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“Que tal fazermos um projeto de melhoria do nosso processo de fiscalização?” Pergunta

simples mas que incorpora uma série de conceitos: humildade, ao reconhecer que há

muitas evoluções possíveis naquilo que é o “core” da unidade de fiscalização;

corporativismo, na acepção positiva da palavra quando se busca envolver no

desenvolvimento outras áreas da própria corporação; visão de futuro ao apostar que

uma das formas de minimizar a assimetria de informações entre regulado e regulador é

justamente a de se capacitar num campo que pode significar conflito de forças entre

esses partícipes; iniciativa e vontade de fazer quando, a despeito das várias atividades

diárias que já tomam todo o tempo ainda se propõe a desenvolver algo adicional. Diante

deste quadro, as respostas poderiam ser: agora não; desenvolver para que se já fazemos

fiscalização; melhorar o que num processo que já se executa desde o início da agência?

No entanto, a resposta foram novas perguntas: porque nos restringirmos à nossa

agência? Porque não envolvermos outras entidades que também realizam essa função

tão significativa do processo regulatório? Porque não ampliarmos para outros estados,

quiçá países? Se já somos parte da Associação Brasileira de Agências de Regulação, que é

onde se reúnem os mais expoentes agentes de regulação do país, porque não tornar

esse projeto uma possibilidade de envolvimento e de aprendizado de outras agências? E

foi assim que nasceu o projeto “Gestão de fiscalização das agências reguladoras de

saneamento, com uso da metodologia de Benchmarking Colaborativo”, capitaneado

por Flávia, Marlene e Rodolfo mas que teve o envolvimento de inúmeros profissionais

das 7 agências que se propuseram a fazer parte do estudo. E a surpresa positiva, embora

destes profissionais não se pudesse esperar algo diferente, foi a ampliação de um

conceito de desenvolvimento de um único processo para uma concepção de melhoria

contínua da gestão, sempre respeitando a individualidade de cada agência. Espero que

os leitores apreendam todos os conceitos apresentados neste projeto e usufruam das

oportunidades de desenvolvimento de gestão aqui oferecidos. Meus sinceros

agradecimentos e parabéns a todos os participantes! Que belo exemplo de

profissionalismo, desempenho e entrega!

Hélio Luiz Castro 

Diretor Presidente da ARSESP e Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços 

de Saneamento Básico 



“ Vamos agora imaginar o destino da nossa jornada - o que nossa empresa pode 

vir a ser. Imaginemos que nesta organização o medo foi substituído pela 

esperança, pela confiança e pela franqueza. Onde nós temos em vista os nossos 

clientes, ou seja, as pessoas que dependem de nós, inclusive os nossos colegas 

cujo trabalho depende do nosso, e, não simplesmente, os limites de nossas 

responsabilidades. Onde nós não controlamos pessoas mas processos 

operacionais. Onde o senso de responsabilidade substitui o autoritarismo. Onde 

nossos problemas são encarados como oportunidades e não entraves para nossa 

ação e os enfrentamos não buscando culpados ou quem está errado, mas 

procurando descobrir o que está errado e quais estratégias serão mais eficazes 

para corrigir os erros. Onde nós  medimos os sistemas e não as pessoas e 

definimos procedimentos, em vez de autoridade. Onde nós perguntamos " Como 

posso ajudá-lo", em vez de dizer: "Isto não é comigo" ou "não faz parte do meu 

trabalho".

Imagine uma empresa onde a gente se esforça para ser melhor entre os melhores. 

Onde a gente remove barreiras, explicando a razão de ser das coisas, em vez de 

simplesmente dizermos ao outro para apenas se limitar a obedecer ordens. Onde 

ao invés de ver um problema em cada resposta que alguém nos dá, buscamos 

resposta para cada problema. Onde, em vez de desculpa para um problema temos 

sempre uma ideia de solução. Onde nosso trabalho e nossa companhia é para nós 

motivo de orgulho e acreditamos no comprometimento gerencial no que toca à 

qualidade.

Imagine uma companhia onde o aprendizado contínuo, a formação continuada 

substitui o medo do conhecimento. Onde a mesmice, o "status quo“ e o marasmo 

são substituídos pela melhoria contínua. Onde repetir um erro é o único erro  e a 

falha de não tentar é a única falha.

Imagine uma empresa onde os gerentes são também professores, auxiliares, 

facilitadores, em vez de simplesmente chefes. Onde cultivar clientes seja o 

propósito do nosso negócio mas não somente para gerar lucros mas sempre
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através da obtenção da sua fidelidade baseada na qualidade dos serviços que 

prestamos e na qualidade dos produtos que entregamos. Onde o significado da 

palavra responsabilidades está vinculado a uma obrigação de contribuir e não ao 

exercício do autoritarismo do controle. Onde temos disciplina nos processos, em 

vez disciplinarmos funcionários.

Imagine um ambiente construído sobre uma base de confiança e respeito. Onde as 

ideias de todos são bem-vindas e sempre que possível utilizadas. Onde a 

contribuição intelectual dos funcionários seja também valorizada e não só o seu 

trabalho físico.

Imagine uma companhia onde o medo de ser franco, aberto, leal e honesto, foi 

substituído por um ambiente de franqueza sem medo.

Imagine, imagine e acredite."

Franqueza sem medo" de Theodore Lowe e Gerald M. Mcbean.
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O saneamento no Brasil possui uma história muito peculiar desde suas origens no 

período colonial até os dias de hoje. 

No início, prevaleciam as soluções individuais de saneamento, que caracterizavam 

a ausência do Estado sob essas soluções. Gradativamente, o Estado foi 

implementando diferentes modelos para administrar o setor por meio de 

concessões dos serviços, administração direta no âmbito municipal, estadual e 

federal, até surgir  o PLANASA (Plano Nacional de Saneamento), que teve sua 

criação em 1971, incorporando os valores que até o momento estava se 

consolidando desde a década de 50, como a autonomia dos serviços, a auto 

sustentação tarifária, o financiamento com recursos retornáveis, e a gestão através 

das companhias estaduais de saneamento (GLEIZER, 2001). 

Com o fim do PLANASA em 1986, não havia sido incorporado um marco 

regulatório para o setor de saneamento.

Em 2007, foi sancionada a Lei 11.445 que “Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. (BRASIL, 2007)”. 

Foi somente com a promulgação da Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 

que essa situação foi alterada, pois foram definidas regras mínimas de 

relacionamento entre titulares, prestadores de serviços e usuários, a partir das 

quais os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deveriam estabelecer 

legislações, normas e entidades próprias de regulação para as atividades 

operacionais dos serviços. 

Foi nesse cenário que se originaram as agências reguladoras, onde a sociedade 

brasileira, cada vez mais exigente em relação ao atendimento e prestação de 

serviços dos órgãos públicos, tem imposto aos órgãos e entidades componentes 

da administração pública direta e indireta que expandam sua capacidade e passem 

a atender as demandas da sociedade de forma mais efetiva e eficaz. Juntamente 

com isso, se apresenta a crescente necessidade de formação de uma gestão 

reguladora e fiscalizadora que amplie sua capacidade de resposta através
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de profissionais qualificados, processos, sistemas e tecnologias com vistas à 

prestação de serviços de melhor qualidade (Programa GESPÚPLICA,2013) , para 

que dessa forma a administração pública possa atender aos anseios impostos pela 

sociedade.

Observando que as agências reguladoras são novas e desvinculadas entre si, 

alguns modelos de agências funcionam, por exemplo, englobando a atuação de 

mais de uma instituição sobre um único serviço gerando atendimento à prestadora 

/concessionária de maneiras diferentes e isso é ocasionado pela falta de um 

modelo de gestão.

No momento em que a área de fiscalização de saneamento da diretoria de 

saneamento da Arsesp fecha seu primeiro ciclo do PDCA (PLAN - DO - CHECK –

ACT) e passa a avaliar possibilidades de ajustes em seu processo fiscalizatório, 

surge a ideia do projeto que pretende aprender sobre boas práticas de outras 

Agências no Brasil e exterior, com o objetivo de melhorar o processo de 

fiscalização, respeitando a cultura e aspectos legais, individuais e locais de cada 

agência e criar documento de referência para a gestão da fiscalização.

O projeto de gestão dos processos de fiscalização propõe a realização de uma 

avaliação minuciosa dos processos internos e práticas dessas agências reguladoras 

de forma a entender primeiro o que elas são para compreender posteriormente 

como podem melhorar seus processos de fiscalização.

Para a realização deste trabalho, foi utilizada a metodologia do Benchmarking 

Colaborativo, por se tratar de um instrumento que viabiliza a troca de informações 

entre os envolvidos de modo a contribuir mutuamente com o alcance de objetivos 

comuns e atender às expectativas internas e externas. 

O benchmarking colaborativo resulta da fusão entre a metodologia de 

benchmarking e o processo participativo e colaborativo, característico do setor 

público, no qual algumas instituições públicas se reúnem e decidem colaborar 

entre si buscando identificar as melhores práticas de forma mútua com o intuito de 

melhorar seus processos e práticas internas e assim aumentar a eficiência, eficácia 
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e efetividade dos programas governamentais e prestação dos serviços públicos 

(Programa GESPÚPLICA). 

A metodologia do benchmarking colaborativo em órgãos públicos é uma forma de 

estabelecer boas práticas, ratificar a importância da auditoria, coleta de dados e 

regras de transparência que tornem o público envolvido no processo stakeholders

mais informados sobre a prestação de serviços.

Por meio do “benchmarking colaborativo”, visamos entender as práticas que 

conduzem ao desempenho superior, buscando assim adaptá-las e implementar 

melhorias significativas. Se considerarmos as particularidades da Administração 

Pública observaremos que esta tem por finalidade um segmento participativo e 

colaborativo com características próprias dos processos de transparência. A 

principal diferença do benchmarking entre uma entidade pública e entidade 

privada, trata-se da competitividade. 

Dessa forma é possível ampliar o conhecimento que as agências têm de si 

mesmas, aprimorar seus processos e práticas de acordo com sua própria avaliação 

e nível de expectativa, motivar equipes para alcançar objetivos realizáveis, ganhar 

maior conhecimento sobre a própria atuação e aprender novas práticas com foco 

em melhoria contínua.

O estudo pretende conhecer e implantar boas práticas e trazer uma evolução do 

processo de fiscalização respeitando a cultura e aspectos legais individuais e locais 

de cada agência, criando um documento de referência para os processos de 

fiscalização que permita a realização de auto avaliação por essas agências, 

direcionando-as para as diferentes etapas do modelo de maturidade, respeitando 

aspectos políticos e estruturas necessárias. 

No início do projeto, foi criado um cronograma de ações e programada a pesquisa 

inicial com visitas às Agências participantes. Além disso, foram realizadas coletas 

de dados para conhecimento das diferentes formas de atuação, modo de 

realização das atividades e gestão dos processos de fiscalização dos serviços de 

09R
es

u
m

o
GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 

SANEAMENTO
BENCHMARKING COLABORATIVO



água e esgoto. 

Principais eventos:

• A primeira etapa aconteceu em abril de 2018 na XXXII CTSAN – Câmara Técnica 

de Saneamento da ABAR e caracterizou-se pela sensibilização e convite às 

agências reguladoras para participar do projeto de gestão dos processos de 

fiscalização;

• A etapa seguinte consistiu na organização do cronograma para dois dias úteis 

de visita técnica in loco com coleta de dados e aplicação de questionário / 

roteiro específico e acompanhamento de uma fiscalização de campo nas oito 

agências que se prontificaram a participar do projeto. Essa etapa possibilita o 

conhecimento das diferentes culturas, modo de realização das atividades, bem 

como a gestão dos processos de fiscalização dos serviços de água e esgoto;

• A terceira etapa consistiu na consolidação dos dados e das observações 

realizadas nas visitas técnicas para compreender melhor o cenário do processo 

de fiscalização que compõe as agências reguladoras;

• Na quarta etapa será efetivada a construção de um manual de referência, com 

sugestão para implantação de um modelo de maturidade;

• Na quinta etapa foi realizada a apresentação dos resultados para a diretoria da 

Abar;

• Na sexta etapa será feita a apresentação dos resultados no Congresso da Abar 

para que todas as Agências tomem conhecimento do resultado do projeto;

• Por fim, será apresentada a sugestão da contratação de uma consultoria 

especializada em implantação de modelos de maturidade, para que o projeto, 

após os ajustes seguintes à etapa de validação com participação da Abar, seja 

aplicado e considerado para certificação com selo de qualidade para os 

processos de gestão das Agências de Saneamento no Brasil.
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A ABAR – Associação Brasileira de Agências Reguladoras - alinhada à sua Missão 

de promover o avanço e a consolidação das atividades de regulação com vistas ao 

desenvolvimento sustentável do Brasil e a um dos eixos de atuação identificados 

no processo de Planejamento Estratégico de 2018 relacionado à gestão de 

conhecimento, promove, através do benchmarking colaborativo, o entendimento 

dos melhores desempenhos e práticas do mercado, bem como o comparativo 

entre processos e produtos. 

Entendemos que a qualidade das ações regulatórias é um dos fatores 

determinantes para atrair investidores, uma vez que a aplicação de capitais em 

longo prazo exige estabilidade de regras e confiança nas agências reguladoras. “A 

ideia de se ter agências mais preparadas e profissionalizadas é fundamental para 

dar segurança às empresas que vão investir em projetos de risco de 20, 30 ou 50 

anos. Sem regras claras e confiança, o investimento privado não se materializa”, 

afirma o diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto Fernandes. 2

Alinhada a este objetivo, A Arsesp elabora o projeto “Gestão do processo de 

fiscalização de saneamento com uso da metologia do benchmarking colaborativo”,

que visa conhecer e implantar boas práticas, melhorar o processo de fiscalização 

respeitando a cultura e aspectos legais individuais e locais de cada agência e criar 

documento de referência para a gestão da fiscalização.

Além disso, o projeto se predispõe a promover um maior conhecimento das metas, 

estimular a implantação e melhoria, apoiar o processo decisório tornando-o mais 

robusto e sistêmico e quebrar paradigmas existentes, facilitando o processo de 

mudança.  

A metodologia aplicada baseou-se em conhecermos os processos de regulação e 

fiscalização por meio de visitas estruturadas às agências de regulação de 

saneamento nacionais e internacionais.
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Sobre o projeto “Gestão de fiscalização das agências reguladoras de 

saneamento, com uso da metodologia de Benchmarking Colaborativo”
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O Benchmarking institucional com outros países considerados referências mundiais 

foi fundamental para trazer boas práticas e experiências para a fiscalização de 

saneamento. 

O projeto se compromete a entregar um modelo de referência que servirá para 

direcionar a atuação das agências, dando transparência aos processos e celeridade 

na tomada de decisão, fortificando o alicerce e foco para que a fiscalização traga 

mais resultados para o usuário, poder concedente e concessionária.

Com isto, melhorar o processo de fiscalização de saneamento das agências com o 

uso de experiências já consolidadas, economizando custos indiretos, 

principalmente no que diz respeito a tomada de decisão e implantação de boas 

práticas.
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Estudar os processos de fiscalização dos sistemas de água e esgoto das agências 

reguladoras de saneamento nacionais e internacionais

INSTITUIÇÃO / ÁREA RESPONSÁVEL

A Arsesp – agência reguladora de saneamento e energia do estado de São

Paulo é a instituição responsável pela organização e execução do trabalho

projeto “Gestão do processo de fiscalização de saneamento com uso da metologia do

benchmarking colaborativo”

Abar – Associação Brasileira de agências reguladoras, apoia o desenvolvimento 

do projeto incentivando a participação das agências associadas, cedendo 

espaço para apresentação e divulgação através da Câmera Técnica de 

Saneamento e servindo de interlocutora com outros órgãos, se necessário

Hélio Luiz Castro – Diretor Presidente da Arsesp - Patrocinador

Rodolfo Gustavo Ferreras – Superintendente de fiscalização – Patrocinador

Marlene Rodrigues de Amorim – Arsesp – Líder da área responsável.

Flávia Oliveira Della Santina – Arsesp – Líder da área responsável

OBJETO DE ESTUDO

EQUIPE RESPONSÁVEL

CUSTO E PRAZO

Custo com as viagens e diárias dos participantes do projeto

A previsão de término do projeto é junho de 2019
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ESCOPO

O trabalho de Benchmarking Colaborativo se dará por meio de visitas às

agências participantes, colhendo informações e dados referentes à gestão

dos processos de fiscalização dos serviços de água e esgoto.

Após o término das visitas nacionais e internacional, será feita a entrega do

relatório final da pesquisa, boas práticas, conclusões e proposta para

elaboração de um manual de referência, contendo autoavaliação e nível de

maturidade, além do desenho de um programa para certificação de

qualidade para as Agências Reguladoras de Saneamento Básico no Brasil.

Analisaremos os subprocessos:

 Planejamento das atividades de fiscalização

 Operacionalização da fiscalização

 Acompanhamento da fiscalização

 Gestão da força de trabalho

Para cada agência foi programada uma visita de trabalho de 02 (dois) dias

úteis.

As agências participantes farão apresentação dos seus procedimentos de

fiscalização dos serviços de água e esgoto.

Serão aplicados o questionário/roteiro de informações e o acompanhamento 

de uma fiscalização de campo

OBJETIVO

Aprimorar os processos de regulação e fiscalização da Arsesp através dos

aprendizados que acontecerão por meio de visitas estruturadas às agências

de regulação de saneamento, nacionais e internacionais.

Conhecer e implantar boas práticas, melhorar o processo de fiscalização 

respeitando a cultura e aspectos legais individuais e locais de cada agência e 

criar documento de referência para fiscalização
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Participaram do projeto 8 (oito) agências reguladoras com diferentes

características em relação ao tipo de regime, abrangência geográfica,

constituição, sendo uma delas fora a ESAR em Portugal.

 Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ)

 Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado de

Pará (ARCON – PA)

 Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR)

 Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de

Cuiabá (ARSEC)

 Agência Reguladora de Saneamento Básico de Natal (ARSBAN)

 Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito

Federal (ADASA)

 Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – Portugal

(ERSAR)

 Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

(ARSESP)

2 Agências 
Municipais

ARSEC

ARSBAN

2 Agências 
Intermunicipais

ARES -
PCJ

AGIR

2 Agências 
Estaduais

ARSESP

ARCON 

1 Agência 
Distrital

ADASA

1 Agência 
Nacional

ESAR

A diversidade dos tipos de agências visitadas enriqueceu muito o resultado

do projeto possibilitando a apreciação de diferentes características, desde o

ponto de vista organizacional, escala, logística e desafios.
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A seguir será apresentado o

histórico de visitas por ordem

cronológica.
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

06/04/2018 INÍCIO DO PROJETO

Apresentação na Abar

06/08/2018 Visita Ares-PCJ

12/09/2018 Visita Arcon

26/09/2018 Visita Agir

02/10/2018 Visita Arsec

22/10/2018 Visita Arsban

12/11/2018 Visita Ersar

20/02/2019 Visita Adasa

31/03/2019 COMPILAÇÃO DOS DADOS

30/04/2019 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

30/06/2019 APRESENTAÇÃO PARA 

RESPRESENTANTES DAS 

AGÊNCIAS E DIRETORES DA ABAR

30/09/2019 PESQUISA FORMAL DA ABAR 

SOBRE O PRODUTO

Término do projeto
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Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ)

A ARES – PCJ surge como uma iniciativa dos municípios integrantes do Consórcio

Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Consórcio PCJ, para

viabilizar a criação de um ente regional para regular e fiscalizar os serviços públicos

de saneamento básico desses municípios, em atendimento às exigências da Lei

federal nº 11.445/2007.

O Consórcio PCJ propôs a criação de uma Agência Reguladora dos Serviços de

Saneamento na forma de consórcio público, com viabilidade e sustentabilidade

econômica, com custo operacional reduzido, com independência decisória e

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, tendo como área de atuação os

municípios das bacias PCJ e de seu entorno.

Em 20 de agosto de 2010 ocorreu o lançamento do Protocolo de Intenções para

assinatura dos prefeitos. Em meados do mês de março de 2011, 22 municípios já

possuíam leis de ratificação aprovadas e a somatória da população desses municípios

ultrapassou a meta de 1 milhão de habitantes.

Assim, foram iniciados os procedimentos para a convocação da Assembleia Geral de

Instalação da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), que ocorreu em 06 de maio de 2011.

Assim, foram iniciados os trabalhos da Agência Reguladora dos Serviços de

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ),

oficialmente fundada em 06 de maio de 2011.



24

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO
H

is
tó

ri
co

COLABORADORES PARTICIPANTES

Thalita Salgado Fagundes - Engenheira Ambiental e Mestre em 

Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de 

São Carlos da Universidade de São Paulo – EESC/USP e Analista de 

Fiscalização e Regulação da ARES-PCJ.

Camilla Badini - Engenheira Civil pela Universidade Estadual de 

Londrina – UEL e Analista de Fiscalização e Regulação da ARES-PCJ.

Ludimila Turetta - Engenheira Ambiental pela Universidade Federal 

de Viçosa, e Mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela 

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo –

EESC/USP e Analista de Fiscalização e Regulação da ARES-PCJ.

Débora Faria Fonseca - Bióloga e mestre em Biotecnologia pela 

Universidade Federal de São Carlos, doutora em Engenharia 

Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo – EESC/USP e Analista de Fiscalização e 

Regulação da ARES-PCJ.
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TRABALHO EM CAMPO

No dia 06/08/2018 houve a abertura do trabalho de Benchmarking colaborativo, na

sede da agência Ares-PCJ em Americana. Primeiramente os representantes da Ares-

PCJ fizeram uma apresentação sobre o processo de fiscalização dos serviços de água

e esgoto realizada por eles.

Em seguida os representantes da Arsesp aplicaram o roteiro de perguntas que foi

respondido pela Ares

No dia seguinte, 07/08/2018 os representantes da Arsesp acompanharam os

representantes da Ares-PCJ, em uma fiscalização da Estação de Tratamento de

Esgotos Santa Isabel operada pela empresa CONASA Sanesalto, no município de

Salto.



26

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO
H

is
tó

ri
co

REGISTRO FOTOGRÁFICO



27

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO
H

is
tó

ri
co

DESTAQUES

A forma que a agência foi constituída a partir da existência prévia do consórcio

intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - Consórcio PCJ,

permitem contato direto, sem perder a objetividade, com as prefeituras que fazem

parte do consórcio, facilitando a integração e oportunidades de identificação de

oportunidades melhoria no processo fiscalizatório.

A agência tem uma preocupação de desenvolver um ambiente de trabalho

participativo, promovendo a participação da equipe na definição da metodologia

de fiscalização. Um exemplo disso é o desenvolvimento interno de um sistema de

apoio à fiscalização, usando recursos próprios.

Existe uma preocupação da agência em desenvolver projetos que permitam

melhorar a qualidade na prestação dos serviços, como por exemplo, a participação

no projeto de rede de aprendizagem ProEEsa. Este projeto visa a cooperação em

eficiência energética no abastecimento de água e atua na melhoria das condições

para a implantação de medidas nas entidades prestadoras de serviço. O objetivo é

aproveitar o potencial de economia existente nos sistemas de abastecimento. O

referido projeto foi pactuado entre a Secretaria Nacional de Saneamento do

Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério Federal da Cooperação

Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, sendo a parceria executada

pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável - Deutsche

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Como exemplo de transparência, podemos mencionar que no site da Agência,

além das resoluções que definem as diretrizes de atuação da Agência, também são

publicados os relatórios resultantes das fiscalizações realizadas nos municípios

conveniados, permitindo a consulta a todos os entes interessados.
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Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado de Pará 

(ARCON – PA)

A Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos no Estado do Pará

– ARCON criada em 1997 pela Lei N° 6.099, autarquia especial no âmbito estadual,

dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de direito público revestido de

poder de polícia, com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos

serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido

delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de concessão, permissão e

autorização, precedida ou não da execução de obras públicas.

Com a finalidade de atender aos quesitos da Lei 11.445/07 e o Decreto Federal

7.217/2010, a ARCON-PA implementou o Grupo Técnico de Saneamento (GTS), que

tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado do Pará, através

de convênio com os municípios interessados, a prestação dos serviços de

saneamento básico concedidos pelos municípios a concessionárias públicas ou

privadas.
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COLABORADORES PARTICIPANTES

Ana Valéria Ribeiro Borges – Engenheira Civil graduada pela 

Universidade Federal do Pará - UFPA. Mestre em Engenharia pelo 

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE/UFRJ. 

Experiência com docência, nas áreas de pesquisa operacional e 

custos logísticos, também atuou profissionalmente como engenheira 

nas áreas de planejamento, operação e projetos de infraestrutura. 

Desde 2005 é Técnica em Regulação de Serviços Públicos – N/II na 

Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do 

Pará – ARCON-PA, onde já exerceu funções de Gerente do Grupo 

Técnico de Transportes e do Grupo Técnico de Saneamento. 

Max Souza Costa – Arquiteto graduado pela Universidade da 

Amazônia - UNAMA. Engenheiro Civil graduado pela Universidade 

Federal do Pará – UFPA. No período de abril/2017 a janeiro/2019 

atuou como servidor temporário, cargo Técnico em Regulação de 

Serviços Públicos – N/I.
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TRABALHO EM CAMPO

A visita de benchmarking na ARCON-PA foi realizada nos dias 12 e 13 de setembro de

2018 no município de Santarém – PA, distante 1.374 km da cidade Belém do Pará, capital

do estado e sede da agência.

A reunião de Abertura dos Trabalhos aconteceu no escritório da Unidade de Negócios

Baixo Amazonas - UNIBA da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, situada na

Av. Cuiabá-Santarém, Km 04, S/N, Bairro Esperança, Santarém (PA).

Participamos do treinamento dos visitantes (equipes da ARCON-PA e da ARSESP)

realizado pelo Coordenador do PPRA que abrangia as orientações sobre proteção dos

riscos ambientais;

Acompanhamos a visita de Fiscalização da equipe do Grupo Técnico de Saneamento -

GTS no Residencial Salvação (Centro de Reservação e Distribuição - CRD, poço

automatizado e Estação Elevatória de Esgoto, Estações de Tratamento de Esgoto - ETE

Mapiri e Uruará, e Complexo do Irurá nas instalações que fazem parte do processo de

desinfecção por meio de cloro liquefeito, poços e reservatórios.

No dia 13/09 acompanhamos a visita de Fiscalização da equipe do GTS no nas Unidades

do Sistema de Abastecimento de Água (Elcione, Caranazal Bacabal, Amparo e Aeroporto

Velho).

Acompanhamos a reunião na Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA que

tratava dos assuntos das obras de ampliação da rede de esgoto executadas no

município.

Durante a fiscalização a equipe do GTS aplicou os questionários de apoio a fiscalização,

realizou a inspeção das instalações verificando as condições de operação e manutenção,

registro fotográfico e verificação de não conformidades apontadas em fiscalizações

anteriores.
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DESTAQUES

Atualmente a ARCON-PA fiscaliza o município de Santarém que permite uma

dedicação exclusiva, possibilitando um acompanhamento exaustivo de todos os

componentes da prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento

sanitário neste município.

A realização de fiscalizações mensais permite ainda, um acompanhamento

sistematizado e pontual da evolução na prestação de serviços, facilitando uma

observação dos apontamentos realizados em fiscalizações anteriores, a verificação

das ações de correção implementadas pela prestadora e a melhoria contínua do

processo.

Não obstante, a distância entre a sede da agência e a cidade conveniada, impõem

desafios logísticos que devem ser considerados no momento de planejamento da

realização das fiscalizações.

O conhecimento técnico da equipe da agência reguladora, constitui um elemento

diferenciado, que propicia uma colaboração ativa no tratamento de assuntos

vinculados com a gestão do contrato de programa firmado entre o poder

concedente e a prestadora dos serviços.

Como um exemplo, no momento da visita observamos que estava em andamento

um processo de transferência de responsabilidade da operação das redes de

esgoto da Prefeitura para Concessionária, do qual a ARCON-PA participava

ativamente.



33

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO
H

is
tó

ri
co

Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR)

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem

fins econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência

decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, regendo-se pelas

normas da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº

11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007.

O primeiro município a ratificar o Protocolo de Intenções para instituição da AGIR foi

Blumenau, por meio da lei nº 7.502, de 10 de março de 2010. Havendo o início das

atividades da agência em 30 de março de 2010, com a realização da 1ª assembleia

geral com a participação dos municípios consorciados.

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços de saneamento básico, assim

compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007:

 Abastecimento de água potável;

 Esgotamento sanitário;

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

 Drenagem e manejo das águas pluviais.

Com a alteração do Protocolo de Intenções em 2017, a regulação dos serviços de

transporte público de passageiros também foi inclusa no escopo da Agência,

regendo-se pela Lei Federal nº 12.587/2012.

A AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do Médio Vale

do Itajaí, é constituída em forma de consórcio público, abrangendo em 2018, os 14

(quatorze) municípios desta região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo,

Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial,

Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. Em 2019, os municípios de Luiz Alves e

Jaraguá do Sul foram autorizados a ingressar no consórcio.

Assim, a agência vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação,

considerando o marco regulatório legal, direcionada para a melhor prestação dos

serviços de saneamento básico e de transporte público de passageiros para a

sociedade, além disso é papel da agência Reguladora editar normas relativas às

dimensões técnica, econômica e social, atendendo à aspectos de qualidade,

requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, monitoramentos

dos custos, além de outros destacados nas Leis Federais nº 11.445/2007 e nº

12.587/2012.
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COLABORADORES PARTICIPANTES

Ricardo Hübner - Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento
Básico da AGIR. Mestre em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFSC,
Especialista em Gestão Ambiental com Ênfase em Organizações Produtivas pela
UNIVALI, Engenheiro Civil, formação em Auditor Líder Ambiental pela BVQI.
Experiência em auditoria e implantação de Sistemas de Gestão Ambiental, obras
de construção civil e saneamento, atuação de mais de 10 anos em companhias
de saneamento, e 10 anos em auditorias e implantação de sistemas de
gestão ambiental, professor do Curso Superior de Tecnologia Ambiental da
Faculdade de Tecnologia SENAI e dos Cursos Superiores de Engenharia
Civil nas universidades UNIASSELVI/KROTON e FURB. Membro da Câmara de
Assessoramento Técnico do Comitê do Itajaí.

André Domingos Goetzinger- Gerente de Estudos Econômico-financeiros da
AGIR. Graduado em Administração de Empresas pela FURB e Ciências
Contábeis pela UNIASSELVI. Pós graduado MBA em Gestão Pública pela FURB.
Já atuou como professor nas disciplinas de: Contabilidade Pública,
Orçamento Público, Auditoria e EAD em Gestão de Pessoal. Escreveu
apostila de Gestão de Custos Aplicado no Setor Público. Estágio em
Resíduos Sólidos Urbanos, no projeto Brasil/Santa Catarina / Blumenau /
Alemanha em Projeto E-2233 de develoPPP.de DEMoSICO – Desenvolvimentos
de Modelos de Sistemas de Cobranças Socialmente Sustentáveis para uma
Economia circular com cobertura de custos.

Vanessa Fernanda Schmitt - Doutoranda e Mestre em Desenvolvimento
Regional pela Universidade Regional de Blumenau - FURB. Especialista em
Auditoria de Sistemas e Serviços em Saúde; em Gerência de Cidades; em
Controladoria da Gestão Pública Municipal; e em Educação a Distância: Gestão e
Tutoria. Bacharel em Secretariado Executivo e em Administração e, tecnóloga
em Processos Gerenciais. No campo profissional, em 2018, ocupava o cargo de
Diretora administrativa e institucional junto à AGIR. Atualmente, trabalha como
Assessora da Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA.

Caio Barbosa de Carulice - Agente Administrativo trabalhando atualmente na
Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR.
Bacharel do curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário Leonardo
da Vinci – UNIASSELVI.
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TRABALHO EM CAMPO

No dia 26 de setembro de 2018 às 8h30, houve a abertura do trabalho de

Benchmarking colaborativo, na sede da agência Agir em Blumenau com os

representantes da agência.

Primeiramente a Agir fez uma apresentação sobre o processo de fiscalização dos

serviços de água e esgoto realizada por eles, bem como a apresentação dos projetos

desenvolvidos pela agência em conjunto com seus diferentes stakeholders.

No período da tarde os representantes da Arsesp acompanharam os colegas da Agir,

em uma fiscalização no sistema da ETA III do SAMAE Blumenau, na mesma cidade.

No dia seguinte, os representantes da Arsesp participaram de uma reunião com o

Colegiado de Saneamento Ambiental da AMMVI – Associação do Municípios do

Médio Vale do Itajaí. Após a reunião foi aplicado o roteiro de perguntas que foi

respondido pelos representantes da Agir, conforme anexo.

À tarde, acompanhamos outra fiscalização no sistema da ETA III do SAMAE

Blumenau, mais especificamente no Reservatório R7 e na Estação Elevatória “Rui

Silva”, na mesma cidade. Logo após conhecemos o Museu da Água, situado na ETA I

do SAMAE Blumenau, espaço reservado para divulgação da história do saneamento

na cidade.

Encerramos a visita às 15h do dia 27/09/2018.
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DESTAQUES

A Agir, vinculada a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), é

constituída em forma de consórcio público. Este modelo permite contato direto

com as prefeituras que fazem parte do consórcio. Sem perder a objetividade, a

integração facilita e cria oportunidades de identificação de melhoria no processo

fiscalizatório.

Um dos destaques observados é a proximidade entre as fiscalizações técnica e

financeira que possibilita uma maior objetividade e agilidade, tanto no processo

fiscalizatório, quanto no processo de revisão tarifária.

Existe uma preocupação da agência em desenvolver projetos que permitam

melhorar a qualidade na prestação dos serviços, como por exemplo, a participação

na rede de aprendizagem do Projeto de Redução de Perdas e Eficiência Energética

no Abastecimento de Água (ProEESA). Este projeto visa a cooperação em eficiência

energética no abastecimento de água e atua na melhoria das condições para a

implantação de medidas nas entidades prestadoras de serviço. O objetivo é

aproveitar o potencial de economia existente nos sistemas de abastecimento. O

referido projeto foi pactuado entre a Secretaria Nacional de Saneamento do

Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério Federal da Cooperação

Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, sendo a parceria executada

pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável - Deutsche

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Além do ProEESA, a Agir participa de outras iniciativas que contribuem com os

objetivos da prestação de serviço, como por exemplo:

 Colegiado de Saneamento Ambiental da AMMVI

 Câmara Temática de Gestão de Perdas e Eficiência Energética da ABES/SC

 Programa Rio Limpo Começa na Nossa Casa

 Colaboração no diagnóstico dos sistemas individuais de tratamento de esgoto

doméstico nas residências dos municípios da AMMVI

 Parceria com o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

O relatório de fiscalização elaborado pela Agir é encaminhado aos prefeitos, bem

como são apresentados posteriormente em reunião com a presença dos

colaboradores responsáveis dos prestadores de serviço.

Outra atividade importante foi a realização de capacitação dos técnicos dos

municípios regulados para revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico.
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Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de 

Cuiabá - ARSEC

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá -

ARSEC, foi criada pela Lei Complementar nº 374 em 31 de março de 2015, dotada de

autonomia orçamentária, financeira, técnica, funcional e administrativa, cuja

competência é a regulação, normatização, controle e fiscalização dos serviços de

abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo, tratamento e

destinação final de resíduos sólidos, de transporte coletivo urbano, de iluminação

pública, dentre outros serviços.

Dentro de sua competência a ARSEC faz a fiscalização indireta através de análise dos

dados coletados na concessionária e formatação de relatórios mensais e anuais, bem

como a fiscalização direta nas instalações administrativas, comerciais, operacionais e

nas áreas das expansões e investimentos, resultando em relatórios anuais. Nos

relatórios, também, são consideradas as informações obtidas na ouvidoria e nas

mediações entre concessionária, usuários, entidades, poderes público e concedente

Ainda cabe a ARSEC fornecer subsídios aos processos de reajustes, revisão e

definição de tarifas para os serviços por ela regulados.

A lei n° 12.527/211 regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às

informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União,

Estados, Distrito Federal e Municípios.
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Missão

Assegurar a adequada prestação dos serviços públicos delegados, contribuindo

para o desenvolvimento sustentável dos setores e garantindo o equilíbrio nas

relações entre Usuários, Prestadores de Serviços e Poder Público.

Visão

Ser reconhecida pela excelência de sua atuação e pela qualidade dos seus

produtos de regulação e fiscalização, bem como competência dos recursos

humanos e transparência de suas ações.

Valores

• Excelência e transparência;

• Estabilidade nas relações envolvendo poder concedente, concessionárias e os

usuários;

• Qualidade e continuidade dos serviços prestados;

• Equilíbrio econômico-financeiro
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COLABORADORES PARTICIPANTES

Ildisneya Velasco Dambros - Graduada em Engenharia Sanitária 

pela Universidade Federal de Mato Grosso UFMT, com Especialização 

em Saneamento Ambiental e Mestrado em Recursos Hídricos pela 

UFMT, tem mais de 17 anos atuando no  Saneamento Básico, sendo 

destes, 10 anos executando serviços nos diversos setores da 

SANECAP -Companhia de Saneamento de Cuiabá,  desde  

elaboração e acompanhamento de projetos, operação e manutenção 

dos sistemas produção de água, esgotamento sanitário, tratamento 

de resíduos sólidos, bem  como executando os respectivos 

licenciamentos e outorgas de toda as unidades operacionais da 

empresa. Trabalhou por um ano como assessora na captação e 

execução de projetos no DEPASA - Departamento Estadual de 

Pavimentação e Saneamento do estado do ACRE e desde 2013 vem 

atuando na área de regulação e fiscalização dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento; iniciando na AMAES -

Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto até 

2015,  dando continuidade na ARSEC - Agência Municipal de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, exercendo a 

função de Superintendente de Regulação e de Fiscalização dos 

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário até a 

presente data.

Também prestou serviços na área de consultoria e projetos 

ambientais para a iniciativa privada. E foi Presidente eleita da AESA-

MT: Associação dos Engenheiros Sanitaristas de Mato Grosso por 

dois mandados iniciando em 2005, Conselheira Titular do CEHIDRO-

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso e 

Membro do Conselho Diretor da ABES Nacional.



Rosidelma Guimarães - Engenheira sanitarista com pós-graduação 

Lato Sensu em engenharia de segurança do trabalho e MBA em 

gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), possui 

experiência nas áreas de planejamento, gestão e operação em 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelo 

período de 11 anos em concessão pública e 13 anos em Concessão 

privada, em diversas cidades com população de até 600.000 

habitantes. Prestou serviços de planejamento e consultoria ambiental 

para empresas públicas e privadas. Desde 2015 exerce a função de 

diretora de regulação e fiscalização em serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e transporte público 

de Cuiabá, na ARSEC - Agência Municipal de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Cuiabá. Foi conselheira titular por dois 

mandatos de 3 anos no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT) e um ano como conselheira 

titular do CEHIDRO-Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 

Estado de Mato Grosso.
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COLABORADORES PARTICIPANTES

Caroline Alves Dávalos dos Santos - Profissional com 3 anos de 

experiência, atuando nas áreas de regulação, fiscalização, adquirida 

em empresas públicas, no setor de saneamento. Responsável pela 

fiscalização dos serviços contidos no Plano Emergencial de 

Investimentos, acompanhamento do desempenho da prestação dos 

serviços da Concessionaria incluindo vistorias nas instalações ( etas, 

estes, poços, reservatórios), avaliação dos indicadores conforme 

definido no Contrato de Concessão. Graduação em Engenharia 

Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso.
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TRABALHO EM CAMPO

No dia 03/10/2018 às 08:00, houve a abertura do trabalho de Benchmarking

colaborativo, na sede da agência Arsec em Cuiabá, com os representantes da

agência.

Primeiramente os representantes da Arsec fizeram uma apresentação sobre o

processo de fiscalização dos serviços de água e esgoto realizada por eles.

Em seguida os representantes da Arsesp aplicaram o roteiro de perguntas que foi

respondido pela Arsec, conforme anexo.

No dia seguinte, 04/10/2018 os representantes da Arsesp acompanharam os

representantes da Arsec, conforme lista anexa, em diferentes fiscalizações de obras

que estão sendo realizadas na cidade.

Após a fiscalização, 04/08/2018 as 16h encerrou-se a visita.
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DESTAQUES

No histórico atual da Agência, apurou-se que em 2016 houve um processo de

intervenção por parte da prefeitura do contrato de prestação de serviços com a

concessionária.

Como resultado disto, foi assinado um TAC - Termo de Ajuste de Conduta com a

repactuação das metas e revisão do planejamento de investimentos previstos.

A agência tem uma participação ativa no acompanhamento do TAC, fiscalizando a

execução das obras previstas se auxiliando com o uso de imagens

georreferenciadas que permitem uma maior agilidade na vistoria das etapas

previstas no Termo. Além do acompanhamento do TAC, também são realizadas

fiscalizações dos aspectos técnico operacional e indicadores do contrato.

Possui uma equipe técnica experiente e capacitada, bem como, acervo de

informações sobre a prestação de serviços. Também contribui com o município

que está em processo de revisão do PMSB – Plano Municipal de Saneamento

Básico.

O planejamento das fiscalizações ocorre em ciclo de 1 ano, atendendo a todas

unidades operacionais e os relatórios resultantes deste acompanhamento que são

publicados no site da Agência.

Anualmente é realizada pesquisa de satisfação do usuário e os resultados são

apresentados juntamente com o relatório anual da Agência.
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Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município 

de Natal – ARSBAN

À Agência, organizada por lei específica, compete:

I – Regular, através de disciplinamento, fiscalização, autuação e monitoramento, as

atividades de saneamento ambiental no âmbito do Município de Natal, atinentes a

tratamento e abastecimento de água para consumo humano, drenagem de águas

pluviais, manejo de resíduos sólidos e líquidos, incluindo o esgotamento sanitário e

outros efluentes, cujo destino final seja o solo ou as águas;

II – Estabelecer padrões e normas técnicas relativas à qualidade, quantidade,

regularidade e continuidade das atividades reguladas, visando à adequada prestação

dos serviços, à satisfação e à saúde da população;

III – Editar e fiscalizar a aplicação de parâmetros sanitários, epidemiológicos,

ambientais e socioeconômicos, que balizem e disciplinem os padrões de qualidade,

operacionalização e gestão das atividades reguladas, mantendo, para isso, sistema de

monitoramento;

IV – Editar e aplicar sanções relacionadas à não observância de aspectos legais e

operacionais relativos às atividades reguladas;

V – Fixar direitos e deveres dos usuários dos serviços das atividades reguladas;

VI – Criar canal de comunicação com os usuários para registro e encaminhamentos

de reclamações referentes às atividades reguladas;

VII – Viabilizar o acesso da população às informações referentes às atividades, a

normas e legislação pertinente e a despesas da Agência;

VIII – Criar e manter serviço de ouvidoria independente, que possa apontar

deficiências na execução das atribuições da Agência;

IX – Analisar, propor e fiscalizar o cumprimento de cláusulas componentes dos



contratos de concessão e permissão de operação das atividades reguladas;

X – Supervisionar e fiscalizar o cumprimento, condições e metas dos planos e

políticas públicas, referentes às atividades reguladas;

XI – Editar e fiscalizar a aplicação de normas de valores, aprazamentos, estruturação,

níveis, regimes, subsídios, revisões e reajustes tarifários, ou outras modalidades de

cobrança, referentes às atividades reguladas, que assegurem tanto o equilíbrio

econômico e financeiro dos contratos e serviços, bem como a modicidade tarifária;

XII – Estabelecer procedimentos de medição, faturamento, cobrança e

monitoramento dos custos das atividades reguladas;

XIII – Editar e aplicar normas e indicadores de avaliação, desempenho e fomento,

relativos à eficiência e qualidade das atividades reguladas;

XIV – Propor e aplicar mecanismos de informação, auditoria e certificação das

atividades reguladas;

XV – Editar e fiscalizar a aplicação de normas que estabeleçam metas progressivas de

expansão e de qualidade das atividades reguladas, com seus respectivos prazos;

XVI – Editar e fiscalizar a aplicação de normas relativas a medidas de contingência e

de emergências, inclusive racionamento, pertinentes às atividades reguladas.

XVII – Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle dos recursos

financeiro, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em

consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder

Executivo e legislação pertinente;

XVIII – Exercer outras atividades previstas na lei específica ou Regulamento.
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Fabio Ricardo Silva Góis – Graduado em Direito pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, cursou a Especialização em 

Educação Ambiental na Universidade Potiguar e o mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo pela UFRN. Foi professor dos Cursos de 

Direito, Gestão Ambiental, Engenharias Ambiental e Civil da UNP. Foi 

Diretor Técnico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente do RN e atualmente é Diretor Técnico da ARSBAN.
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COLABORADORES PARTICIPANTES

Pedro Celestino Dantas Junior - Graduado em Geografia (Bacharel e 

Licenciatura Plena), Especialista em Gestão Ambiental e Mestre em 

Engenharia Sanitária, todos pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN. Atualmente é Analista de Regulação em Saneamento 

Básico (ARSBAN). Já trabalhou na Empresa de Limpeza Urbana de Natal 

(URBANA) e foi Secretário Adjunto de Defesa Civil e Direitos Humanos 

de Natal/RN (SEMDES). Tem experiência na área de Defesa Civil, 

Saneamento Básico, Geografia, atuando principalmente nos seguintes 

temas: abastecimento de água, Resíduos Sólidos, Esgotamento, 

Drenagem, vulnerabilidade de áreas de riscos, geoprocessamento, 

pesquisa, extensão. Coordenou, pelo COPIRN, Planos Municipais de 

Saneamento Básico no Alto Oeste do RN.
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TRABALHO EM CAMPO

No dia 24/10/2018 as 8:00 h houve a abertura do trabalho de Benchmarking

colaborativo, na sede da agência Arsban em Natal com os representantes da agência.

Primeiramente os representantes da Arsban fizeram uma apresentação sobre o

processo de fiscalização dos serviços de água e esgoto realizada por eles.

No dia seguinte, os representantes da Arsesp aplicaram o roteiro de perguntas que

foi respondido pela Arsban, conforme anexo.

Neste mesmo dia, 25/10/2018, os representantes da Arsesp acompanharam os

representantes da Arsban, conforme lista anexa, em uma fiscalização de ETE -

CAERN, em Natal.

Após a fiscalização, 25/10/2018 as 11:00h encerrou-se a visita.
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DESTAQUES

A ARSBAN realiza a fiscalização da operação da prestação de serviços,

especificamente na CERN, que é a companhia de saneamento estadual que presta

serviços na cidade de Natal. Por meio de uma parceria com a vigilância sanitária

local, também verificam a qualidade da água distribuída.

Atualmente se encontram em execução as obras de investimento para

universalização da coleta e tratamento de esgoto, que são financiadas pelo PAC –

Programa de Aceleração do Crescimento. Fiscaliza desde o planejamento até sua

execução, realizando reuniões com participação da concessionária e empresas

contratadas para execução dos investimentos e participa de um grupo técnico

municipal para acompanhamento das obras.

A ARSBAN tem um contato direto com os usuários, por meio de um 0800, que

funciona no atendimento a dúvidas ou denúncias referente ao trabalho

desempenhado pela concessionária e agência

A agência participa do conselho municipal de saneamento – COMSAB, integrado por

representantes de diferentes instituições e organizações do setor que tem como

objetivo participar ativamente da elaboração e execução da Política Municipal de

Saneamento, acompanhando a realização de obras, atendimento de metas,,

apresentando propostas de Projetos de Lei ao Executivo ou Legislativo etc.
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Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR

Depois da criação da entidade reguladora em 30 de agosto de 1997, então com a

designação de Instituto Regulador de Águas e Resíduos, podem identificar-se

essencialmente quatro períodos distintos na evolução da atividade regulatória neste

setor.

Nos quatro primeiros anos (2000-2003), a entidade reguladora de serviços de águas

e resíduos exerceu as funções para um número crescente de entidades

concessionárias, atingindo cerca de meia centena.

Nos cinco anos seguintes (2004-2009), para além da regulação dessa meia centena

de entidades, a entidade reguladora assumiu as responsabilidades de autoridade

competente para a qualidade da água para consumo humano para um universo de

mais de quatrocentas entidades gestoras.

Deste 2009 a entidade reguladora reforçou os poderes e alargou as atribuições de

regulação dos serviços de águas e resíduos para todo o universo de perto de

quinhentas entidades gestoras, mantendo as responsabilidades de autoridade

competente para a qualidade da água.

Em 2014 a ERSAR tornou-se uma entidade administrativa independente com reforço

da sua autonomia e poderes de autoridade, sancionatórios e regulamentares.

Evolução do setor da água e do saneamento em Portugal

Os contornos essenciais das políticas públicas de abastecimento e saneamento de

águas começam a definir-se em Portugal em finais do século XIX.

Entre 1899 e 1901 foi elaborada a legislação que definiu os propósitos da reforma

dos serviços de administração sanitária.

Em 1944 foi apresentado o Plano de Abastecimento de Águas às Sedes dos
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Concelhos e em 1960 foi apresentado um Plano de Abastecimento de Águas às

Populações Rurais.

Em Portugal, em 1941, apenas 26% da população tinha acesso a sistemas de

distribuição domiciliária de águas (não existiam dados nacionais acerca das redes de

esgotos), em 1972 esta percentagem seria de 40%, e de 17% para as redes de

esgotos.

Num curto espaço de tempo, entre 1975 e 1990, os níveis de atendimento da

população com serviços de águas e esgotos passam de 40% e 17%, respectivamente,

para 80% e 62%.

Com a integração europeia, e com a consequente disponibilidade de fundos

comunitários, começam a definir-se os contornos da primeira grande reforma deste

domínio de governação nacional, que nos seus traços essenciais persiste ainda hoje.

As primeiras experiências de implementação de sistemas de âmbito regional dariam

lugar, já na década de 1990, à criação de empresas regionais (sistemas

multimunicipais cujo capital seria detido maioritariamente pelo Estado em parceria

com os municípios) e de uma holding de capitais públicos que se constitui

atualmente como referência empresarial no sector.

Preconizando a intervenção direta do Estado num domínio até então reservado

exclusivamente às autarquias, dividiram-se os respectivos sistemas em 'alta' (sistemas

multimunicipais e intermunicipais) e em 'baixa' (sistemas municipais). As autarquias

passaram a poder concessionar os respectivos serviços a empresas públicas (nos

sistemas multimunicipais) e a empresas públicas ou privadas (nos sistemas

municipais), criando-se ao mesmo tempo a figura de uma entidade reguladora, a

atual ERSAR.
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TRABALHO EM CAMPO

No dia 12 de novembro de 2018 às 10h, houve a abertura do trabalho de Benchmarking

colaborativo, na sede da Ersar em Lisboa com os representantes da agência.

Foram realizadas apresentações institucionais da Arsesp e Ersar e na sequência

apresentações realizadas pelos representantes do Departamento da Qualidade, sobre o

sistema de indicadores da qualidade dos serviços de abastecimento de água,

saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos e procedimentos

de auditoria da qualidade do serviço.

Na sequência os representantes da gestão direta e departamento de resíduos,

apresentaram o modelo de regulação económica e definição de tarifas nos serviços de

gestão de resíduos urbanos.

As apresentações versaram sobre os processos de cada uma das atividades citadas,

considerando estruturação das áreas, planejamento das atividades, fluxo dos processos

internos, operacionalização das fiscalizações e gestão da força de trabalho.

A Ersar demonstra profícua experiência nas atividades de regulação e fiscalização, com

destaque especial no que se refere à estruturação dos processos e força de trabalho.

Para o trabalho, traz referência sobre a importância da estruturação da adequação das

demandas da agência para atendimento à legislação e consumidor final.

A visita permitiu o conhecimento do processo de fiscalização utilizando indicadores de

desempenho das entidades gestoras, o planejamento das fiscalizações, a elaboração dos

relatórios e a divulgação dos resultados utilizando um sistema informático desenvolvido

especialmente para atender as demandas da entidade. Como conclusão da visita, tanto

ARSESP quanto a ERSAR, manifestaram o interesse de continuar o intercâmbio de

conhecimento e informações técnicas nutrindo o acordo de Cooperação Técnica

existente entre as instituições.
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DESTAQUES

A Ersar é uma agência portuguesa que atua em âmbito nacional e acumula a função

de autoridade de consumo potável da água.

A fiscalização é realizada por auditorias, sendo aproximadamente 200 por ano, que

acontecem a partir de informações enviadas pela entidades auditadas.

14 indicadores são utilizados para a avaliação da qualidade de serviço de saneamento

e 17 para o serviço de resíduos. Este indicadores consideram os seguintes temas:

 Adequação da interface com usuário

 A sustentabilidade da gestão do serviços

 Sustentabilidade ambienta.

Considerando o tipo e tamanho da organização gestora, são definidos intervalos de

metas para identificar a qualidade do serviço como boa, mediana ou insatisfatória.

As auditorias iniciaram com nível pedagógico incrementando gradativamente as

exigências e atualmente é realizado um benchmarking das entidades em função do

desempenho apresentado.

Caso não reporte as informações ou apresentem um desempenho insatisfatório, as

empresas de saneamento não podem acessar fundos ou financiamento da

comunidade europeia.

Para realização das auditorias são contratadas empresas especializadas do setor, como

por exemplo, uma das Big Four.

Além destas responsabilidades, a Ersar intervém na monitoração legal e contratual das

entidades gestoras.

Toda a fiscalização é realizada a partir de sistema informatizado desenvolvido pela

própria agência.



59

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO
H

is
tó

ri
co

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal – Adasa

É a agência reguladora e fiscalizadora do Distrito Federal. Criada em 2004 pela Lei nº

3.365/04, como autarquia, órgão independente, dotado de autonomia patrimonial,

administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado, teve suas

competências ampliadas pela Lei nº 4.285/08.

O Distrito Federal tem atribuições de Estado e de Município. Essa característica torna

a Adasa a única agência reguladora do Brasil que atua na regulação simultânea do

bem natural água (atribuição do Estado) e dos serviços de saneamento básico

(atribuição do município). A Adasa acompanha, regula e fiscaliza o ciclo completo do

uso da água, com especial atenção na sua retirada e na devolução ao corpo hídrico.

A área de atuação da agência compreende, além dos diversos usos da água, a

energia e o saneamento básico, a distribuição de gás canalizado, do petróleo e seus

derivados (biocombustíveis, álcool combustível, gás veicular e lubrificante), que lhe

foram conferidos pela lei de ampliação das competências.

Em todas suas atividades, a Adasa necessita do envolvimento e a participação da

sociedade para garantir a qualidade e o atendimento dos serviços a todos os

cidadãos, com tarifas moderadas e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

das prestadoras de serviços.

Por delegação da União, a energia elétrica e petróleo e seus derivados serão

fiscalizados por convênio com as agências reguladoras federais.
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COLABORADORES PARTICIPANTES

Irene Guimarães Altafin - Possui graduação em Engenharia

Química pela Universidade Federal de Uberlândia(1976),

especialização em Waterworks Association pela Japan Waterworks

Association(1986), especialização em Environmental Management

pela Tufts University(1993), especialização em DIrectivos en Diseno y

Gestion Social pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento(1997)

e mestrado em Water and Waste Engineering pela Loughborough

University(1982). Atualmente é Assessora da Diretoria da Agência

Nacional de Águas. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária,

com ênfase em Saneamento Ambiental. Atuando principalmente nos

seguintes temas:water supply and sanitation.

Igor Medeiros da Silva - Bacharel em Direito (UNIP), habilitado pela

Ordem dos Advogados do Brasil; Especialização em Ciências Penais;

Mestrando em Saúde Pública; Servidor público da carreira de

Regulação de Serviços Públicos da Agência Reguladora de Águas,

Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa);

Coordenador de Regulação e Outorga da Superintendência de

Abastecimento de Águas e Esgoto da Adasa; Coordenador do Grupo

Técnico de Governança da Câmara Técnica de Saneamento Básico,

Recursos Hídricos e Saúde da Associação da Agências de Regulação

– ABAR.

Leandro Antonio Diniz Oliveira - Graduado em Ciências

Farmacêuticas pela Universidade de Brasília (UnB) e mestrando em

Gestão e Regulação de Recursos Hídricos pelo ProfÁgua/UnB.

Regulador de Serviços Públicos na Agência Reguladora de Águas,

Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa). Atua na Assessoria de

Informações Regulatórias da Superintendência de Abastecimento de

Água e Esgoto.
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COLABORADORES PARTICIPANTES

Rossana Santos de Castro - Graduação em Química pela

Universidade de Brasília e mestrado em Saúde Pública, Área de

concentração Políticas Públicas, gestão e cuidado em saúde em

Saúde Pública, na linha de pesquisa de qualidade da água distribuída

à população, pela Fiocruz. Atualmente atua como Reguladora de

Serviços Públicos da Agência de Águas, Energia e Saneamento

Básico do Distrito Federal, na Assessoria da Superintendência de

Abastecimento de Água e Esgoto.

Patrícia Silva Cáceres - Graduação em Odontologia pela

Universidade Estadual Paulista em Araçatuba, especialização em

Gestão Ambiental pela Rede de Educação Claretiano em Brasília e

mestrado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília,

na linha de pesquisa Sustentabilidade, Qualidade e Eficiência do

ambiente construído. Atualmente atua como Reguladora de Serviços

Públicos da Agência de Águas, Energia e Saneamento Básico do

Distrito Federal, na Coordenação de Fiscalização.

Pablo Santos – Graduação em Gestão Ambiental Urbana pelas

Faculdades Integradas UNICESP em Brasília, pós graduação em

Direito Administrativo com ênfase em Gestão Pública pela Faculdade

Mauá e mestrado em Saúde Pública, na linha de pesquisa de uso

racional de água, pela Fiocruz. Atualmente atua como Regulador de

Serviços Públicos da Agência de Águas, Energia e Saneamento

Básico do Distrito Federal, na Coordenação de Fiscalização
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TRABALHO EM CAMPO

No dia 13 de março de 2019 às 14h, houve a abertura do trabalho de benchmarking

colaborativo, na sede da Adasa em Brasília, com os representantes da agência, onde

aconteceram as apresentações institucionais e técnicas da Companhia de

Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb.

Na sequência os representantes da Adasa e Arsesp, conforme lista de presença,

discutiram sobre seus processos internos de fiscalização com o objetivo de repensar

o ciclo anterior, boas práticas, deixando clara as expectativas de que o projeto

responda as perguntas: Como pode ser estruturado o próximo ciclo? Como o serviço

pode ser melhorado?

No dia seguinte, os representantes da Arsesp acompanharam os representantes da

Adasa, conforme lista anexa, ao Sistema de Produção de Água Corumbá IV -

Captação e estação de tratamento de água (ETA).

Após o acompanhamento da fiscalização, 14/10/2018 às 17h encerrou-se a visita.
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DESTAQUES

Uma das particularidades da Adasa é que em conjunto com regulação e

fiscalização dos serviços de saneamento básico, a agência também é responsável

pela regulação e fiscalização dos recursos hídricos.

Realizam fiscalização técnico e operacional dos serviços de abastecimento de água

e esgotamento sanitário no Distrito Federal, onde a prestadora de serviços é a

Caesb.

No momento do acompanhamento da visita de benchmarking, verificamos que

uma das demandas mais importantes da Agência é o acompanhamento das obras

do Sistema Produtor Corumbá e das ações empreendidas pela prestadora durante

a crise hídrica.

Estão, neste momento, desenvolvendo o novo ciclo de planejamento com ênfase

numa fiscalização estratégica dos investimentos da Caesb.
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Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo –

ARSESP

É uma autarquia de regime especial, vinculada à Secretaria de Governo do Estado de

São Paulo, criada pela Lei Complementar nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007, e

regulamentada pelo Decreto nº 52.455, de 07 de dezembro de 2007, com o objetivo

de regular, controlar e fiscalizar os serviços de gás canalizado e de saneamento

básico de titularidade estadual, e fiscalizar os serviços e atividades de energia elétrica,

de competência da União, ou de saneamento básico, de competência municipal,

delegados ao Estado de São Paulo pelos órgãos competentes.

A ARSESP foi instituída a partir da Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE,

autarquia criada pela Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997, com a

finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços de energia. A criação da ARSESP

está inserida no contexto de modernização da política pública do setor de

saneamento básico, marcada pela aprovação de dois importantes marcos legais – a

lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação

de consórcios públicos e a lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece

diretrizes nacionais para o saneamento básico.



Marlene Rodrigues de Amorim - 18 anos de experiência em 

Recursos Humanos e planejamento estratégico, adquirida em 

empresas multinacionais, nacionais e de serviço público, nas áreas de 

Educação Corporativa, Desenvolvimento Organizacional e de 

Pessoas, Remuneração, Seleção, Desenvolvimento de Carreira e 

Change Management. Responsável pela coordenação de projetos, 

dentre os quais destacam-se: desenvolvimento gerencial, workshop e 

elaboração de planejamento estratégico, implantação do programa 6 

sigma, otimização de recursos, mapeamento de processos, plano de 

sucessão, identificação de potenciais, pesquisa de clima 

organizacional, avaliação de desempenho, consolidação no Brasil dos 

princípios, valores e cultura empresarial, outplacement, coaching e 

orientação de carreira. Psicóloga, com especialização em Recursos 

Humanos; MBA em Gestão Empresarial; Gestão de Pessoas; 

Certificação como Green Belt em Six Sigma; Orientação de Carreira; 

Formação Internacional em Coaching Integrado; SDI – Strength

Deployment Inventory; MBTI - Myers-Briggs Type Indicator step II; 

PPA - DISC (Personal Profile Analyses); Gestão de Mudanças; 

Planejamento Estratégico e especialização em regulação e serviços 

de saneamento (cursando). 
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COLABORADORES PARTICIPANTES

Flávia Oliveira Della Santina - Profissional com 17 anos de 

experiência no setor de saneamento e construção civil, atuando nas 

áreas de regulação, fiscalização, arquitetura e urbanismo, 

administrativa e financeira, adquirida em empresas privadas e 

públicas. Responsável pela coordenação de projetos, como: 

elaboração dos processos da área de fiscalização, participação na 

construção do planejamento estratégico da diretoria de saneamento 

e agenda regulatória ano base 2019 – 2021. Graduação em 

arquitetura e urbanismo, cursando especialização em regulação e 

serviços de saneamento, capacitação em gestão de projetos, 

controles e indicadores de desempenho na gestão pública e 

treinamento em Regulating Utility Markets, Finances, Prices and

Services. Participação em Congressos e Câmaras Técnicas de 

Regulação em Saneamento, especialização em regulação e serviços 

de saneamento (cursando) e MBA em gestão empresarial (cursando).



Rodolfo Gustavo Ferreras - Profissional com 25 anos de experiência 

adquiridos no setor de saneamento em empresas nacionais, 

internacionais e serviço público, com a responsabilidade de elaborar 

propostas e planos de negócios para projetos de novas concessões, 

gerenciar os processos operacional e comercial de regulação e 

fiscalização dos serviços de saneamento, coordenar projetos de 

gestão participativa com comunidades, ações de sustentabilidade, 

inovação, gestão do conhecimento e melhoria operacional. 

Engenheiro civil, pós-graduado em administração de empresas e 

especialização em regulação e serviços de saneamento (cursando).
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COLABORADORES PARTICIPANTES
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TRABALHO EM CAMPO

No dia 16/10/2018 às 15h houve a abertura do trabalho de Benchmarking

colaborativo, na sede da agência Arsesp em São Paulo, com os representantes da

agência.

As agências convidadas, Arcon e Arsec fizeram uma apresentação sobre o processo

de fiscalização dos serviços de água e esgoto realizada por eles para os empregados

da diretoria de saneamento da Arsesp.

No dia 18/10/2018 às 15h os representantes da Arsesp fizeram uma apresentação

sobre o processo de fiscalização dos serviços de água e esgoto realizada por eles.

Em seguida os representantes da Arsesp responderam ao roteiro de perguntas.
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DESTAQUES

A Arsesp, é uma agência multisetorial e tem uma constituição específica, onde a

diretoria de saneamento é responsável pela regulação e fiscalização dos serviços

de abastecimento de água e esgoto.

A estrutura da agência está dividida da seguinte maneira:

Diretoria de saneamento

Diretoria de gás

Diretoria de energia

Diretoria de regulação econômica financeira e de mercado

Diretoria Relações Institucionais

Secretaria Executiva

Atualmente atende ao número de 315 municípios no estado de São Paulo,

operado por 4 empresas de saneamento, sendo 3 delas privadas (Saneaqua, BRK

Ambiental e Águas de Cabrália Paulista) e uma de economia mista (Sabesp), com

22 especialistas concursados.

Para atender esta demanda com os recursos disponíveis, a superintendência de

fiscalização, em 2016, iniciou o plano de divisão de atividades num ciclo de 3 anos,

aplicando diferentes ferramentas de gestão. Na fase de verificação do planejado,

identificou a necessidade de revisar a metodologia de fiscalização, dando origem a

proposta de compartilhar experiências com outras agências vinculadas a Abar,

usando a metodologia de benchmarking colaborativo.
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DESTAQUES

As agências em geral, apontam como oportunidades de melhoria:

 Criar mecanismos de governança que garantam autonomia administrativa

 Dimensionar o quadro de funcionários para atendimento a demanda de

trabalho

 Criar base para gestão de conhecimento que permita orientar as ações para os

ciclos futuros do processo fiscalizatório

 Criar modelos para o processo sancionatório
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O questionário foi aplicado em todas as agências que participaram do

Benchmarking Colaborativo e continha no total 52 perguntas estruturadas da

seguinte maneira:

ROTEIRO

01 – Estrutura da área 

02 – Planejamento das atividades 

03 – Mapeamento do processo 

04 – Tipos de fiscalizações realizadas

05 – Deliberações/ Resoluções

06 – Metodologia das fiscalizações

07 – Acompanhamento das fiscalizações

08 – Gestão da força de trabalho



Das oito agências pesquisadas, sete possuem 

organograma, descrição de  cargos e regimento

Uma das agências, possui organograma e regimento, mas 

não possui descrição dos cargos
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ESTRUTURA DA ÁREA

PERGUNTAS DESSE ITEM:

1.1. Qual a esfera de governo (federal, estadual, municipal, consorcio, etc)

1.2. Possui organograma estruturado?

1.3. Possui descrição de cargos?

1.4. Possui regimento interno?

Distrital

Consórcio 

intermunicipal

Municipal

Estadual

Federal

Esfera de governo

100%

88%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Possui organograma estruturado?

Possui descrição de cargos?

Possui regimento interno?

Participaram do projeto agências 

de todos os níveis de esfera de 

governo e de todas as regiões do 

Brasil



Todas as agências possuem missão e visão 

O subitem que apresentou o maior número de respostas 

“não” foi da agenda regulatória.

Uma agência não possui planejamento estratégico.

76

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO
R

e
su

lt
a
d

o
s

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES

PERGUNTAS DESSE ITEM:

2.1. Possui missão e visão escrita?

2.2. Possui planejamento estratégico?

2.3. As propostas e construção das atividades são realizadas com a participação da equipe

operacional?

2.4. Possui agenda regulatória?

2.5. É realizado o planejamento das fiscalizações

100%

88%

75%

63%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Missão e visão

Planejamento estratégico

Participação da equipe

Agenda regulatória

Planejamento das fiscalizações



Uma agência possui todos os itens pesquisados

Duas agências:

- possuem manual de fiscalização

- divulgam suas metas

- não possuem os processos mapeados
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MAPEAMENTO DO PROCESSO

PERGUNTAS DESSE ITEM:

3.1. Possui fluxograma dos processos?

3.2. Possui procedimentos escritos?

3.3. Possui manual de fiscalização?

3.4. Possui indicadores de desempenho?

3.5. As metas são divulgadas?

75%

75%

25%

38%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Possui fluxograma dos processos?

Possui procedimentos escritos?

Possui manual de fiscalização?

Possui indicadores de desempenho?

As metas são divulgadas?



Duas agências realizam todos os tipos de fiscalização

Todas as agências fazem fiscalização técnico operacional e 

de investimentos 

Três agências verificam as cessões de área
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TIPOS DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS

PERGUNTAS DESSE ITEM:

4.1. Realiza fiscalização comercial?

4.2. Realiza fiscalização técnico operacional?

4.3. Realiza fiscalização de perdas?

4.4. Realiza fiscalização investimentos?

4.5. Realiza fiscalização de cessão de área?

4.6. Realiza outras fiscalizações? (Quais)

75%

100%

63%

100%

38%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Comercial

Técnico operacional

Perdas

Investimentos

Cessão de área

Outras fiscalizações



As agências não têm regulação para os diferentes tipos de 

fiscalização.  

Uma agência possui deliberação / resolução para 

fiscalização de investimentos.

Três agências realizam análise de água e duas realizam 

análise de esgoto.
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DELIBERAÇÕES/ RESOLUÇÕES

PERGUNTAS DESSE ITEM:

5.1. Possui regulação/ resolução de fiscalização comercial?

5.2. Possui regulação/ resolução de fiscalização técnico operacional?

5.3. Possui regulação/ resolução de fiscalização de perdas?

5.4. Possui regulação/ resolução de fiscalização de investimentos?

5.5. Possui regulação/ resolução de fiscalização de cessão de área?

5.6. Possui regulação/ resolução para outras fiscalizações?

5.7. São realizadas pela agência análise de qualidade da água?

5.8. São realizadas pela agência análise de qualidade do esgoto tratado?

88%

75%

25%

13%

0%

38%

38%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Comercial

Técnico operacional

Perdas

Investimentos

Cessão de área

Outras fiscalizações

Análise de qualidade da água

Análise de qualidade do esgoto tratado



Uma agência não realiza pesquisa de satisfação com os clientes

Duas agências possuem plano de melhorias dessa pesquisa.

Das agências visitadas três delas não publicam os relatórios de 

fiscalização.

Uma Agência não acompanha a evolução dos serviços da 

prestadora através de indicadores.
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ACOMPANHAMENTO DAS FISCALIZAÇÕES

PERGUNTAS DESSE ITEM:

7.1. Os relatórios de fiscalização são publicados?

7.2. Acompanham a evolução dos serviços da prestadora através de indicadores?

7.3. Possui prazo legal para envio dos relatórios de fiscalização?

7.4. Possui gestão das não conformidades apontadas?

7.5. Possui pesquisa de satisfação com o usuário?

7.6. Possui plano de melhoria em decorrência do resultado da pesquisa de satisfação?

63%

88%

50%

75%

88%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Relatórios publicados

Indicadores

Envio dos relatórios de fiscalização

Gestão das não conformidades apontadas

Pesquisa de satifasfação com o usuário

Plano de melhoria



Três agências possuem plano de carreira para os funcionários. 

Duas agências não possuem funcionários concursados.

Uma agência não realiza a capacitação dos funcionários de 

maneira estruturada.
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GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO

PERGUNTAS DESSE ITEM:

8.1. São concursados?

8.2. Possui método de divisão da quantidade de fiscalização por fiscais

8.3. São capacitados?

8.4. Possui plano de carreira

75%

50%

88%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

São concursados

Divisão da quantidade de fiscalização

São capacitados

Plano de carreira



53%

64%

51%

71%
76%

58%
64%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agência A Agência B Agência C Agência D Agência E Agência F Agência G Agência H
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OUTROS DADOS

0,25

7,00

3,00

14,14

27,80

0,13

7,57

0,25
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1 2 3 4 5 6 7 8

município/ fiscal

Foi identificada também 

uma diferença entre o 

“número de municípios 

fiscalizados por fiscais” em 

cada agência

Somando todos os itens da pesquisa, percebeu-se que as agências

atendem a pelo menos 50% das questões.

As menores pontuações estão relacionadas aos itens que tratam de

deliberação/resolução e metodologia das fiscalizações.

As maiores pontuações foram no item estrutura da área,

demonstrando que as agências participantes possuem conhecimento

de suas organizações.



83

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO

Conclusões



84

Apuração dos resultados obtidos na 
pesquisa

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO



85

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO
C

o
n

cl
u

sõ
e
s

Desde o início deste projeto, optou-se por realizar a pesquisa em agências dos 

diferentes níveis de esfera de governo e diferentes regiões geográficas no Brasil.

O objetivo deste olhar específico, era para justamente observar se os diferentes 

modelos administrativos, impactariam na gestão da fiscalização. Em âmbito 

geral, chegamos a algumas conclusões:

• A maioria das agências tem organizadas as estruturas das áreas;

• As agências têm elaborados materiais para aplicação no planejamento 

estratégico, porém não possuem agenda regulatória;

• A divulgação das metas interna e externamente, mapeamento de processos e 

organização de tarefas apresentadas em manual de fiscalização é uma 

importante oportunidade de melhoria para a maioria das agências;

• Falta elaboração de regulação para os diferentes tipos de fiscalização;

• Algumas agências fazem análise de água e esgoto;

• A maioria das agências realiza pesquisa de satisfação com usuário, sendo que 

2 divulgam ações para melhoria de resultados;

• Falta publicação dos relatórios de fiscalização e acompanhamento dos 

indicadores de desempenho do processo fiscalizatório;

• No que diz respeito a força de trabalho, a maior parte das agências não tem 

plano de carreira e os funcionários são concursados.

No momento das visitas, observou-se que as equipes envolvidas são 

capacitadas, motivadas e engajadas com o propósito e missão das agências 

reguladoras atuantes no setor de saneamento básico. 

Este perfil permite, que desafios sejam superados, apesar das limitações dos 

recursos disponíveis, garantindo um bom desempenho das ações realizadas.

A pesquisa confirma a observação já conhecida, de que as agências possuem
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diferentes culturas, porém, mesmo com estruturas e esferas de governo 

diferentes, existe similaridade na metodologia de atuação das atividades de 

fiscalização e aplicação do arcabouço legal. 

Além disso, observou-se que as particularidades de atuação de cada agência 

existem para atender a necessidade de adequação ao atendimento da demanda 

local. 

Por este motivo surgem questões, como por exemplo: 

 Como garantir que o roteiro da pesquisa indica as melhores práticas, 

ferramentas e metodologias na gestão da fiscalização?

 Qual a forma de gestão da fiscalização é a mais adequada para os serviços de 

saneamento?

Com base nessa pluralidade surge a proposta de um modelo de evolução para

que cada agência construa sua própria estratégia para alcance da maturidade

desejada.
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Próximos passos
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Proposta de Continuidade
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Em reunião ocorrida em 26/06/2019, às 14h00, foram apresentados os 

resultados do projeto Gestão do processo de fiscalização de saneamento com 

uso da metodologia do benchmarking colaborativo, bem como uma proposta 

de continuidade, que consiste num modelo para autoavaliação da maturidade 

do processo de fiscalização de cada agência, que pode ser considerado o 

embrião de um projeto de qualidade com o selo ABAR.

O modelo a ser desenvolvido permitirá que as agências interessadas, acessando 

o site da ABAR, possam fazer sua autoavaliação no processo de fiscalização. Os 

resultados demonstrarão em qual grau de maturidade a agência se encontra e 

oferecerá sugestão de metodologias e ferramentas para sua evolução, caso 

assim o deseje. 

A ideia é a de que outros processos passem a ser considerados na avaliação de 

maturidade até que se migre para um processo de busca pela excelência na 

gestão. 

Diante deste cenário, sugerimos que o projeto seja continuado a partir da 

contratação de uma consultoria especializada em implantação de projetos com 

esta expertise, a ser aplicado como piloto no processo de fiscalização.
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Guia para implantação das 
boas práticas observadas
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CONHECIMENTO 

ORGANIZACIONAL
Onde estou e onde quero chegar

 Mapeamento de processos

 Identificação das oportunidades de

melhorias

 Descrição dos procedimentos de

trabalho

 Elaboração da missão e visão

DECISÕES 

FUNDAMENTADAS
Ferramentas e sistemas 

informatizados 

 Plano de ação

 Priorização das ações

 Definição dos objetivos

 Material de consulta

OLHAR PARA O 

FUTURO
Planejamento  

 Planejamento estratégico 

 Planejamento tático e operacional

 Definição das metas

 Criação dos indicadores de 

desempenho

 Agenda Regulatória

 Definição do escopo de fiscalização

 Planejamento das fiscalizações

 Abordagem com o poder concedente

 Definição do cronograma de 

fiscalização

 Capacitação de pessoal

 Conciliação dos recursos disponíveis

 Gestão de Mudanças

AVALIAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO
Gestão do trabalho 

 Análise de risco

 Acompanhamento dos indicadores

 Gestão de Projetos

 Gestão da qualidade

 Auditorias de processos internos

 Modelos de excelência

MATURIDADE
Autoavaliação

 Modelo de Maturidade

 Avaliação

 Etapas do modelo de maturidade
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A partir da pesquisa realizada verificamos boas práticas, desenvolvidas e 

implantadas pelas agências, que acreditamos sejam recomendáveis para reforçar 

a gestão do processo fiscalizatório.

Dentre essas práticas, podem ser destacadas:
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CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

ONDE ESTOU?

Identificamos que a partir deste conhecimento tático, que se dá por meio do 

mapeamento do processo e análise SIPOC, pode-se entender quais as principais 

responsabilidades da área, atribuições e também, desenhar o que pretende-se 

entregar num determinado período de tempo futuro. A partir daí, descrever e 

documentar as principais atividades do processo.

Além disso, identificar pontos críticos e oportunidades de melhoria para assim 

agir no correção de problemas com base em planejamento mais estruturado, 

iniciando um ciclo de melhoria contínua.

Obs.: Você pode saber mais sobre mapeamento de processos através de um curso 

oferecido pela Abar: Capacitação em Gestão de Processos.

No Anexo I, você encontrará uma apresentação sobre como conduzir a dinâmica 

para realizar o mapeamento de processos. Além disso, serão apresentadas 

ferramentas para análise de oportunidades de melhoria identificadas
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CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

ONDE QUERO CHEGAR?

Missão e Visão – Para que existo e onde Quero Chegar?

É neste momento que se identifica por que a Agência existe e para que, além de 

mostrar onde se quer chegar num determinado período de tempo.

Pode ser contratado o serviço de planejamento estratégico de consultoria 

especializada no assunto. Porém, muitas vezes os entraves do serviço público e da 

dificuldade na contratação de serviços de terceiros, impedem que a contratação 

aconteça no tempo esperado. Se este é seu caso, podemos usar o “faça você 

mesmo”.

A apresentação sobre como desenhar a Missão e Visão pode ser encontrada no 

anexo II.

A análise do nível de maturidade para identificação de onde quero chegar é feita 

com o uso da missão, a visão e planejamento estratégico. O mapa do processo, 

ou fluxograma, servirá como ponto de partida, identificando onde estou. 

A análise do nível de maturidade será demonstrada nas próximas páginas.
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DECISÕES FUNDAMENTADAS
Ferramentas e sistemas informatizados



97

GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO

É necessário conhecer as ferramentas e metodologias utilizadas no mercado 

que auxiliem na implantação das ações planejadas.

Criar modelos para implantação dos projetos, acompanhamento e análise 

facilitará a visão das ações em andamento.

Agora que o processo está mapeado e procedimentos operacionais escritos, 

além da missão e visão elaboradas, com os pontos de melhoria apontados e 

conhecendo os problemas que devem ser resolvidos, é importante identificar  

ferramentas para colocar em prática o que precisa ser mudado.

Neste momento deve-se encontrar formas para organizar e priorizar ações e 

entender como construir a matriz de risco para tomada de decisão.

Processo de Melhoria Contínua – consulte o Anexo III.

Sugestões de ferramentas da qualidade:

“Qualidade é o grau em que o produto específico está de acordo com o 

projeto ou especificação”.  Essa é a definição de Gilmore, um dos gurus da 

qualidade.  

Para promover a melhoria contínua dentro das organizações são utilizados 

programas que englobam questões relacionadas à qualidade e produtividade.

São metodologias que possibilitam:

• Conduzir

• Planejar

• Organizar

• Controlar
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DECISÕES FUNDAMENTADAS



•Verificar o 
atendimento das metas

•Acompanhar a 
efetividade das ações

•analisar os indicadores

•Estabelecer as 
possíveis correções

•Executar as tarefas 
conforme os planos de 
ação

•Identificar os pontos de 
melhoria

•Elaborar os planos de 
ação

P 

Planejar

D

Fazer

C

Checar

A

Agir
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• Integrar

• Apoiar e

• Finalizar as atividades num modelo de gestão de projetos.

Para facilitar os trabalhos de gestão, garantir a qualidade e, ao mesmo tempo, 

poupar investimentos, existem ferramentas que auxiliam nas rotinas de 

gerenciamento:

PDCA 

Ferramenta de gestão de ciclo continuo de ações com o propósito de tornar os 

processos mais claros, transparentes, ágeis e objetivos promovendo a melhoria 

continua dos processos. O ciclo possui quatro etapas que consiste em planejar, 

executar, verificar e agir.
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DIAGRAMA DE PARETO   

O Gráfico de Pareto é uma ferramenta estatística que auxilia na tomada de 

decisão, permitindo uma empresa priorizar problemas, quando esses se 

apresentam em grande número. O princípio de Pareto classifica os problemas 

relacionados à qualidade em duas categorias:  

• Poucos vitais 

• Muitos triviais.
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Esse princípio, mais conhecido como regra 20-80, nos diz que 20% das causas 

principais são responsáveis por 80% dos problemas em uma organização. Ou seja, 

se solucionarmos essas 20% principais, acabamos com boa parte dos problemas.

Veja este exemplo prático de um diagrama de Pareto: 
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DIAGRAMA DE ISHIKAWA   

Também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe, 

permite estruturar hierarquicamente as causas de um problema ou oportunidade de 

melhoria. 

Na sua estrutura de análise de causa e efeito para identificar causa raiz do 

problema, a construção do Diagrama de Ishikawa segue as seguintes etapas:

1. Determinar o problema a ser analisado;

2. Levantar informações referentes ao problema;

3. Realizar, junto a equipe, um brainstorming do problema, elencando possíveis 

causas, tanto primárias como secundárias;

4. Identificar as causas mais pertinentes ao problema e agrupá-los de acordo com 

os 6M’s;

5. Propor soluções para as causas levantadas, sempre deixando uma pessoa 

responsável por implementar a solução.

Veja uma análise de causa raiz com este exemplo de como fazer diagrama de 

Ishikawa:
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É um método utilizado para identificar problemas - as 6 categorias definidas por 

Ishikawa, conhecidas como 6M:

Método: como a maneira como o trabalho é realizado afeta o problema?

Máquina: como os equipamentos utilizados no processo influenciam o problema?

Medida: como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade 

influenciam o problema?

Meio ambiente: como o meio em que a atividade está sendo desenvolvida 

influencia o problema?

Material: como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados influenciam o 

problema?

Mão de obra: como as pessoas envolvidas na atividade influenciam o problema?

Leia mais em: https://www.voitto.com.br/blog/artigo/7-ferramentas-da-qualidade
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FLUXOGRAMA

É um diagrama que expressa um determinado processo, ou fluxo de trabalho, de 

forma sequencial, gráfica, simples, objetiva e direta. Essa representação é feita a 

partir de figuras geométricas que simbolizam etapas do determinado processo e 

são ligadas por setas que indicam a direção e a sequência a ser seguida. O objetivo 

é estabelecer uma gestão à vista, de forma a facilitar o entendimento das etapas 

que compõem um processo.   
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PRIORIZAÇÃO DE AÇÕES

É sempre necessário priorizar ações de melhoria a serem implantadas, para isso 

sugerimos o uso da ferramenta de análise chamada matriz GUT.

A sigla GUT significa gravidade, urgência e tendência e a utilidade dessa matriz 

consiste em listar uma série de problemas ou oportunidade de melhorias e 

classifica-los de acordo com critérios, priorizando ações. Você pode pesquisar 

outras ferramentas, aqui vão alguns exemplos:

• Matriz importância x urgência

• Matriz esforço x benefício

• Matriz genérica de prioridades

• Votação por distribuição de pontos 

Compreendendo a ferramenta

Gravidade - refere-se ao impacto do problema no negócio. Se acontecer o 

problema qual a consequência disso no negócio?

Urgência - refere-se ao prazo que você tem para solucionar o problema. Em 

quanto tempo é preciso resolver essa questão?

Tendência - refere-se à perspectiva de mudança. Se eu não agir sobre isso ele 

tende a piorar ao poucos ou bruscamente? 

Atribuindo valores

O ideal é que se crie uma escala de pontuação para classificar cada um dos 

critérios.

A combinação desses critérios (G x U x T) definirá quais ações são prioritárias. 

Agora que já sabemos quais ações são prioritárias devemos elaborar um plano de 

ação para cada uma delas.

A apresentação sobre “PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES” pode ser encontrada no anexo 

3.
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Plano de Ação - 5W2H

Para a elaboração dos planos de ação pode ser usada a ferramenta 5W2H.

Essa ferramenta é usualmente utilizada em forma de tabelas, mas pode ser 

adequada ao seu escopo de trabalho.

GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA

1. Pouco grave

2. Grave

3. Bastante grave

4. Muito grave

5. Extremamente grave

1. Pode esperar

2. Pouco urgente

3. Urgente

4. Muito urgente

5. Necessidade de ação 

imediata

1. Não irá mudar

2. Irá piorar a longo prazo

3. Irá piorar a médio prazo

4. Irá piorar a curto prazo

5. Irá piorar rapidamente
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OLHAR PARA O FUTURO
Planejamento
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OLHAR PARA O FUTURO

Elaborar o documento que desenha o planejamento operacional, tático e 

estratégico, incluindo metas e ações que comprometam a área com o público 

interno e externo, garantem uma maior confiabilidade por parte de todos os 

envolvidos e prepara os empregados para as mudanças de maneira que possam 

fazer a gestão de maneira madura.

“A estratégia é muito mais do que estabelecer metas: é ter um profundo 

compromisso com um futuro almejado. É ela que vai dar propósito ao trabalho 

realizado pela sua agência. É ela também que vai fazer com que as pessoas se 

sintam conectadas a um empreendimento importante.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Passo a passo

01 Identifique o público envolvido em seu processo 

Quando falamos sobre como fazer um planejamento estratégico, um dos 

primeiros pontos é identificar quais são os grupos de pessoas ou entidades que 

afetam ou são afetadas pelas atividades da sua agência: os stakeholders. Veja 

como preparar seu planejamento estratégico no Anexo IV.
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02 Defina uma identidade organizacional

A identidade organizacional traz 3 pilares principais que tornam sua agência 

única:

MISSÃO: É a razão de existir de uma empresa.

VISÃO: É o que a empresa aspira a ser.

VALORES: Conjunto de princípios que servem de guia para o comportamento e 

as atitudes das pessoas que buscam atingir a visão.

Dica prática: tenha sua identidade organizacional presente, demonstrada e 

relacionada às ações da agência, para que constantemente os funcionários 

possam lembrar o motivo pelo qual a agência existe, onde ela quer chegar e 

quais os valores que devem prevalecer no dia a dia da equipe.
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03 Faça uma análise FOFA ou SWOT Analysis.
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A matriz F.O.F.A. é um instrumento de análise de negócio simples e valioso. Sua 

finalidade é detectar pontos fortes e fracos de uma empresa, com o objetivo de 

torná-la mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências.

O nome é um acrônimo para Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. 

Também conhecida como análise F.O.F.A. ou análise F.F.O.A, a matriz deriva da 

análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats). 

Realizar uma análise F.O.F.A. leva a empresa a pensar nos aspectos favoráveis e 

desfavoráveis do negócio, dos seus proprietários e do mercado.

Exemplo:

(Use a matriz F.O.F.A. para corrigir deficiências e melhorar a empresa, 2019)



04 Construa o mapa estratégico

A capacidade de executar a estratégia é mais importante do que a estratégia 

em si. (KAPLAN, 2001)

Observar o propósito de valor que a agência deseja entregar ao público 

envolvido.

Tratar indicadores de desempenho interno, como taxa de atraso nas entregas e 

redução de custos.

Atentar à satisfação, motivação, capacitação e retenção da força de trabalho, 

compartilhamento das melhores práticas etc.
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05 Descreva os objetivos estratégicos
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• Resultados que a organização pretende atingir para alcançar a visão.

• Indicadores estratégicos

• Mensuradores da estratégia.

• Metas

Para nos ajudar a definir metas de forma estruturada existe um método criado e 

batizado por Peter Drucker, um dos grandes nomes da administração, chamado 

de Teoria da Gestão por Objetivos, ou, como é mais conhecido, S.M.A.R.T.

O modelo SMART é baseado em 5 pilares:

S – Specific/Específico: A meta precisa obrigatoriamente ser específica, clara e 

sem dupla interpretação.

M – Measurable/Mensurável: Precisamos ter indicadores que nos permitam saber 

se estamos caminhando em direção às metas, que nos permitam medir a 

qualquer momento nossa evolução.

A – Achievable/Atingível : Metas podem e devem ser desafiadoras, pois isso faz 

com que saiamos de nossa zona de conforto e possamos superar nossos limites. 

Porém, não podem ser impossíveis de realizar no período estabelecido.

R – Relevant/Relevante : A meta precisa estar totalmente relacionada ao objetivo: 

ela precisa ajudar com que o objetivo seja alcançado. Caso exista alguma dúvida 

em relação a isso, é um alerta para revisar a meta.

T – Time-based/Temporizável: Termos prazo para executar nossas metas faz com 

que elas não deixem de ser o foco de suas ações. Por isso, mesmo que você 

tenha muito tempo para alcançá-las, defina esse tempo e se policie para garantir 

que não vai ultrapassá-lo.



06 Crie indicadores de desempenho 

“Indicador de Desempenho é um número, porcentagem ou razão que mede um 

aspecto do desempenho com a finalidade de comparar essa medida com metas 

preestabelecidas. Existem muitas definições importantes desenvolvidas por 

diversos autores respeitados e por órgãos públicos (IBGE, MPOG) acerca de 

indicadores de desempenho. Adotaremos que “INDICADOR é um instrumento de 

aferição de uma META”.
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(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO , 2019)
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Com o planejamento estratégico, tático e operacional elaborados, metas definidas 

e indicadores de desempenho criados, os planos de ação devem direcionar as 

atividades para elaboração da:
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DIRECIONAMENTO DAS ATIVIDADES

Agenda Regulatória

Escopo da fiscalização

Planejamento da fiscalização

Cronograma da fiscalização

Plano de abordagem com poder concedente

Capacitação dos empregados

Gestão da força de trabalho e 

Preparo da equipe para os processos de mudança
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AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Gestão do trabalho
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Entende-se também a importância de acompanhar através de indicadores, todas

as atividades realizadas, mitigando riscos e fazendo gestão da qualidade do

trabalho.

Os indicadores nos auxiliam na:

 Análise de risco: consiste na verificação dos pontos críticos que possam vir a

apresentar não conformidade durante a execução de determinado projeto ou

atividade;

 Acompanhamento dos indicadores: mensurar os reflexos das decisões na

gestão de uma maneira mais dinâmica e eficiente. A frequência ao acompanhar

a gestão é de suma importância para o sucesso das decisões;

 Gestão de Projetos: funcionam como termômetros que indicam o desempenho

do projeto;

 Gestão da qualidade: medem a diferença entre a situação pretendida, ou seja a

meta e a situação atual, resultado.

 Auditorias de processos internos: permitem alinhar o trabalho à estratégia e

aos objetivos da empresa.

 Modelos de excelência: acompanhar a implantação de práticas de gestão que

trarão resultados por meio de melhorias nos processos.

Os indicadores de desempenho podem ser elaborados a partir do modelo

fornecido pelo MP de SP - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO , 2019)
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MATURIDADE
Autoavaliação
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O objetivo de nosso projeto é criar, com o estudo realizado, um documento de 

referência unificando a base dos procedimentos e processos de fiscalização de 

saneamento das agências de saneamento do Brasil, de acordo e respeitando 

suas peculiaridades e características locais. Para isso, dentro de nossa proposta, 

avaliamos modelos de nível de maturidade.

Para garantir um funcionamento de alta performance, a cadeia operacional de 

qualquer negócio precisa cuidar de uma série de fatores. Um deles é o nível de 

maturidade com o qual as rotinas estão organizadas. Quanto mais claros e 

objetivos forem todos os processos da organização, maiores serão as chances 

de cada time atuar dentro do esperado, sem gerar desperdícios ou atrasos.

Para identificar como estão as rotinas internas, a agência pode adotar um 

modelo de maturidade de processos, que funcionará como referência para que 

o gestor compreenda como a organização está estruturada e quais pontos 

podem ser otimizados. Dessa forma, o negócio terá base para efetuar 

correções estratégicas.

Em outras palavras, os modelos de maturidade aumentam as chances das 

estratégias atingirem o sucesso esperado. Com eles, a organização terá índices 

de atrasos menores, motivará profissionais para o trabalho e evitará prejuízos. 

Modelo de maturidade

O modelo de maturidade define os pilares que sustentam o processo de 

melhoria contínua, sendo uma lista de critérios que quando atingidos evidencia 

um nível em direção ao melhoramento.
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MATURIDADE
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A autoavaliação é um exercício de reflexão fundamental para que possamos traçar 

metas adequadas ao nosso perfil e com estratégia estruturada para alcance dos 

objetivos.

Na pesquisa realizada com as Agências participantes do projeto de gestão de 

fiscalização de saneamento com o uso da metologia de benchmarking 

colaborativo, a experiência vivenciada relacionou-se ao processo de fiscalização, 

nas 4 (quatro) etapas:

AUTOAVALIAÇÃO
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Planejamento das atividades de fiscalização

Operacionalização da fiscalização 

Acompanhamento da fiscalização

Gestão da força de trabalho
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MATURIDADE DO PROCESSO DE 

FISCALIZAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Em nosso trabalho propomos uma análise de maturidade, focando nos 5 níveis 

indicados no BPMM, pois entendemos que em nossas estruturas essa avaliação 

nos auxiliará a olhar para nossos processos e vislumbrar oportunidades 

reais de melhoria de acordo com a etapa que pretendamos alcançar.

Inicial

Gerenciado

Padronizado

Previsível

Inovador
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INICIAL

Os processos são caracterizados para atendimento do resultado das atividades, 

que são organizadas para atender a demanda que surge.   O processo é instável, 

não existem procedimentos descritos, bem como planejamento para realização 

das atividades.

Capacitação formal da equipe de fiscais.

GERENCIADO

Os processos básicos de gerenciamento das atividades de fiscalização têm 

parâmetros estabelecidos em variáveis como visão, missão e planejamento. A área 

já identifica os processos de e subprocessos da área.

Clareza e divulgação das competências dos funcionários e envolvimento dos 

gestores no alinhamento dos processos.

PADRONIZADO

Os processos e projetos começam a ser documentados, padronizados, integrados 

e divulgados.  Neste nível a agência começa a aprimorar os processos essenciais, 

por meio de projetos de melhoria contínua, que são acompanhados por 

indicadores. Existem recursos informatizados para gestão das atividades.

Equipe inicia o processo de autodesenvolvimento e colaboração para 

desenvolvimento dos colegas de trabalho.
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PREVISÍVEL

A estratégia é planejada e divulgada e todas as ações culminam para o 

alcance de seus objetivos. Metodologias de gestão estão implantadas para 

assegurar o “compliance”. Ferramentas de gestão são utilizadas para tomada 

de decisão e análise de risco. As mudanças ocorrem de maneira estruturada.

A equipe está preparada para lidar com demandas internas e externas.

INOVADOR

A empresa atinge seu mais elevado nível de maturidade do ponto de vista de 

processos. A empresa foi desenhada pela lógica dos processos essenciais. A 

premissa da melhoria contínua e o monitoramento por intermédio de 

indicadores para realimentar a melhoria já estão amplamente disseminados na 

organização.

Os empregados estão preparados para atuarem como agentes de mudanças.
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Orientar e padronizar todas as atividades da fiscalização dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e comercial dos municípios 

conveniados, atendendo às necessidades dos agentes envolvidos, Poder 

Concedente, Concessionária e Usuário, por meio do uso de metodologias e 

ferramentas que promovam excelência no atendimento, corrigindo e prevenindo 

erros.

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE 

FISCALIZAÇÃO
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As propostas e construção das atividades são realizadas de modo isolado, cada área

otimiza sua própria eficiência, sem organização de esforços para o processo como um

todo, sem alinhamento com a estratégia e sem a participação da equipe operacional. O

planejamento é reativo atendendo a demanda externa.

Inicia-se o processo de autoavaliação, análise do modelo e etapas de maturidade.
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A organização é preparada para alcançar certificações de excelência. O processo 

fiscalizatório é transparente e divulgado às partes interessadas que têm canal aberto 

para sugerir mudanças e acompanhar sua realização. Existe programa de gestão do 

conhecimento.

A equipe é preparada de acordo com programa de desenvolvimento contínuo, 

planejado anualmente. 

Possui planejamento estratégico desenhado e comunicado a toda equipe. Todos os 

projetos estão alinhados e são priorizados para o alcance da visão. 

Está implantado um sistema de gestão de qualidade que acompanha os resultados dos 

processos através de auditorias internas e faz análise de risco.

Os indicadores de desempenho do processo estão monitorados e dão autonomia para 

tomada de decisão, o que gera mínima dependência de organismos externos para 

definição de ações necessárias. O manual de fiscalização serve como orientador para o 

processo.

As mudanças são gerenciadas através de programas de Gestão de Mudanças.

As informações originadas na fiscalização são analisadas por ferramentas de BI

(Business Inteligence) e permitem implementar um ciclo de melhoria continua.

A equipe é preparada para lidar com o Poder Concedente e todos os agentes 

envolvidos no processo.

Os procedimentos de trabalho estão descritos e publicados. As metas são definidas de 

acordo com objetivos pré-definidos e são avaliadas as oportunidades de melhoria nos 

processos. Os planejamentos tático e operacional são realizados e acompanhados 

através de indicadores de desempenho. Existe gestão dos projetos e todo material está 

disponibilizado para consulta. A organização assumiu compromissos externos e 

internos divulgados em Agenda Regulatória. Foram implantados sistemas 

informatizados.

Os funcionários são capacitados de acordo com as metas estabelecidas e os recursos 

otimizados de acordo com a demanda.

Possui missão e visão. O planejamento das fiscalizações é realizado com frequência e

períodos determinados com a orientação do gestor da área. Existem ferramentas de

gestão e acompanhamento do processo fiscalizatório e documentos que formalizam e

definem o escopo do planejamento da fiscalização, que formalizam o cronograma.

Os processos estão mapeados e existem planos de ação, criados para promover a

resolução de problemas.

Os funcionários são capacitados para realizar as funções e os recursos otimizados de

acordo com a demanda.



Orientar e padronizar a realização das fiscalizações, seguindo as orientações 

regulatórias, devido à necessidade de se constatar a existência ou não, de 

fatores e/ou pontos que estão ou possam vir a prejudicar a qualidade da 

prestação dos serviços, bem como, causar danos à saúde pública, ao meio 

ambiente ou ao patrimônio do prestador de serviços ou terceiros, além de 

constatar possíveis não conformidades.

OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 
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São divulgados para o público externo:

• Os procedimentos que estão interligados e fazem parte do mesmo processo

• Metas, indicadores e resultados do desempenho

• Agenda das fiscalizações programadas e realizadas

• Relatórios de fiscalização

Os dados resultantes da pesquisa de satisfação do usuário, do poder concedente e outros 

órgãos são utilizados para avaliar a efetividade da fiscalização na prestação de serviços.

Os sistemas de fiscalização estão alinhados ao planejamento e de acordo com metodologia 

específica. A programação é feita e os envolvidos internos têm a informação disponibilizada 

em sistema próprio com antecedência necessária para a organização do evento. 

Os resultados são medidos e interpretados por meio de indicadores de desempenho, que se 

propõem a desenvolver os projetos de melhoria.

As informações originadas na fiscalização são analisadas por ferramentas de BI (Business 

Inteligence) e permitem implementar um ciclo de melhoria continua.

Todos os fiscais estão preparados para realizar os diferentes tipos de fiscalização, seguem o 

processo e monitoram os indicadores de desempenho, propondo melhoria contínua.

O processo de fiscalização é otimizado com base no resultado da pesquisa de satisfação do 

usuário.

Existe uma previsão na agenda do planejamento para realização das fiscalizações que são 

divulgadas com antecedência.

Possui sistema informatizado para fiscalização, monitorados de acordo com as necessidades 

específicas. Seguem o check-list dos itens a serem verificados na fiscalização e utilizam 

formulário para registro formal da fiscalização. 

A Agência tem procedimentos definidos para a fiscalização dos diferentes serviços.

São solicitados dados para a prestadora com planejamento, metodologias definidas que 

servem de base para a fiscalização dos serviços.

Realizam reunião com o poder concedente e outros órgãos envolvidos para entendimento 

de diferentes demandas dos municípios.

São realizados diferentes tipos de fiscalização, com algum planejamento, alinhados a missão

e visão, porém, sem metodologias definidas e divulgadas. Os ajustes são feitos

manualmente. Nesta etapa identificam-se as fiscalizações programadas e não programadas.

Falta alinhamento dos processos da área. Existe algum suporte informatizado para as

fiscalizações, porém os relatórios precisam de interferência manual.

São solicitados dados para a prestadora com algum planejamento, porém, com

metodologias diferentes e pouco divulgadas. Os ajustes são feitos empiricamente.

As fiscalizações não são programadas e são realizadas de acordo com a demanda

apresentada, acontecendo in loco ou remotamente para verificação da solicitação.

Os equipamentos de proteção individual e coletivo, são utilizados sem controle específico.

Não existem metodologias para solicitação de informações e as informações são utilizadas

de maneira diferentes e não consolidadas entre si. Inicia-se o processo de autoavaliação.
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Orientar e padronizar a instrução dos processos de fiscalização de saneamento 

após o envio do relatório do termo de notificação ao prestador de serviços.

ACOMPANHAMENTO DA 

FISCALIZAÇÃO 
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São divulgados para o público externo:

• Os procedimentos que estão interligados e fazem parte do mesmo processo

• Metas, indicadores e resultados do desempenho

• Documentos vinculados ao acompanhamento dos processos de fiscalização

O diagnóstico realizado pós fiscalização são usados para gerenciar os sistemas de 

maturidade e promover a melhoria contínua na prestação de serviços das fiscalizações.

O processo pós fiscalização está desenhado e é orientado para melhoria contínua. Os 

relatórios de fiscalização são publicados por diferentes meios de comunicação. Os 

indicadores de desempenho do processo orientam a gestão das não conformidades 

apontadas.

Os resultados são medidos e interpretados por meio de indicadores de desempenho, 

que se propõem a desenvolver os projetos de melhoria.

As informações originadas na fiscalização são analisadas por ferramentas de BI 

(Business Inteligence) e permitem implementar um ciclo de melhoria continua.

Todos os fiscais estão preparados para realizar as diferentes análises do resultado da 

fiscalização, seguem o processo e monitoram os indicadores de desempenho, 

propondo melhoria contínua.

Existem procedimentos formais para envio dos relatórios, acompanhamento das não 

conformidades e instauração dos processos sancionatórios. Os relatórios são 

publicados internamente.

É feito diagnóstico de acompanhamento da prestação de serviço por meio do resultado 

das intervenções que servem de informações para futuras fiscalizações.

Existe sistema informatizado para acompanhamento do processo pós fiscalizatórios. A 

experiência adquirida no processo fiscalizatório contribui para a melhoria no processo 

regulatório.

Os processos são otimizados a partir da avaliação realizada das demandas do poder 

concedente.

Existe procedimento formal para as atividades após a realização dos diferentes tipos de

fiscalização, porém não estão alinhadas em torno do processo. Existe um conhecimento

e controle para avaliação das não conformidades ao longo do tempo, sem metodologia

definida e divulgada.

Os ajustes são feitos manualmente.

Existe algum suporte informatizado para acompanhamento das não conformidades,

porém precisam de interferência manual.

Não há procedimento para envio dos relatórios, para acompanhamento das não

conformidades apontadas e para instauração de processo sancionatório. Não há

publicação formal dos relatórios para público interno e externo. As sucessivas

fiscalizações não são vinculadas entre si, impossibilitando um diagnóstico da evolução

da prestação de serviços. Não há controle formal da documentação gerada e recebida.
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O planejamento da força de trabalho é um processo contínuo usado para alinhar 

as necessidades e prioridades da organização com as de sua força de trabalho, a 

fim de garantir que ela atenda aos requisitos legislativos, regulamentares, de 

serviço e produção e aos objetivos organizacionais.

GESTÃO DA FORÇA DE 

TRABALHO
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O desempenho dos empregados é medido de acordo com suas entregas, planejadas 

com o gestor previamente e existe plano de carreiras para gerenciamento de suas 

competências.

A equipe funciona no modelo de autogestão, criando metodologias, processos e 

indicadores para acompanhamento. 

São agentes de mudança.

O planejamento da fiscalização é feito considerando a quantidade de funcionários e a 

capacitação dos mesmos. Os profissionais responsáveis, conhecem a metodologia, os 

procedimentos e indicadores de desempenho do processo que são aplicados como 

rotina e participam das análises e implantação de atividades de melhoria contínua. 

Participam da avaliação de desempenho e a capacitação é planejada de acordo com as 

lacunas identificadas.

São treinados para realizar apresentações, para multiplicar conhecimentos e 

negociação.

A equipe participa da elaboração dos procedimentos, fases de planejamento e 

processos de melhoria contínua.

Os treinamentos são planejados para desenvolvimento de competências da área e do 

processo.

É feita a primeira capacitação para troca de feedbacks.

Existe uma organização inicial da equipe de trabalho para atendimento à programação

da fiscalização.

Os treinamentos obrigatórios são complementados por treinamentos específicos

atendendo a demandas, sem planejamento prévio.

Inicia-se a capacitação da equipe para aplicar os modelos de melhoria contínua e

sistemas de apoio.

As competências necessárias para o desempenho dos funcionários são definidas e

divulgadas.

Os gestores estão cada vez mais envolvidos nas atividades para garantir alinhamento

entre os processos.

A equipe para fiscalização é formada a partir de demandas isoladas, sem planejamento

prévio. A força de trabalho atende às urgências, sem que estejam necessariamente

alinhadas ao planejamento estratégico. Não existe programa de capacitação formal,

sendo realizados treinamentos para cumprimento da legislação.
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Para avaliação da ABAR
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• Criar documento de referência para gestão da 

fiscalização.

1

• Revitalizar o processo de fiscalização respeitando a 

cultura e aspectos legais individuais e locais de cada 

agência 

1

• Aprimorar continuamente os processos de regulação e 

fiscalização 

• Validar com as Agências a matriz de autoavaliação 

baseado em modelo de maturidade

1

• Buscar selo de certificação para o processos de 

fiscalização das agências do Brasil.

OBJETIVOS

DESENHAR O PROJETO  
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Sobre o Benchmarking Colaborativo
e etapas de maturidade
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Sobre as metodologias utilizadas de 
acordo com os conceitos de: 

 benchmarking colaborativo e 

 etapas de maturidade.
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“A sociedade brasileira, cada vez mais exigente em relação ao atendimento e 

prestação de serviços dos órgãos públicos, provoca a necessidade da formação de 

uma gestão reguladora e fiscalizadora que amplie sua capacidade de resposta 

através de profissionais qualificados, processos, sistemas e tecnologias com vistas 

à prestação de serviços de melhor qualidade.

A metodologia do Benchmarking Colaborativo em órgãos públicos é uma forma 

de estabelecer boas práticas, ratificar a importância da auditoria, coleta de dados 

e regras de transparência que tornem o público envolvido no processo 

(stakeholders) mais informados sobre a prestação de serviços.

O processo participativo e colaborativo característico do setor público, no qual 

algumas instituições públicas se reúnem buscando identificar as melhores 

práticas, facilita a condução e implementação de um estudo de benchmarking 

colaborativo. “

Princípios Fundamentais

Reciprocidade - Disposição para compartilhar informações sobre o objeto do

estudo com as organizações participantes;

Medição - Necessidade de avaliar a qualidade das práticas das organizações

participantes, por meio de indicadores de desempenho;

Validade - Pertinência, confiabilidade e comparabilidade das informações obtidas.

133

BENCHMARKING COLABORATIVO



GESTÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE 
SANEAMENTO

BENCHMARKING COLABORATIVO

Justificativas Mais Comuns

As partes interessadas precisam saber sobre o passado - onde os operadores

estiveram - o presente - em relação ao desempenho de hoje - e melhores práticas

- técnicas bem-sucedidas que podem ser copiadas no futuro.

Uma recente pesquisa sobre os estudos quantitativos ressaltou o crescimento

significativo de pesquisas publicadas em vários campos de estudo, que destacam:

1. padrões de desempenho,

2. tendências em indicadores-chave, e

3. as melhores práticas

Estudo

Objeto do Estudo - Um processo, prática ou produto, que se pretende melhorar

ou implantar.

Escopo do Estudo - Conjunto de aspectos que delimitam o objeto do estudo, os

quais precisam ser efetivamente analisados para se obter as informações

comparativas desejadas.

Objetivo do Estudo - O que se pretende alcançar com o estudo, como por

exemplo: reduzir o tempo, aumentar a confiabilidade, reduzir erros, aumentar a

exatidão ou reduzir custos.”
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É basicamente uma estratégia traçada para verificar o nível de qualidade das

estruturas internas e, assim, melhorar a maneira como as rotinas são executadas.

Podemos dizer, portanto, que ele serve como base para que se investigue como

são realizados os processos de gestão, com a identificação de pontos fortes e

áreas que devem ser otimizadas.

Um pouco de história sobre modelos de maturidade de processos

Os modelos de maturidade se iniciaram nos anos 90 com a solicitação do

Departamento de Defesa dos Estados Unidos para o Instituto de Engenharia de

Software (SEI) em criar um método para avaliar a capacidade dos fornecedores.

Foi então que surgiu o “The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving

the Software Process – CMM”.

Desde então, diversos outros métodos foram criados, uns levaram em conta

apenas a maturidade dos processos outros levaram em conta a maturidade da

organização. Em meados dos anos 2000 os modelos de maturidade começaram a

relacionar tanto os processos quanto a organização, todavia, todos estão

baseados no CMM criado pelo SEI.

Quais são as etapas da maturidade corporativa?

Os modelos de maturidade de processos geralmente estão categorizados em 5

etapas. Cada uma delas permite ao gestor identificar o quão bem estruturadas

estão suas rotinas internas e, ao mesmo tempo, traçar um mapa de melhorias para

alcance do próximo estágio.
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Quais os modelos de maturidade de processos mais utilizados?

Atualmente, existem dois principais modelos internacionais de maturidade: o

modelo de maturidade de Hammer, divulgado pela Harvard Business Review e o

BPMM, Business Process Maturity Model, modelo de maturidade de processos

divulgado pela OMG - Object Management Group.

Verifiquemos abaixo o funcionamento de cada um, seus principais aspectos e

como podem ser aplicados em um negócio:
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Criado por Michael Hammer (considerado o criador da reengenharia) e divulgado

na Harvard Business Review, o modelo também é chamado de Process and

Enterprise Maturity Model (PEMM). Ele auxilia a organização a entender, planejar e

avaliar a divisão de esforços empregados nos processos de negócio. Pode ser

englobado a todo e qualquer tipo de processo.

Modelo de maturidade de Hammer
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De acordo com a especificação do OMG, "O BPMM pode ser utilizado como um

modelo de processo, por si só ou pode ser usado como um framework para os

esforços de melhoria com base em outros modelos". O BPMM é destinado a

qualquer pessoa interessada ou envolvida na melhoria de processos de negócios

de uma organização relacionada aos seus produtos e serviços, sejam eles para uso

interno ou externo. Este modelo é também baseado no CMM (Capability Maturity

Model), precursor dos modelos de maturidade, é composto de cinco níveis de

maturidade:

1. nível de maturidade inicial: é o estágio que ocorre de maneira imprevisível;

2. nível de maturidade gerenciado: aqui, os processos já tem alguns padrões de

execução, porém não são procedimentos definidos. Ou seja, os métodos

dependem muito da experiência dos profissionais envolvidos;

3. nível de maturidade padronizado: é aquele que tem rotinas preestabelecidas

e escaláveis, ambas baseadas nas melhores práticas observadas;

4. nível de maturidade previsível: esse ponto, além da padronização, também

tem a capacidade de ser controlado e medido estatisticamente. Em

consequência disso, por seu comportamento ser conhecido, o estágio

favorece a previsão de possíveis problemas;

5. nível de maturidade otimizado: é a última fase, aquela em que a empresa tem

um gerenciamento completo, padronizado, controlado e escalável. A força

desse processo está em alocar esforços para que a organização atinja os

resultados almejados.

O BPMM (Business Process Maturity Model)
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O Grupo OMG (Object Management Group) é um grupo que define padrões de 

boas práticas relacionadas com o BPM. Entre estes padrões está o BPMN, por 

exemplo. O BPMN (Business Process

Management Notation) é a notação mais utilizada para modelagem de processos. 

São aqueles ícones parecidos com ícones de fluxograma.

O BPMM tem dois pontos fortes: o apoio dado a aprendizagem e segundo o

foco em melhorias inovadoras e prevenções de problemas (RÖGLINGER et al.,

2012).
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MMGP é baseado na experiência do consultor Darci Prado numa organização de 

classe mundial (IBM), em magistério e na prestação de consultoria pela Falconi (ex-

INDG). Possui mais de 40 anos de experiência com gerenciamento e já teve 

oportunidade de se envolver com projetos dos mais diferentes tipos, indo de 

construção, tecnologia de informações, desenvolvimento de novos produtos, 

instalação de equipamentos, etc. Auxiliou dezenas de organizações brasileiras a se 

estruturarem para este desafio.

O Modelo Prado – MMGP Setorial
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ANEXO I – Mapeamento de processos 

ANEXO II – Missão e Visão 

ANEXO III – Priorização das ações

ANEXO IV – Planejamento Estratégico 


