permitirão atingir as 
metas propostas

4. Educar, treinar, 
engajar
5. Executar a tarefa
6. Coletar dados

7. Verificar os 
resultados das 

tarefas

8. Melhorar o 
processo
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NEGÓCIO MISSÃO VISÃO

CRENÇAS E VALORESANÁLISE COMPETITIVACENÁRIOS

OPORTUNIDADES E 

AMEAÇAS

POSICIONAMENTO 

ESTRATÉGICO

METAS GLOBAIS

ANÁLISE DO AMBIENTE 

INTERNO
FORÇAS E FRAQUEZAS

TEMAS ESTRATÉGICOS MAPA ESTRATÉGICO

BSC

MAPA ESTRATÉGICO / BSC

ORÇAMENTO

IMPLEMENTAR PLANO DE 

AÇÃO E PROJETOS
VERIFICAR RESULTADOS

META OK?

PADRONIZAÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA DA 

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA OK?

REFORMULAR A 

ESTRATÉGIA

PLANO DE AÇÃO PROJETOS

S N

SN

P

DC

A

Nota-se que, a partir dos objetivos estratégicos, são desdobradas todas as metas individuais, 
que devem ser específicas, mensuráveis, relevantes para o todo da empresa. Devem ter prazos 
de execução bem definidos. No próximo capitulo, falaremos sobre indicadores de desempe-
nho e como estabelecer metas de acordo com o método SMART, outra ferramenta amplamen-
te utilizada em gestão de empresas.
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Capítulo 4 - Indicadores

Indicadores de desempenho são medidas ou métricas com o objetivo de avaliar e monitorar 
o desempenho do processo. A definição de quais indicadores medir deve estar vinculadas as 
decisões estratégicas da organização.

Um indicador ideal deve ser confiável, comparável, de baixo custo adicional, e preferencial-
mente sequencial (índice). 

Para ter indicadores assim, muitas empresas aplicam o SMART (Specific, Measurable, Attaina-
ble, Relevant, Time), uma técnica muito usada por coaching para definição de metas pessoais 
ou profissionais. Este eBook está frisando  que um dos pilares para o sucesso do planejamento 
empresarial é basicamente a definição de objetivos, e a técnica SMART ampara todas as fases 
do plano de negócio. Cada palavra representa uma etapa técnica, e todas são indispensáveis 
para o êxito da estratégia

Específico - Claro! Não pode ter dupla interpretação – tem que esclarecer: qual o motivo desse 
objetivo, quais as pessoas envolvidas, quais as restrições, quais são as demandas, e o que está 
vinculado ao seu cumprimento. Para que ele seja realmente específico, deve-se sair da gene-
ralidade, exemplo:

Melhorar em 5% as perdas até dez/2018 – X

Melhorar as perdas reais em 5% nas regiões sul e sudeste da cidade, usando 80% da 
verba destinada até junho de 2018 - 

Mensurável – como dizem David Norton e Daming, “o que não pode ser medido não pode ser 
gerenciado”. Ou seja, o objetivo tem que ser traduzido em números! Você está traçando o seu 
objetivo, analise se o mesmo poderá ser sistematicamente interpretado e manipulado nume-
ricamente. Por exemplo: para melhorar as perdas físicas em 5% em 2 anos, é preciso verificar 
constantemente se o índice avança, em média, 0,2% ao mês. 
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Atingível - não adianta traçar uma meta (por exemplo ter perdas em 25% em um ano), sendo 
que a média dos últimos anos está em 60% de perdas. Isto desestimula os colaboradores. Não 
estamos dizendo que se deve parar de ser audaciosos e ambiciosos, e sim verificar se você tem 
estrutura suficiente para tal (está no plano de negócio, está no objetivo estratégico, o cenário 
é favorável?).

Relevante - por mais obvio que parece ser - alguns indicadores não são –, precisam ser rele-
vantes para sua realidade. Deve-se verificar os ideais e valores definidos pela empresa, para 
avaliar se ele é relevante.

Temporal – O indicador deve ter um prazo para ser realizado! Não pode ser muito longo (para 
não desistirem no caminho) e nem muito curto (para acharem que não é atingível). Ao estipular 
estas metas, cria-se o senso de urgência, indispensável para o sucesso e produtividade.

KPI

Antes de passar aos KPIs, precisamos mostrar a diferença fundamental entre indicadores de 
processos e indicadores estratégicos. O Indicador estratégico tem a função de verificar se a 
organização está alcançando os objetivos determinados pela alta direção. Uma ferramenta 
muito utilizada para mapear estes objetivos é o BSC, conforme descrito no primeiro capítulo. 

EFICÁCIA 

RELAÇÃO ENTRE 

RESULTADOS 

ALCANÇADOS E/OU 

PRETENDIDOS

EFICIÊNCIA

FAZER DA MELHOR 

MANEIRA SEM 

UTILIZAR MUITOS 

RECURSOS

QUALIDADE

RELAÇÃO ENTRE 

TUDO QUE FOI 

PRODUZIDO E 

AS SAÍDAS SEM 

DEFEITOS OU 

CONFORME

RENTABILIDADE

ANALISA A 

PORCENTAGEM 

ENTRE O 

INVESTIMENTO FEITO 

E O LUCRO

COMPETITIVIDADE

RELAÇÃO ENTRE A 

EMPRESA E SUAS 

CONCORRENTES 

DIRETAS

VALOR

RELAÇÃO ENTRE O 

VALOR PERCEBIDO 

AO RECEBER ALGO 

E O VALOR REAL 

DESPENDIDO PARA O 

SEU RECEBIMENTO

EFETIVIDADE

VERIFICAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

DA CONJUNÇÃO 

ENTRE EFICÁCIA E 

EFICIÊNCIA

Indicadores KPI - Key Performance Indicator
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Já os indicadores de processos, também chamados de KPIs, estão focados em como a tarefa é 
realizada, medindo o seu desempenho e se estão conseguindo atingir o objetivo determinado. 
Este indicador deve ser quantificável por meio de um índice (normalmente representado por 
número) que retrate o andamento do processo como um todo ou por parte.

Os KPIs são imprescindíveis, pois controlam as atividades da corporação, rastreando e seguin-
do o andamento do processo, colhendo informações importantes e tornando-as acessíveis aos 
gestores. Para criar indicadores de processos, o gestor deve identificar quais as necessidades 
fundamentais dos clientes que visa atender ao gerar o seu produto ou serviço. 

Incluímos ao final deste eBook uma lista de indicadores de processos básicos que refletem os 
processos trabalhados no Workshop de Gestão e Controle Operacional já apresentados no 2º 
capítulo.

Benchmarking

O benchmarking não é mais uma atividade opcional e sim necessária, diante das mudanças 
aceleradas do mercado e da competição global crescente, não pode existir ineficiência ou falta 
de eficácia para a comparação do desempenho de uma empresa com a performance de outras 
no mesmo setor ou competidores de classe mundial. O benchmarking pode ser realizado nas 
situações abaixo:

• Na implantação de programas de qualidade;                
• Na aceleração de processos de redução de custos e orçamentos;
• Nas tentativas de melhorar as operações da empresa;
• Na inclusão ou mudanças nas gerências;
• Na inclusão de novas operações ou novos empreendimentos;
• Na revisão das estratégias existentes;
• Nos ataques competitivos da concorrência ou no estabelecimento de crises.
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Para as concessões e PPPs de sistemas de abastecimento público de água e esgotamento sani-
tário, existem duas ferramentas brasileiras de benchmarking:

SPRIS

O Sistema de Informações do Segmento Privado do Setor Saneamento (SPRIS) é um banco 
de dados das concessionárias privadas de serviços públicos de água e esgoto que possibilita 
melhor conhecimento e avaliação do segmento privado no setor saneamento; avaliação de 
desempenho dos prestadores privados de serviços; benchmarking e referência para aperfeiço-
amento da gestão interna das empresas; além de fornecer informações que fortalecerão as es-
tratégias de comunicação e promoção da imagem do segmento privado no setor saneamento.

A construção do SPRIS envolveu a seleção de indicadores de relevância setorial e nacional, 
identificando aqueles relacionados aos diferenciais do segmento privado no setor saneamen-
to; e indicadores de relevância local, referentes ao desempenho das empresas associadas. As 
informações coletadas são restritas aos associados. 

SNIS

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é o maior e mais importante 
sistema de informações do setor de saneamento brasileiro. O Sistema possui uma base de 
dados que contém informações e indicadores sobre a prestação de serviços de Água e Esgotos, 
nas categorias Indicadores econômico-financeiros e administrativos, Indicadores operacionais 
– água, Indicadores operacionais - esgotos e Indicadores de balanço. Todas as informações do 
SNIS são fornecidas anualmente pelos prestadores de serviços, e podem ser acessadas pelo 
site, que oferece também o acesso a toda a série histórica, com dados coletados desde 1995.

Acesse o site: www.snis.gov.br

http://www.snis.gov.br
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IBNET

Outra fonte sólida é a Rede Internacional de Benchmarking para Utilidades de Água e Sanea-
mento (IBNET), que consolida o maior banco de dados de desempenho de utilidades de água 
e saneamento mundial.

O IBNET apoia e promove boas práticas de avaliação de serviços e gestão operacional de água:

• Fornece orientações sobre indicadores, definições;
• Facilita as avaliações comparativas  nacionais ou regionais;
• Realiza comparações de desempenho de grupos de pares;

Para acessar entre no site www.ib-net.org.

Exemplos de Indicadores

A lista abaixo resume alguns dos principais indicadores de processo, isto é, de caráter ope-
racional referentes ao ciclo dos serviços de água e tratamento de esgoto realizados por uma 
concessionária. A lista contém indicadores consagrados tanto na prática como nas referências 
de benchmarking relatados acima. Agrupados conforme os principais processos trabalhados 
no Workshop de Gestão e Controle Operacional descritos neste ebook, os indicadores estão 
divididos em quatro processos principais:  tratamento de água, distribuição de água, coleta de 
esgoto e tratamento de esgoto.

http://www.ib-net.org
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SIGLA INDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO UNIDADE PROCESSO

IN058 Índice de Consumo de Energia Elétrica em 
Sistemas de Abastecimento de Água 

AG028 Consumo Total de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de 
Água/ (AG006 Volume de Água Produzido + AG018 Volume da Água Tratada 

Importado)
(kWh/m3) Tratamento de 

Água

IN075 Incidência das Análises de Cloro Residual 
Fora do Padrão

QD007 Quantidade de Amostras para Aferição de Cloro Residual com 
resultados fora do Padrão/QD006 Quantidade de Amostras para Aferição de 

Cloro Residual 
% Tratamento de 

Água

IN076 Incidência das Análises de Turbidez Fora 
do Padrão 

QD009 Quantidade de Amostras para Aferição de Turbidez com resultados 
fora do Padrão/QD008 Quantidade de Amostras Analisadas para Turbidez % Tratamento de 

Água

IN084 Incidência das Análises de Coliformes 
Totais Fora do Padrão 

QD027 Quantidade de Amostras para Aferição de Coliformes Totais com 
resultados fora do Padrão/QD026 Quantidade de Amostras Analisadas para 

Coliformes Totais
% Tratamento de 

Água

IN055 Índice de Atendimento Total de Água AG001 População Total Atendida com Abastecimento de água/ G12a População 
Total residente do município com abastecimento de água % Distribuição de 

água

IN023 Índice de Atendimento Urbano de Água AG026 População Urbana Atendida com Abastecimento de água/ G06a 
População urbana do município com abastecimento de água % Distribuição de 

água

IN011 Índice de Macromedição (AG012 Volume de água Macromedido - AG019 Volume de Água Tratado 
Exportado) / VD Volume de Água Disponibilizado para Distribuição % Distribuição de 

água

Exemplo de Indicadores Setoriais - SPRIS / SNIS - Operação de água
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SIGLA INDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO UNIDADE PROCESSO

IN009 Índice de Hidrometração

AG004 Quantidade de Ligações Ativas de água Micromedidas +  (AG004_A 
Quantidade de Ligações Ativas de água Micromedida do ano anterior)/( AG002 
Quantidade de Ligações Ativas de Água + AG002 Quantidade de Ligações Ativas 

de Água do ano anterior)

% Distribuição de 
água

IN022 Consumo Médio per Capita de Água (AG010 Vol. Agua Consumida - AG019 Vol. Agua Tratado Exportado)/ AG001 
População Total Atendida com Abastecimento de água

(L/(habitante.
dia))

Distribuição de 
água

IN013 Índice de Perdas de Faturamento 

(AG006 Volume de água produzido + AG018 Volume de Água Tratado 
Importado - AG024 Vol. Água de Serviço) - AG011 Vol de Água Faturado 
/ (AG006 Volume de água produzido + AG018 Volume de Água Tratado 

Importado - AG024 Vol. Água de Serviço

% Distribuição de 
água

IN049 Índice de Perdas na Distribuição

(AG006 Volume de água produzido + AG018 Volume de Água Tratado 
Importado - AG024 Vol. Água de Serviço) - AG010 Vol de Água Consumido 

/ (AG006 Volume de água produzido + AG018 Volume de Água Tratado 
Importado - AG024 Vol. Água de Serviço

% Distribuição de 
água

IN050 Índice Bruto de Perdas Lineares 
(AG006 Volume de água produzido + AG018 Volume de Água Tratado 

Importado - AG024 Vol. Água de Serviço) - AG010 Vol de Água Consumido / 
AG005 Extensão da rede de água x 365

(m3/(dia.km)) Distribuição de 
água

IN051 Índice de Perdas por Ligação  
(AG006 Volume de água produzido + AG018 Volume de Água Tratado 

Importado - AG024 Vol. Água de Serviço) - AG010 Vol de Água Consumido / 
AG002 Quantidade de Ligações Ativas de Água

((L/dia)/
ligação)

Distribuição de 
água

IN017 Consumo de Água Faturado por Economia (AG011 Volume de água faturado - AG019 Volume de Água Tratado Exportado) 
/ AG003 Quantidade de Economias Ativas de Água x 12

((m3/mês)/
economia)) 

Distribuição de 
água

IN071 Economias Atingidas por Paralisações QD004 Quantidade de Economias Ativas Atingidas por Paralisações /QD002 
Quantidade de Paralisações

(Econ./
Paralisação) 

Distribuição de 
água
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SIGLA INDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO UNIDADE PROCESSO

IN073 Economias Atingidas por Intermitências QD015 Quantidade de Economias Ativas Atingidas por Interrupções 
Sistemáticas / QD021 Quantidade de Interrupções Sistemáticas

(Econ./
Interrupções) 

Distribuição de 
água

IN083 Duração Média dos Serviços Executados QD025 Tempo Total de Execução dos Serviços/QD024 Qunatidade De Serviços 
Executados (hora/serviço) Distribuição de 

água

INSind02 Capacidade de reservação de água tratada SIND02 Volume Total de reservação (m³)/ Consumo média de água por hora (horas) Tratamento de 
Água

INSind01 Índice de crescimento de ligações de água
(AG002 Número de ligações ativas do ano referencia  - AG002_A Número de 
ligações ativas do ano anterior / AG002_A Número de ligações ativas do ano 

anterior 
% Distribuição de 

água

INSind03 Índice de Renovação do Parque de 
Hidrômetros

SIND03 Ligações ativas com hidrometros com idade inferior a 5 anos/ AG004 
Ligações ativas de água micromedidas % Distribuição de 

água

Além dos indicadores listados acima, é possível que indicadores de outros processos principais 
também façam parte dos controles das empresas, isto é, sejam controlados num único docu-
mento, planilha ou sistema de acompanhamento e controle. Um exemplo diretamente relacio-
nado ao processo principal de tratamento de água é o processo também principal do negócio, 
processo de laboratório, que verifica as questões específicas do tratamento, tal como o Índice 
de Qualidade da Água (IQA).
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SIGLA INDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO UNIDADE PROCESSO

IEEA Índice de Energia Elétrica Água Total kWh das instalações do sistema de água (Superficial + Poço) / Volume 
produzido kWh/m³ Tratamento de 

Água

ATC Análise total Conforme 100 - [(Nº de análises não conformes/ Nº total de físico-químicas e 
bacteriológicas) x 100] % Tratamento de 

Água

IPQ Índice de Produtos Químicos Total do consumo de Produtos Químicos (Kg)/ Volume Produzido. kg/m³ Tratamento de 
Água

ABC Análises Bacteriológicas Conforme 100 - [(Nº de análises Bacteriológicas não conformes/ Nº total análise 
bacteriológicas) x 100] % Tratamento de 

Água

VP Volume Produzido Total de metros cúbicos produzidos de água m³ Tratamento de 
Água

ANF Água Não Faturada 100 - [(Volume Faturado/ Volume Produzido) x 100] % Tratamento de 
Água

SANAP Serviço de água não atendido no prazo (Total de Serviços Executados Fora do Prazo Água / Total de Serviços 
Solicitados Água) x 100] % Tratamento de 

Água

CPA Custo m³ produzido de água Custo total de produção de Água / Volume Produzido de Água R$ / m³ Tratamento de 
Água

Exemplos de Indicadores das Concessionárias Associadas - Operação de água
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SIGLA INDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO UNIDADE PROCESSO

IQA

Cálculado como a média ponderada 
das probabilidades de atendimento 
da condição exigida de cada um dos 

parâmetros constantes da tabela que se 
segue, considerados os respectivos pesos

IQA = 0,20xP(TB) + 0,25xP(CRL) + 0,10xP(PH) + 0,15xP(FLR) + 0,30xP(BAC) % Tratamento de 
Água

FAP Reclamação de Falta de Água Prevista Nº de reclamações de Falta de Água Prevista x 1.000 / N° Ligações de Água U/1000 
ligações

Distribuição de 
água

PPL Perdas de água por ligação ((Volume Produzido de Água-Volume Micromedido de Água)/N° de ligações de 
água) x 1000/30 L/lig.x dia Distribuição de 

água

CBA Cobertura de Abastecimento de água (N° de economias de água x N° de habitantes por economia de água)/
População Total % Distribuição de 

água

CDA Custo do m³ distribuido de água Custo total de Distribuição de Água / Volume Produzido de Água R$ / m³ Distribuição de 
água

ICA Índice de continuidade do abastecimento 
de água, em porcentagem ICA = [ (åTPM8 + åTNMM ) x 100 ] / NPM x TTA % Distribuição de 

água

IPD Índice de perdas de água no sistema de 
distribuição IPD = ( VLP – VAF ) x 100 / VLP % Distribuição de 

água
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SIGLA INDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO UNIDADE PROCESSO

IN016 Índice de Tratamento de Esgoto  
(ES006 Vol.Esg. Trat + ES014 Vol de Esg Bruto Imp. Trat nas Inst. Do Imp + 

ES015 Vol. Esg. Bruto Exp. Trat nas Inst. Do Imp)/ ES005 Vol. Esg. Coletado + 
ES013 Volume de Esgoto Bruto Importado

% Tratamento de 
Esgoto

IN046 Índice de Esgoto Tratado Referido à Água 
Consumida 

(ES006 Vol.Esg. Trat + ES015 Vol. Esg. Bruto Exp. Trat nas Inst. Do Imp)/ AG010 
Vol. Agua Consumida - AG019 Vol. Agua Tratado Exportado % Tratamento de 

Esgoto

IN059 Índice de Consumo de Energia Elétrica em 
Sistemas de Esgotamento Sanitário 

ES028 Consumo Total de Energia Elétrica em Sist. Esgotamento Sanitário/ 
ES005 Volume de Esg. Coletado (kWh/m3) Tratamento de 

Esgoto

IN047
Índice de Atendimento Urbano de Esgoto 
Referido aos Municípios Atendidos com 

Esgoto 

ES026 População Urbana Atendida com Esgotamento Sanitário/ G0b6 
População urbana residente Atendida com Esgotamento Sanitário % Coleta de 

esgoto

IN015 Índice de Coleta de Esgoto ES005 Volume de Esgoto Coletado/AG010 Vol. Agua Consumida - AG019 Vol. 
Agua Tratado Exportado % Coleta de 

esgoto

INSind05 Índice de Remoção de DBO (1 - SIND05 DBO Saída/ SIND04 DBO Entrada) x 100 % Tratamento de 
Esgoto

INSind04 Índice de aumento de ligações de esgoto 
(ES002 Número de ligações ativas de esgoto do ano referencia  - ES002_A 

Número de ligações ativas de esgoto do ano anterior / ES002_A Número de 
ligações ativas de esgoto do ano anterior 

% Coleta de 
esgoto

Exemplos de Indicadores Setoriais - SPRIS / SNIS - Operação de esgoto

Conforme mencionado no processo de tratamento de água, o mesmo vale para o processo prin-
cipal de tratamento de esgoto que também se relaciona diretamente com o processo de negócio 
de laboratório. Neste caso, um exemplo seria o Índice de Qualidade do Esgoto Tratado (IQE).
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SIGLA INDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO UNIDADE PROCESSO

IEE Índice de Energia Elétrica Esgoto Total kWh das instalações do sistema de Esgoto / Volume Coletado de Esgoto kWh/m³ Tratamento de 
Esgoto

IETE Índice de Eficiência de Tratamento de 
Esgoto

100 - (Media (Carga de DBO na saída da ETE x 100 /Carga de DBO na entrada 
da ETE)) % Tratamento de 

Esgoto

AEC Análise de Esgoto Conforme (∑ Análises. Realizadas - ∑ Análises Fora do padrão ) /(∑ Análises 
Realizadas)*100 % Tratamento de 

Esgoto

CMTE Custo m³ medido no Tratamento de Esgoto Custo total de Tratamento de Esgoto / Volume Tratado de Esgoto Água R$ / m³ Tratamento de 
Esgoto

IQE Indice de Qualidade de Esgoto IQE = 0,35 x P(SS) + 0,30 x P(SH) + 0,35 x P(DBO) % Tratamento de 
Esgoto

SENAP Serviço de esgoto não atendido no prazo [(Total de Serviços Executados Fora do Prazo Esgoto / Total de Serviços 
Solicitados Esgoto) x 100] % Coleta de 

esgoto

IORC Índice de Obstrução de redes de Esgoto N° de Obstruções na Rede Coletoras / Extensão Rede de Esgoto (km) U/km Coleta de 
esgoto

IORD Índice de Obstrução em Ramais 
Domiciliares de Esgoto N° de Obstruções na Rede Coletoras x100 / nº de ligações de esgoto U/100 

ligações
Coleta de 

esgoto

Exemplos de Indicadores das Concessionárias Associadas - Operação de esgoto



50eBook - Métodos, Sistemas e Gestão por Processos

SIGLA INDICADOR MEMÓRIA DE CÁLCULO UNIDADE PROCESSO

CBE Cobertura de Esgoto (Coleta) (N° de Economias de Esgoto x N° de habitantes por economia)/População Total % Coleta de 
esgoto

CBT Cobertura de tratamento de esgoto (Em 
relação ao esgoto coletado)

(N° de economias de tratamento de esgoto (Somente aquelas situadas 
dentro da bacia de tratamento) x N° de habitantes por economia de esgoto)/

População Total
% Coleta de 

esgoto

CCE Custo m³ medido na Coleta de Esgoto Custo total de Coleta de Esgoto / Volume Faturado de Esgoto R$ / m³ Coleta de 
esgoto
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