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RESUMO 

CUNHA, Norton Luiz. UM ESTUDO DE ALINHAMENTO DE PROPOSTAS DE 
INOVAC0ES NEGOCIAIS COM A GESTAO TECNOLOGICA NA SANEPAR: 
QUANTITATIVOS, INDICADORES, BALANCED SCORECARD E UML. Este estudo 
apresenta uma proposta de alinhamento tecnol6gico associado com as necessidades de 
informac;oes que servem como base para tomada de decisao. Estas informac;6es sao os 
lndicadores, que proporcionam atraves das suas relac;Oes e valores, uma leitura do 
desempenho da Sanepar, em nivel de Estado, Diretoria, Unidade de Neg6cio e Sistemas 
de Coleta e Distribuiyao. Com o objetivo de organizar o acesso a informac;Oes 
consolidadas, propoe-se a criayao da base de dados de Quantitativos. Associado a esta 
base, define-se urn processo de escopo centralizado de atualizayao que gera totais 
consolidados baseados em uma regra negocial. 0 desenvolvimento desta pesquisa 
consistiu na analise e identificayao de processos para obter informac;Oes necessarias para 
o calculo de quinze indicadores. Estes processos descentralizados foram organizados e 
implementados em urn processo centralizado, visando melhorias de performance negocial 
e de processamento. Os indicadores escolhidos visam a atender os criterios do Balanced 
Scorecard, com destaque para a perspectiva de aprendizado e crescimento, que tern uma 
proposta baseada nas Cinco Disciplinas de Peter Senge. Para assegurar a disponibilidade 
e a qualidade da tecnologia da informayao visando a utilizayao adequada dos recursos 
computacionais em Iongo prazo, propoe-se a concepc;ao de urn sistema orientado a objeto, 
utilizando a Unguagem de Modelagem Unificada (UML). 
Palavras-chave:Quantitativos; lndicadores;Balanced Scorecard;UML. ;Orientayao a Objeto. 
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1 INTRODUCAO 

Este trabalho apresenta uma proposta de inova9ao no cenario negocial da 

Sanepar e em suas varias unidades de neg6cio e o alinhamento da T ecnologia da 

lnformayao com a estrategia corporativa. 

0 acompanhamento do desempenho do processo de planejamento deve ser 

realizado a partir da definiyao de indicadores de desempenho, que facilitem a 

analise das causas e efeitos entre o planejado e o realizado, de forma que os 

gestores possam corrigir distoryaes na execuyao da estrategia. 

Os modelos de monitoramento de eficiencia produtiva baseiam-se em 

indicadores quantitativos. Com o desenvolvimento de tecnologias e acelerayao do 

processo de mudanya de paradigmas podem-se buscar propostas dinamicas para 

composiyao de indicadores de desempenho, tendo como alvo ativo tanglveis e 

intangivel, para ter urn cenario tiel da empresa no presente e uma proje9ao dos 

resultados a medio e Iongo prazo. 

A Companhia de Saneamento do Parana - SANEPAR - foi criada em 23 de 

janeiro de 1963 para cuidar das a96es de saneamento basico em todo estado do 

Parana. A Sanepar e uma empresa estatal, de economia mista, cujo maior acionista 

e o governo do estado, com 60% das ayaes. A Sanepar tern como parceiro o Grupo 

Domino, formado pelas empresas Veolea, Andrade Guttierrez, Opportunity e Capel, 

que juntas detem 39,7% das a96es. (www.sanepar.com.br) 

0 Parana quando a Sanepar foi criada tinha urn baixo indicador de 

atendimento da populayao com agua tratada e esgoto. Apenas 8,3% da populayao 

recebiam agua tratada e 4,1% tinha rede de esgoto. Das 221 sedes municipais 

existentes na epoca, 19 possuiam os servi9os de agua e esgoto e 37 recebiam, 

somente agua tratada. (www.sanepar.com.br) 

Ha 43 anos, a Sanepar e a empresa de saneamento do Estado do Parana, 

prestando servi9os de fornecimento de agua tratada em 344 sedes municipais e em 

270 distritos ou localidades de menor porte. Ao todo, a empresa atende 8,3 milhoes 
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de pessoas com agua tratada, alcan~ndo urn indicador de cobertura de 98,6% da 

populavao urbana em sua area de concessao. 

A Sanepar foi, tambem a primeira empresa de saneamento das Americas a 

receber a certificavao pelas normas da ISO 14001, para urn sistema completo de 

agua e esgoto, em novembro de 1999. 0 certificado foi considerado urn dos mais 

importantes e de maior reconhecimento em todo o mundo na area do meio 

ambiente. 0 Certificado foi concedido para o sistema de Foz do lguagu o qual e 

operado de forma ambientalmente responsavel, desde a captavao da agua para 

tratamento ate a destinavao final do esgoto. A auditoria para a indicavao a ISO 

14001 foi feita pela empresa ABS Quality Evaluations. (www.sanepar.com.br) 

A Sanepar tern a seguinte visao: 

• Ampliar e melhorar os servigos de coleta e tratamento de esgoto. 

• Levar agua tratada a todo paranaense. 

• Praticar pregos acessiveis, em especial, aos menos favorecidos. 

• Praticar uma politica ambiental e socialmente responsavel. 

E por isso que a companhia paranaense e hoje referencia na America Latina 

e presta servigos de consultoria e promove intercambios e parcerias com outras 

companhias de saneamento. A Sanepar tern uma estreita relavao com universidades 

e instituig6es cientificas e desenvolve trabalhos que projetam seu dominio 

tecnol6gico e gerencial no Brasil e no exterior. (www.sanepar.com.br) 

A Sanepar tern atualmente urn foco social, que vai alem da mera prestagao de 

servic;os publicos, concentrando esfon;os na transmissao de informagoes, na 

educavao e na conservavao ambiental. 

A busca da excelencia, atraves de observagc5es de indicadores e quantitativos e 

urn fator que contribui para a ampliavao do servic;o de saneamento basico. A 

apuravao de resultados atraves dos indicadores permite avaliar o desempenho em 

relagao a meta e a outros referenciais, possibilitando a tomada de decisao 

gerencial. 
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1.1 TEMA 

0 tema deste estudo abrange tanto a gestao de neg6cios, tendo como base 

o Balanced Scorecard de Kaplan e Norton ( 1997), como a gestae de tecnologia, 

utilizando os principios adotados pela Linguagem de Modelagem Unificada - Unified 

Modeling Language (UML) para dinamizar e disponibilizar meios de composigao de 

indicadores de desempenho para avaliar resultados. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), os indicadores podem ser classificados em 

estrategicos e operacionais. 

• Os indicadores estrategicos se originam no nfvel mais elevado, que 

determinam a visao empresarial do gestor, determinando os nfveis a 

Iongo prazo. 

• Os indicadores de niveis operacionais retratam as atividades 

especificas das diversas areas da empresa. 

Desta forma, as melhorias localizadas se alinham aos objetivos globais da 

empresa e o compromisso da diretoria com as demais areas assegura a 

convergencia de metas locais com os fatores da organizagao. Os indicadores devem 

combinar medidas de resultados - denominados de indicadores de resultados, 

baseados na consequencia de esforgos passados - e medidas de desempenho 

futures - denominados indicadores de tendencia. 

Ainda ressaltando a importancia dos indicadores, eles tern como objetivo 

medir os niveis de eficiencia e eficacia das decisoos tomadas, validando se agoes 

implementadas estao atingindo os resultados esperados, quais sao os custos 

envolvidos, as consequencias e as tendencias futuras. Em suma pode-se dizer que 

os indicadores sao essenciais ao planejamento e ao controle dos processes porque 

possibilitam o estabelecimento de metas e a analise critica, onde os resultados vao 

servir de base para o replanejamento. 

0 desenvolvimento da tecnologia da informagao propiciou uma grande 

vantagem na apuragao dos indicadores: a velocidade. Os meios para processarem 

dados e obter informagoos estao evoluindo rapidamente, disponibilizando 
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ferramentas avanc;adas para a projec;Bo de indicadores, que buscam contemplar 

facilidade de uso e levantamento de informa96es baseado em diversas 6ticas 

negociais. 

A Tecnologia da lnformagao tern urn papel essencial na disponibilidade dos 

dados. As bases de dados devem ser acessiveis e de preferencia devem constituir 

bases hist6ricas para permitir acompanhamento estrategico. 

Atualmente, a tecnologia da informac;Bo esta presente em empresas de 

pequeno, medio e grande porte, exercendo a fun98o de meio de obten98o da 

informac;Bo, integrando desta forma importante processos que visam a eficiencia 

organizacional. 

Graeml (1999) faz a seguinte reflexao sabre a eficiencia organizacional e o 

papel da Tl: "0 nfvel mais elementar de contribui98o da informatica para as 

empresas e o da melhoria da eficiencia na execuyao de tarefas que podem ser 

automatizadas, no todo ou em parte. Nesse nivel, a Tl auxilia na execuc;Bo de 

processos da empresa da forma como eles foram concebidos". 

Ainda segundo este autor, "Outra contribuicao e obtida quando as empresas 

percebem que a Tl tambem oferece ferramentas para ajuda-las a melhorar seus 

processos e redefinir seus produtos e servi9os. A Tl melhora a comunica9ao interna 

na empresa e permite melhor coordenac;Bo entre as areas da organizac;Bo, facilita o 

desenvolvimento de novas processos e aumenta a confiabilidade dos inter

relacionamentos existentes na cadeia de valor da empresa por meio da integrayao". 

Atualmente a relayao entre a gestao de neg6cios e a gestao de tecnologia de 

informayao esta cada vez mais forte, aumentando significativamente a importancia 

do alinhamento estrategico da Tecnologia da lnformayao com a estrategia 

corporativa. 
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1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Problema 

Ao considerar a importante relac;8o entre a gestao de neg6cios e a gestae de 

Tl, podem-se levantar alguns questionamentos: Como os gestores podem ter uma 

visao dinamica de composi<;ao de indicadores? Como as Unidades de Neg6cio 

podem avaliar de forma dinamica e coerente seus indicadores operacionais? Como 

estimular a aprendizagem e o crescimento atraves do sistema de informa<;ao? 

Fatores de desempenho, tais como clientes, qualidade, eficiencia financeira e 

operacional, estao sendo contemplados na composic;8o dos indicadores de 

desempenho em conformidade com a missao e os valores da Sanepar? Qual deve 

ser o papel da Unidade de T ecnologia de lnformac;ao na eficiencia e eficacia da 

Sanepar? 

Com base nestes questionamentos, pode-se observar a necessidade de 

definir padroes de mensurac;ao em conformidade com a missao e os valores da 

empresa, que devem ser divulgados e avaliados pelas unidades de neg6cio. 0 

primeiro passo e a definic;8o de urn modelo. 

As organiza<;oes encontram serias dificuldades em definir urn modele que 

seja de facil compreensao e que forne<;a informa<;Qes mais pr6ximas da realidade 

demonstrando os resultados obtidos por cada Unidade de Neg6cio. 

A Sanepar e uma empresa que tern como heran<;a uma administrac;ao com 

base no sistema de monop61ios e concessaes. Urn fator preocupante e a migrac;ao 

de grandes clientes para urn sistema de abastecimento alternative, reduzindo de 

forma significativa a viabilidade da empresa em algumas localidades. 

(www. sanepar. com. br) 

lsto se deve ao fato de que as Unidades de Neg6cio estao focadas em 

indicadores financeiros e em pouca atua<;ao em informa<;oes racionais e de 

qualidade, que permitam projetar o progresso da empresa em media e Iongo prazo. 

Em muitos casas, os resultados sao avaliados com base em varios relat6rios de 

frequencia mensal. A necessidade de urn acompanhamento com frequencia diaria, 

semanal e quinzenal se torna cada vez mais essencial. A observa<;ao dos 
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indicadores pode sinalizar uma necessidade de replanejamento, alem de servir para 

avaliac;8o estrategica para os gestores e para as Unidades de Neg6cio. 

Na sistematica atual existem processos intemos burocraticos para 

implementar visoes de indicadores nos relat6rios gerenciais e operacionais. A 

solicitac;ao deve ser formalizada ao gestor da area. Havendo aprovac;ao, as 

informa<;Qes sao repassadas a USTI, que posiciona a solicita<;8o em uma fila de 

prioridades. Os programas sao alterados em conformidade com a solicitac;ao e de 

acordo com o prazo para atendimento dos requisitos. Ap6s os testes, os programas 

sao direcionados ao ambiente de produ<;8o e processados em lote (batch) durante 

a madrugada. Este procedimento denominado de diaria do Sistema de Custos. Os 

resultados serao avaliados no dia seguinte a implanta<;8o das regras nos programas. 

Existe o risco de involuntariamente nao atualizar urn ou mais processos, e 

como nao e possivel obter uma proje<;8o imediata, pois esta depende de 

processamento em lote, entao existe uma margem significativa de risco para a 

implementac;ao. 

Com base na realidade atual, pode-se perceber claramente a 

descentralizac;ao da informa<;8o e a falta de padrao para analise dos indicadores nas 

unidades de neg6cio. As regras de neg6cio muitas vezes sao implementadas em 

varios processos de formas diferentes, tomando cada vez mais explicita a 

necessidade de consolidar as informa<;Qes sabre os indicadores em urn processo 

que encapsule as regras de neg6cio e que tenha uma base de dados persistente. 

Desta forma e possfvel padronizar a busca de informa<;Qes para a composi<;8o de 

indicadores de desempenho. 

1.2.2 Objetivo geral 

Definir projetos de curta, media e Iongo prazo baseados nas quatro 

perspectivas do Balanced Scorecard, de forma que estes possam contribuir 

significativamente na melhoria da organiza<;8o, disponibilidade e acessibilidade das 

informac;oes que fazem parte da composi<;8o dos indicadores de desempenho da 

Sanepar, possibilitando otimiza<;8o das perspectivas financeiras, do cliente, dos 

processos intemos e da aprendizagem e crescimento. 
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1.2.3 Objetivos especlficos 

Buscando atingir o objetivo geral desse estudo, tem-se os seguintes objetivos 

especificos: 

- Analisar os varios relat6rios que traduzem regras negociais, gerados por 

Unidades de Neg6cios, Gerencias, Diretorias, Sistema e Estado, como objetivo de 

organizar as informac;Qes, criando uma base de dados denominada de 

Quantitativos. Desta forma as informac;Qes ficam consolidadas, possibilitando 

melhorar a disponibilidade e acessibilidade do usuario. Este projeto deve ter 

prioridade e deve ser realizado a curta prazo. 0 resultado deste objetivo sera a 

otimiza98o de perspectivas financeiras, dos clientes e dos processes internes da 

Sanepar. 

- Simular as transac;Qes de acesso a base de dados de Quantitativos, 

permitindo inserir, consultar, projetar e atualizar as informa96es para composi98o 

dos indicadores. 0 foco principal deste projeto esta na perspectiva de aprendizado e 

crescimento, possibilitando ao usuario projetar indicadores de desempenho, 

baseados nos quantitativos. Este projeto deve ser realizado a media prazo, pois 

depende da cria98o da base de Quantitativos para poder ser realizado. 

- Elaborar a fase de concep98o do sistema de custo, usando o paradigma da 

orienta98o a objeto, visando alinhar a crescenta evolu98o da tecnologia com a 

estrategia negocial. 0 objetivo deste projeto a Iongo prazo e melhorar os fatores de 

organiza98o, disponibilidade e acessibilidade do sistema de informa98o, eliminando 

redundancias, organizando regras negociais e definindo padroes de acessibilidade. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

0 impacto da avalia98o de desempenho sabre a performance da empresa e 

um fato cada vez mais reconhecido no cenario mundial, no entanto, e necessaria 

que eta seja utilizada como parte integrante das estrategias. 0 metoda tradicional 

tern sofrido criticas por nao contemplar aspectos intangiveis na gestae das 

empresas, pois a avalia98o e resultado de algo que ocorreu no passado, e que neste 

exato instante, podem estar ocorrendo outros resultados. Bertoldi (2003) observa 

que a avalia98o de desempenho e um meio necessaria e importante para 
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crescimento e aprimoramento continuos, sem medic;ao nao ha como gerenciar as 

atividades e nem controlar os resultados dos esfon;os empreendidos. 0 principal 

objetivo e apontar se as organiza<;oes estao no caminho certo para atingir as metas 

estabetecidas. 

A Sanepar adota o mecanismo de subsldios cruzados, ou seja, os maiores 

consumidores subsidiam os menores. Este mecanisme tern demonstrado eficiencia 

na gerar;ao de recursos, pois as grandes cidades geram base de recursos para as 

cidades de pequeno porte. Como ja foi descrito, e necessaria que haja uma 

providencia no sentido de acompanhar os resultados junto aos clientes de forma 

dinamica. Os maiores consumidores tern a possibilidade de buscar urn sistema de 

abastecimento alternative, podendo comprometer a medio e Iongo prazo o sistema 

tarifario da Sanepar. As altemativas de abastecimento estao em perfura<;Qes de 

po<;os tubulares profundos visando o abastecimento individual ou na forma de 

condomlnios. (www.sanepar.com.br) 

A Sanepar tern responsabilidade e urn papel fundamental para a sociedade, 

pois atua em urn ramo da economia em que a agua e a principal materia prima, tanto 

na forma de tratamento de esgoto como na forma de uso, para consumo. 

A Sanepar precisa aperfeiyoar o acompanhamento dos indicadores, para 

que seja posslvel elaborar mudanyas em processes internos objetivando resultados 

positivos convergentes com os valores e a missao da empresa. 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1 GESTAO NEGOCIAL: BALANCED SCORECARD 

0 Balanced Scorecard e uma ferramenta que traduz a missao e a estrategia 

da organiza98o em urn conjunto compreensivel de medidas de desempenho, 

propiciando a forma98o de uma estrutura de mensurac;ao estrategica e de urn 

sistema de gestae eficiente. Os objetivos e medidas focalizam o desempenho 

organizacional sob quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processes interne 

e do aprendizado e crescimento. (KAPLAN e NORTON, 1997) 

Ainda para esses autores, o Balanced Scorecard incentiva o dialogo entre as 

unidades de neg6cios e os executives e diretores da empresa, nao apenas com 

relac;ao aos objetivos financeiros de curta prazo, mas tambem com rela98o a 
formula98o e a implementa98o de uma estrategia destinada a produzir urn 

desempenho futuro. 

0 dialogo eo ponto mais interessante na estrategia do Balanced Scorecard. 

Atraves dele a diretoria da empresa e as unidades de neg6cio podem definir 

objetivos de curta, media e Iongo prazo, usando os criterios de mensurac;ao em 

comum acordo, para acompanhamento dos resultados. Este dialogo tambem serve 

para definir estrategias para atingir resultados progressivamente melhores, 

alinhando ideias e ac;oes construtivas, com a finalidade de atingir solidez, respeito e 

confiam;a dos clientes. 

2.1.1 Perspectiva Financeira 

Os objetivos financeiros podem ser diferentes, dependendo do ciclo de vida 

da organiza<;ao, e a perspectiva financeira permite medir e avaliar resultados que o 

neg6cio proporciona e necessita para o seu crescimento e desenvolvimento, assim 

como a satisfa98o dos seus acionistas. (MARTINS, 2001) 

Para Kaplan e Norton (1997), as medidas financeiras contam parte, mas nao 

toda, da hist6ria das ac;Oes passadas e nao fornecem orientac;Oes adequadas para 

as ac;Oes que devem ser realizadas hoje e amanha para criar valor financeiro futuro. 
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Demonstratives financeiros peri6dicos e medidas financeiras devem continuar 

desempenhando o papel essencial de lembrar aos executives que melhorias na 

qualidade, nos tempos de resposta, na produtividade e novas produtos sao meios, 

nao o tim em si. Essas melhorias s6 beneficiarao a empresa se puderem ser 

traduzidas em mais vendas, menos despesas operacionais ou maior utiliza9ao dos 

ativos. (KAPLAN e NORTON, 1997) 

Todas as medidas definidas por uma estrategia devem convergir para o 

aumento do poder financeiro da empresa. Algumas a~es podem nao ser traduzidas 

a curta prazo em resultado financeiro, mas podem refletir em ganhos significativos a 

media e Iongo prazo, buscando o aperfei9oamento dos produtos e servi9os atraves 

da qualifica98o dos funcionarios, par exemplo. 

2.1.2 Perspectiva do Cliente 

Os clientes representam as fontes de receita para atingir os objetivos 

financeiros da organiza98o. Dessa forma e necessaria que as organiza96es 

identifiquem segmentos de clientes, alinhando medidas essenciais de resultados 

relacionadas aos clientes: satisfa98o, fidelidade, reten98o, capta98o e lucratividade, 

com segmentos especificos de clientes e mercado. (KAPLAN e NORTON, 1997) 

Ainda para esses autores, em geral, as empresas que procuram ampliar 

mercados tern como objetivo aumentar a base de clientes em segmentos-alvo. 0 

indicador de capta98o de clientes acompanha, em termos absolutes ou relatives, a 

velocidade com que uma unidade de neg6cios atrai ou conquista novas clientes. 

Tanto a reten98o quanta a capta98o de clientes sao determinadas pelo 

atendimento as necessidades dos clientes. lndicadores de satisfa98o dos clientes 

fornecem retorno sabre o desempenho da empresa. (KAPLAN e NORTON, 1997) 

Pe98 fundamental para o crescimento de qualquer empresa, o cliente deve 

ser atendido da melhor forma possivel, dentro do contexto de suas necessidades. 

Urn estudo sabre os perfis de clientes, pode ajudar a definir estrategias de 

atendimento diferenciadas adequadas a cada segmento de clientes atendido pela 

empresa. 
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2.1.3 Perspectiva dos Processes lntemos 

As organizac;oes devem definir cada cadeia de valor completa dos processes 

internes, iniciando-se com o processo de inova<;ao, identifica<;ao das necessidades 

atuais e futuras dos clientes e desenvolvimento de novas soluc;oes para essas 

necessidades, prosseguindo com processes de operac;Qes, entrega dos produtos e 

presta<;ao de servic;os aos clientes, e concluindo com servic;os p6s-venda, que 

complementam valor proporcionado ao cliente pelos produtos ou servic;os de sua 

organiza<;ao. (KAPLAN e NORTON, 1997) 

Ainda para esses autores, no Balanced Scorecard, os objetivos e medidas 

para a perspectiva dos processes intemos derivam de estrategias explicitas voltadas 

para o atendimento as expectativas dos acionistas e clientes-alvo. Essa analise 

sequencia!, de cima para baixo, costuma revelar processes de neg6cios inteiramente 

novas nos quais a empresa devera buscar a excelemcia. 

0 desenvolvimento tern que ser sustentado par uma analise e intervenc;ao 

constante na performance dos processes intemos e os processos-chaves do 

neg6cio. (MARTINS, 2001) 

A analise de custos baseados em atividades permite que as empresas 

mec;am o custo de processes, que juntamente com a medi<;ao da qualidade e do 

tempo de ciclo, oferecem parametres importantes para caracterizar processes 

internes importantes. (KAPLAN e NORTON, 1997) 

Os processes intemos precisam ser constantemente acompanhados e 

revisados. Se a avalia<;ao atraves dos indicadores for insatisfat6ria em rela<;ao a urn 

ou mais processes intemos, estes devem ser revisados, otimizados, reestruturados 

para produzir urn resultado positive. Se a avalia<;ao indicar urn resultado positive, os 

processes devem ser revisados e otimizados visando produzir resultados ainda 

melhores, no proximo perlodo de avalia<;ao. 0 ciclo de avalia<;ao e reavaliagao de 

processes intemos deve ser continuo, visando sempre alcanc;ar resultados cada vez 

melhores, seja na altera<;ao de processes ja existentes ou na criac;ao de novas 

processes. 
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2.1.4 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento 

Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem a infra

estrutura que possibilita a consecuyao de objetivos ambiciosos nas tres 

perspectivas. Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento sao os 

vetores de resultado excelentes nas tres primeiras perspectivas do Balanced 

Scorecard. (KAPLAN e NORTON, 1997) 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), uma grande variedade de empresas 

de servigos e do setor industrial revelou tres categorias principais para a perspectiva 

de aprendizado e crescimento : capacidades dos funcionarios, capacidades dos 

sistemas de informagoes, motivayao, empowerment e alinhamento. 

As ideias que permitem melhorar os processes e o desempenho para os 

clientes cada vez mais emanam dos funcionarios da linha de frente, que se 

encontram mais pr6ximos dos processes internes e dos clientes da organizagao. As 

sugestoes dos funcionarios servem como base a partir da qual devem ser feitas 

melhorias continuas, mas nao servem como padroes para o desempenho atual e 

futuro. (KAPLAN e NORTON, 1997) 

Podemos integrar as ideias de aprendizado e crescimento do Balanced 

Scorecard com a analise das cinco disciplinas de aprendizado, segundo o estudo de 

Peter Senge (2005), no livro "A Quinta Disciplina" : o pensamento sistemico, o 

dominio pessoal, os modelos mentais, a construyao de uma visao compartilhada e a 

aprendizagem em grupo. 

• Pensamento Sistemico 

As empresas e os feitos humanos estao conectados par fios invisfveis de 

agoes inter-relacionadas, que muitas vezes levam anos para manifestar seus efeitos 

umas sabre as outras. 0 pensamento sistemico e urn Tabela de referencia 

conceitual, urn conjunto de conhecimentos e ferramentas desenvolvidos ao Iongo 

dos ultimos cinquenta anos para esclarecer os padroes como urn todo e ajudar-nos 

como modifica-los efetivamente. (SENGE, 2005) 
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T oda evoluc;Bo cientifica foi fruto da observac;Bo do comportamento da 

natureza. A analise do elenco de conhecimentos e ferramentas ajuda na 

compreensao das ac;Oes e dos resultados causados pelas ac;Oes, permitindo desta 

forma estabelecer padroes de excelencia, para as empresas atingirem resultados 

otimizados. 

• Dominio Pessoal 

Dominio pessoal e a disciplina de continuamente esclarecer e aprofundar 

nossa visao pessoal, de concentrar nossas energias, de desenvolver paciencia e de 

ver a realidade objetivamente. Como tal e uma pedra de toque essencial para a 

organiza<;ao que aprende - seu alicerce espiritual. (SENGE, 2005) 

A meta de aprendizagem e crescimento esta intimamente ligada ao dominio 

pessoal. A realizac;Bo pessoal dos funcionarios, e consequentemente, refletida no 

crescimento da empresa. 0 constante aperfei<;oamento dos funcionarios, traz para a 

empresa visoes inovadoras e grandes possibilidades de expansao. 

• Modelos Mentais 

Modelos Mentais sao pressupostos profundamente arraigados, 

generalizac;Oes ou mesmo imagens que influenciam nossa forma de ver o mundo e 

de agir. (SENGE, 2005) 

Ainda segundo o autor, o trabalho com modelos mentais come<;a por virar o 

espelho para dentro; aprender a desenterrar nossas imagens internas do mundo, e 

leva-las a superficie e manta-las sob rigorosa analise. lnclui tambem a capacidade 

de realizar conversas ricas em aprendizados, que equilibrem indaga<;ao e 

argumenta<;ao, em que as pessoas exponham de forma eficaz seus pr6prios 

pensamentos e estejam abertas a influencia dos outros. 

A agregac;Bo de ideias construtivas, leva a resultados positivos. Atraves do 

dialogo racional pode-se perceber pontos positivos e negativos dentro das 

convicc;Oes pr6prias e das convicc;Qes alheias, agregando os pontos positivos de 

varias ideias diferentes. Esta troca de ideias, pode resultar em urn modelo cuja 
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composi98o de ideias provem do grupo, consolidando na equipe o entrosamento 

necessaria para atingir os objetivos. 

• Constru98o de uma Visao Compartilhada 

Se existe uma ideia sabre lideranya que tenha inspirado as organizac;oes 

durante milhares de anos foi a capacidade deter uma imagem compartilhada do 

futuro que buscamos criar. E. dificil pensar em alguma organiza98o que tenha se 

mantido em uma posi98o de grandeza na ausencia de metas, valores e missoes 

profundamente compartilhadas na organiza98o. (SENGE, 2005) 

Os referenciais comuns sao fundamentais na construc;ao de uma visao 

compartilhada do caminho a ser seguido. As unidades de neg6cio podem ate possuir 

objetivos distintos e especificos, contanto que haja uma convergencia aos objetivos 

compartilhados, que devem ser de entendimento em toda a organizac;ao. 

• Aprendizagem em Grupo 

A disciplina de aprendizagem em grupo comeya pelo dialogo, a capacidade 

do membros de deixarem de lado as ideias preconcebidas e participarem de um 

verdadeiro "pensar em conjunto". Envolve tambem o reconhecimento dos padroes 

de intera98o que dificultam a aprendizagem nas equipes. A aprendizagem em 

equipe e vital, pais as equipes e nao os individuos, sao a unidade de aprendizagem 

fundamental nas organizac;oes modernas. Esse e urn ponto crucial : se as equipes 

nao tiverem capacidade de aprender, a organiza98o nao o tera. (SENGE, 2005) 

As decisoes devem ser tomadas em grupo, analisadas pela equipe. A equipe, 

sendo celula essencial na empresa, deve ser coesa, superar diferenc;as pessoais e 

definir sua estrategia de a98o, discutir as questoes, e extrair discussoes construtivas 

que resultem no aprendizado em grupo. 

• Relac;oes entre as Cinco Disciplinas 

Senge (2005) considera que a mensagem central de "A Quinta Disciplina" e 
mais radical do que o "redesenho radical da organiza98o", ou seja, que nossas 

organizac;oes funcionam da forma que funcionam por causa da nossa forma de 

pensar e interagir. S6 mudando nossa forma de pensar e que podemos modificar 
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politicas e praticas profundamente enraizadas. 86 mudando nossa forma de interagir 

poderemos estabelecer visoes e compreensoes compartilhadas, e novas 

capacidades de a«;ao coordenada. 

0 pensamento sistemico e a quinta discipfina, que integra todas as outras, 

criando uma visao coerente de teoria e pratica. Para concretizar seu potencial, o 

pensamento sistemico tambem precisa das disciplinas de constru«;ao de uma visao 

compartilhada, modelos mentais, aprendizagem em equipe e domfnio pessoal. 

(SENGE, 2005) 

Construir uma visao compartilhada estimula o compromisso com o Iongo 

prazo. Os modelos mentais concentram-se na abertura necessaria para revelar as 

limita9oes em nossas formas atuais de ver o mundo. A aprendizagem em equipe 

desenvolve a habilidade dos grupos de buscarem uma visao globalizada, que esta 

alem das perspectivas individuais. E o domfnio pessoal estimula a motiva«;ao 

pessoal de aprender continuamente como nossas a¢es afetam nosso mundo. 

(SENGE, 2005) 

Ainda segundo o autor, o pensamento sistemico torna compreensfvel o 

aspecto mais sutil da organiza«;ao que aprende - a nova forma pela qual os 

indivfduos se percebem e ao seu mundo. 

0 aprendizado individual e em primeira instfmcia, o aumento da capacidade 

anaHtica, o desdobramento de referenciais e sobretudo a inferencia de novos 

conhecimentos que associados as experiencias pessoais e ao dialogo e troca de 

ideias em grupo, resultam na aprendizagem para a organiza«;ao, traduzindo desta 

forma o pensamento sistemico. 

2.1.5 lntegra«;ao das Medidas do Balanced Scorecard a Estrategia 

Urn Balanced Scorecard adequadamente elaborado deve contar a hist6ria da 

estrategia da unidade de neg6cios atraves de uma rela«;ao de causa e efeito. 0 

sistema de mensura«;ao deve explicitar as rela9oes (hip6teses) entre os objetivos ( e 

as medidas) nas diversas perspectivas, de modo que possam ser gerenciadas e 

validadas. 0 sistema deve identificar e tornar explfcita a sequencia de hip6teses 

sobre as rela9oes de causa e feito entre as medidas de resultado e os vetores de 
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desempenho desses resultados. Toda medida selecionada para urn Balanced 

Scorecard deve ser urn elemento de uma cadeia de relac;oes de causa e efeito que 

comunique o significado da estrategia de neg6cios a empresa (KAPLAN e 

NORTON, 1997) 

Kaplan e Norton (1997) complementam que as relac;oes causais de todas as 

medidas incorporadas ao Balanced Scorecard devem estar vinculadas a objetivos 

financeiros. 

A crescente melhora no saldo de receita de uma empresa demonstra que a 

estrategia definida esta coerente, e deve ser aperfeic;oada, com o objetivo de atingir 

mais ganho financeiro. Com o aumento da receita, a empresa pode expandir seus 

neg6cios e melhorar a qualidade da sua estrutura atual atraindo mais clientes. 

2.2 GESTAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO: ORIENTACAO A 

OBJETOS E A LINGUAGEM DE MODELAGEM UNIFICADA (UML) 

2.2.1 Capacidade dos Sistemas de lnforma<;ao e o Balanced Scorecard 

Para que os funcionarios tenham desempenho com eficacia no ambiente 

competitivo de hoje, precisam de excelentes informa<;Oes - sabre os clientes, os 

processos internos e as consequencias financeiras das suas decisoes. (KAPLAN e 

NORTON, 1997) 

Algumas empresas adotam urn indicador de cobertura de informac;oes 

estrategicas, que avalia a disponibilidade atual das informac;oes relativamente as 

necessidades previstas. Medidas viaveis da disponibilidade de informac;oes 

estrategicas poderiam ser o percentual de processos que oferecem retorno em 

tempo real sabre qualidade, tempo e custo, eo percentual de funcionarios que lidam 

diretamente com o cliente e tern acesso on-line as informa<;Oes referentes a ele. 

(KAPLAN e NORTON, 1997) 
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2.2.2 Paradigma Estrutural 

0 sistema de custos da Sanepar esta no momento atual desenvolvido em 

princlpios do paradigma estrutural. Neste paradigma as solu96es geralmente 

baseiam-se na estrutura do computador e nao na estrutura dos dados. 

As metodologias e linguagens desenvolvidas sobre este paradigma, 

dominaram a decada de 70 e boa parte da decada de 80. 0 desempenho dos 

programas executaveis varia de linguagem para linguagem. 0 desenvolvimento tern 

foco principal em escrever os processos necessarios para atingir urn ou mais 

objetivos. Uma mesma 16gica negocial pode estar escrita em varios programas de 

formas diferentes, dependendo da pessoa que implementou esta logica. A busca 

pela padroniza98o e simplicidade, reutiliza98o de c6digo e modelagem do processo 

proxima aos modelos mentais do usuario conduziu a proposta do Paradigma de 

Orienta98o a Objeto. 

As linguagens que fazem parte deste contexto, ainda presentes em muitas 

organiza96es, como exemplo, sao Fortran e Pascal, para aplica96es cientfficas, 

Cobol ,PL 1 e Natural, para aplica96es comerciais. 

2.2.3 Paradigma de Orienta98o a Objetos 

A proposta de orienta98o a objetos e permitir que a organiza98o dos 

procedimentos computacionais seja feita da mesma forma que as nossas mentes 

enxergam os problemas: nao como urn conjunto de espa90s de memoria, mas como 

urn conjunto de dados e processos que fazem parte de urn contexto. 

Do ponto de vista de abstra98o os objetos tentarn nao separar o que ate 

entao vinha sendo separado : dados e procedirnentos. Enquanto que no Paradigma 

Estruturado, o desenvolvirnento era orientado pela identifica9ao de procedirnentos, 

que sao rnais suscetiveis a mudan98s que os dados, na Orienta98o a Objetos o 

desenvolvirnento e orientado aos dados. 

0 objeto e urn agruparnento de caracteristicas e a96es relacionados a urn 

contexto. Este contexto e urna defini98o abstrata dos dados e procedirnentos do 

objeto, denominada classe. Objeto e urna instancia de urna classe. 
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A tecnologia orientada objetos tern pontos fortes, tais como : semelhanga dos 

modelos como mundo real, facilita reuso do c6digo e da arquitetura, oferece maior 

flexibilidade. 

2.2.4 Linguagem de Modelagem Unificada (UML- Unified Modeling Language) 

A Linguagem de Modelagem Unificada e a linguagem padrao para 

especificar, visualizar, documentar e construir artefatos de urn sistema e pode ser 

utilizada com todos os processes ao Iongo do ciclo de desenvolvimento e atraves de 

diferentes tecnologias de implementa<;ao. Buscou-se unificar as perspectivas entre 

os diversos tipos de sistema e fases de desenvolvimento de forma que permitisse 

levar adiante determinados projetos que antes nao eram posslveis pelo metodos 

existentes. (FURLAN, 1998) 

Sao contribuic;oes importantes para a UML, as seguintes metodologias : 

Rumbaufh - T ecnica de Modelagem de Objetos; Booch - Desenho Orientado a 

Objeto; Jacobson - Objetos Orientados a Engenharia de Software; Fusion 

Descric;oes de Operac;oes e Numera<;ao de Mensagem; Embley - Classes Singleton 

e Visao High-Leve; Wirfs-Brock- Responsabilidades; Odell- Classifica<;ao; Shaler

Meller - Cicio de Vida de Objetos; Gamma - Frameworks Patterns; Harel -

Diagrama de Estado; Meyer- Pre e P6s Condic;Qes. (FURLAN, 1998) 

A UML define urn mapeamento da analise ao projeto e a implementa<;ao, 

possui uma notac;ao expressiva e consistente, facilita a comunicac;ao entre as 

pessoas, ajudar a apontar inconsistEmcias e omissoes, suporta analise e projeto de 

pequeno e grande porte. E uma linguagem grafica para visualizar, especificar, 

construir e documentar urn sistema de software que pode ser usado no plano de 

desenvolvimento da empresa. 

A UML compreende em torno de 10 diagramas que a equipe de 

desenvolvimento pode usar para fazer representac;Oes visuais de analise e do 

projeto que esta sendo construldo. 0 processo de desenvolvimento de software 

pode ser considerado como uma sequencia de transforma<;ao da informac;ao que 

esta na mente do cliente- modele mental, deve ser extralda e transformada em urn 

modele de requisites que servira de base para a constru<;ao do sistema. 
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2.2.5 Analise Orientada a Objetos 

A analise orientada a objetos e urn metoda onde os requisites para atender as 

necessidades negociais sao expressos em termos de objetos que estao inseridos no 

contexto do neg6cio. 0 foco principal da analise esta na definic;8o de dados e 

procedimentos para a composic;8o de classes. (FURLAN, 1998) 

A analise inicia com algumas entrevistas que servem de base para que o 

analista possa escrever dais documentos textuais, normalmente chamados de 

documento de visao e documento de requisites do sistema. Estes dais documentos 

tern como foco formalizar quem usa o sistema, quais funcionalidades o sistema 

podera prover para cada tipo de usuario e quais os requisites que devem ser 

levados em considerac;ao para a implementac;ao de cada funcionalidade. A 

representac;ao visual destes documentos textuais facilita a forma como o analista 

valida seu entendimento com o cliente e tambem facilita o repasse da informagao 

para a equipe de desenvolvimento. (FURLAN, 1998) 

0 primeiro diagrama que o analista deve fazer e o Diagrama de Casas de 

Usa, que identifica todos os atores do sistema e quais funcionalidades o sistema ira 

prover para cada tipo de ator. (FURLAN, 1998) 

0 diagrama de casas de uso e o grande alicerce do sistema pais serve como 

base para todo o desenvolvimento. 

Para cada caso de uso identificado deve-se descrever os cenarios de usa, 

antes de partir diretamente para formalizac;8o do mesmo. Os cenarios sao uteis para 

que o analista possa identificar todas as condi<;Qes de erros que possam ser 

geradas na execugao do processo e tambem para gerar o roteiro do plano de 

testes. 

0 segundo diagrama que deve ser feito e o Diagrama de Atividades para 

descrever o fluxo e a sequencia de atividades dentro do sistema, melhorando assim 

o entendimento do caso de uso. (FURLAN, 1998) 

Pode-se perceber que os diagramas da UML estao sendo usados para 

facilitar e acelerar a compreensao da documentac;ao gerada textualmente. 
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Em terceiro Iugar, o analista deve identificar quais as abstrac;Oes-chave do 

sistema. Uma abstra~o-chave e uma classe ou urn objeto que forma parte do 

vocabulario do dominio sistemico. (FURLAN, 1998) 

Na fase de analise, e elaborado o Diagrama de Classes que expressa urn 

modelo inicial do dominic do neg6cio de 5 a 10% complete. 

Em quarto Iugar, para validar se o diagrama de classes esta coerente, uma 

tecnica possfvel e construir Diagramas de Objetos a partir dos cenarios de casos de 

usos e verificar se o diagrama de objeto enquadra-se no diagrama de classes. 0 

diagrama de classes e instanciado usando urn diagrama de objetos. (FURLAN, 

1998) 

2.2.6 Arquitetura e Projeto Orientado a Objetos 

0 modelo de arquitetura e criado a partir dos modelos nao funcionais do 

modelo de requisites para determinar a estrutura de componentes da infra-estrutura 

no sistema proposto. (FURLAN, 1998) 

0 modelo de arquitetura devera dizer como os componentes da tela deverao 

se comunicar com os componentes de servi9os e estes com os componentes de 

entidades. 

Resumindo, o modelo de arquitetura determina a estrutura dos componentes 

do projeto levantado pelo projetista. As visoes do modelo de arquitetura tern tres 

tipos de diagramas UML : diagrama de pacotes, diagrama de componentes e 

diagrama deployment. 0 diagrama deployment e urn diagrama que mostra a 

configura98o das maquinas nas quais o sistema sera instalado mostrando os 

componentes, processes e objetos que existem dentro de cada uma das maquinas. 

No projeto orientado a objetos o modelo da analise e transformado em 

modelo de projeto, adicionando detalhes e esclarecendo decisoes de projeto 

necessarias para a implementa~o do modelo. 0 foco principal do projeto esta na 

representa98o dinamica de intera~o entre objetos. (FURLAN, 1998) 

0 modelo do projeto e criado a partir do modelo de requisitos funcionais da 

fase de analise. E a concretiza98o de urn caso de uso descrevendo quais os tipos de 

38 



componentes sao necessarios para executar urn caso de uso. 0 projetista deve 

identificar cada caso de uso, quais sao os componentes da tela, os componentes de 

servi90s e os componentes de entidades que deverao ser projetados para que o 

caso de uso possa ser processado. 

Os componentes de telas sao os formularios necessarios nas tel as para que o 

usuario possa interagir com os mesmos. Esses formularios terao que acessar 

servi90s no sistema para recuperar informa~oes para as telas ou para armazenar 

informa~oes em algum sistema de persistencia de dados. A informa~ao persistidas 

e/ou exibidas nas telas compreendem os componentes de entidades. 

Para realizar a modelagem destes tres tipos de componentes, o projetista 

deve usar dais diagramas da UML: diagrama de colabora~o e o diagrama de 

sequencia. 0 diagrama de colabora~o mostra a organiza~o e dependencia entre 

os componentes enquanto o diagrama de sequencia mostra a intera~ao entre os 

objetos distribuidos em uma sequencia de tempo. 

2.2. 7 Cicio de Vida de Analise, Arquitetura e Projeto 

0 ciclo de vida do desenvolvimento orientado a objeto pode ser dividido em 

fases, onde o resultado de cada fase tern gera~o de produtos. As fases, adotadas 

para este estudo, em ordem de acontecimento, sao as seguintes: Concep~ao, 

Elabora~o, Constru~o e Transi~o. 

A analise, a arquitetura e o projeto estao distribuidos nestas fases. Urn born 

prot6tipo pode se tornar uma ferramenta importante para validar o entendimento da 

solu~ao, tanto pelos desenvolvedores como pelo cliente. 

A solu~o final e a jun~o das informa~oes da analise, com alguns diagramas 

feitos pelo arquiteto e com diagramas feitos pelo projetista. Por exemplo, o diagrama 

de colabora~o e instanciado dentro de urn template de arquitetura. Assim 

consegue-se uma figura interna do sistema que representa como o sistema deve ser 

implementado denotando como as classes devem ser interfigadas (projeto) e qual a 

tecnologia sera usada para implementar cada classe- arquitetura. (FURLAN, 1998) 
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• Concepc;Bo 

Nesta fase deve-se estabelecer de forma clara e concisa, qual e o neg6cio 

para urn novo sistema ou para uma atualizac;Bo importante em urn sistema existente. 

Nesta fase deve-se elaborar a analise orientada a objetos. 

Os produtos gerados sao os seguintes: documento de visao, documento de 

requisites do sistema, diagrama de casos de uso, diagrama de atividades, diagrama 

de classes (5 a 10% do dominic) eo diagrama de objetos- usado para validagao do 

diagrama de classes. As fases descritas a seguir estao relacionadas com a 

arquitetura e o projeto do sistema. {FURLAN, 1998) 

• Elabora~ao 

Nesta fase deve-se analisar o domlnio do neg6cio a partir do modelo inicial, 

estabelecer uma base arquitetural apropriada, identificar os elementos de maior 

risco no projeto e desenvolver urn plano abrangente de como sera implementado o 

projeto. 

Os produtos gerados sao os seguintes: urn modelo do comportamento do sistema, 

cenarios, modelo do domrnio do neg6cio que deve completar o modelo da fase de 

concepgao, desenho da arquitetura computacional, visao de uma linha de produtos 

baseada no modelo do dominio, revisao da avaliac;Bo de riscos, plano de 

desenvolvimento, criterios de avaliac;Bo, descri~oes de releases (versoes do 

sistema), versao preliminar do manual do usuario, estrategia de testes e plano de 

testes. (FURLAN, 1998) 

• Constru~ao 

Nesta fase deve-se desenvolver o sistema proposto, baseado no plano de 

desenvolvimento feito na fase de elabora~o, realizando todas as atividades 

tecnicas necessarias e integrando estas atividades com o plano de testes. 

Os produtos gerados sao os seguintes: liberac;Bo de programas executaveis, 

prot6tipos comportamentais, relat6rios de resultados do controle de qualidade, 

documenta~o do sistema e do usuario e relat6rios de avalia~ao de criterios de 

qualidade tecnica e negocial. (FURLAN, 1998) 
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• Transiyao 

Nesta fase deve-se liberar as transac;oes negociais que atendem aos 

requisites de qualidade de padroes tecnicos e negociais para a comunidade usuaria 

e prestar suporte para o usuario na utilizayao do sistema. 

Os produtos gerados sao as seguintes : transac;Qes negociais para a 

comunidade usuaria e relat6rio de verificayao de resultados conforme controle de 

qualidade. (FURLAN, 1998) 

2.3 CONSIDERACOES IMPORTANTES 

Os indicadores direcionam as estrategias e o desempenho da empresa. Eles 

vao alem dos dados financeiros para mostrar as mudanc;as necessarias, mostrar a 

posic;ao competitiva e prever o futuro. Cada dia toma-se mais evidente a importancia 

dos indicadores. Aliar os conceitos do Balanced Scorecard com a Linguagem de 

Modelagem Unificada e caminhar de encontro a excelencia para melhorar o acesso 
' • .f: -a in.ormac;ao. 

A informac;ao e fundamental. Todos OS conceitos demonstram isso. "A 

informayao a correspondencia dos elementos de urn problema com os signos 

guardados na memoria ou com os provenientes do ambiente" Murdick & Munson 

(1988 p. 12); "lnformayao e 0 dado processado de forma significativa para 0 usuario 

e que tern valor real ou percebido para decisoes correntes ou posteriores" Davis 

(1974 p. 25); "lnformayao e urn dado que foi processado de forma significativa para 

o receptor seu valor e real ou percebido no momenta , ou em ac;Qes prospectivas 

nas decisoes" Davis & Olson (1987 p. 33) "lnformayao e a agregac;ao ou o 

processamento dos dados que proveem conhecimento ou inteligencia" Buck e 

Strater (1974 p. 21). Pode-se concluir que a informayao e tudo aquila que pode ser 

utilizado para uma tomada de decisao. 

0 mercado atual exige que os profissionais tomem mais decisoes a uma 

velocidade cada vez maior, exigindo tambem rapidez coerente e menos erros. Cada 
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vez mais se torna necessaria obter as informa96es no tempo certo, sobretudo 

indicadores de desempenho. 

A informatica assume o papel de uma ferramenta importante para agilizar o 

processamento e a divulgayao da informayao. 

42 



3 METODOLOGIA 

3.1 QUANTITATIVOS 

A proposta de base deste estudo e a cria<;Bo da base de dados de 

quantitativos. Pode-se entender como quantitativa o agrupamento de informac;oes 

em conformidade com uma regra negocial estabelecida. A finalidade sera de manter 

informa<;Oes anallticas e sinteticas de importfmcia vital para a gera<;ao de relat6rios 

estatlsticos, proje<;Oes e como medidores para tomada de decisao. Gada quantitativa 

sera representado por urn numero de ate quatro algarismos, denominado c6digo do 

quantitativa. 

Para cada c6digo de quantitativa existente, a base de quantitativos possuira 

uma tabela com as regras de neg6cio, uma tabela que contera informa9{5es 

quantitativas acumuladas mes a mes, a unidade de neg6cio, todos relacionados 

com o c6digo quantitativa. 

Os quantitativos serao pesquisados palos seus respectivos c6digos. Gada 

c6digo contem informa<;Oes sinteticas e analiticas originadas de diversas fontes 

contabeis, financeiras e gerenciais. A base de quantitativos contera informa<;Oes do 

c6digo apuradas mes a mes - atualizadas diariamente -, resume de todas as regras 

de neg6cio associadas com a composi<;ao do quantitativa e a unidade de neg6cio 

associ ada. 

Para cada quantitativa que incidira em uma unidade, existira uma ocorrencia 

na base de dados com as informac;oes mencionadas. 

A frequencia de atualiza<;ao para quantitativos sera diaria, o processo vai ler 

varias fontes de informag6es baseado nas regras do quantitativa, e vai fazer a 

composic;ao dos valores obedecendo a estas regras. 

Os quantitativos tambem poderao ser referenciados a nfvel de unidade, nfvel 

de diretoria, que e composta de varias unidades, nfvel de sistemas, como por 

exemplo, sistema de distribui<;ao de aguas de Curitiba, que integra varias unidades 

alocadas em diretorias diversas, e a nivel corporativo, denominado de nivel de 

Estado. 
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0 processo de atualiza~o ocorreria na diaria do sistema de custos, onde a 

rnanutengao estaria centralizada em urn escopo unico. Atualmente e necessaria 

atualizar varias partes do sistema Os prograrnas de consulta e relat6rio seriam 

poupados das linhas de c6digo para inclusao da nova regra, substituindo-as por urn 

processo de consulta simples na base de quantitativos. Esta a9ao diminui o numero 

de linhas do sistema, melhora a performance, e agiliza a implementagao de novas 

visoes de neg6cio. Os Quantitativos tambem podem guardar as regras de neg6cio 

associadas a ele, abrindo perspectivas importantes no sistema. 

Convem mencionar alguns provaveis grupos de lan9Bmentos contabeis 

importantes que formarao a base de quantitativos : receita de agua, receita de 

esgoto, receitas de servi9os internes, quantidade de pessoal proprio, quantidade de 

terceiros, materiais, produtos qufmicos, servi90s de terceiros, energia eletrica, gerais 

e tributarias, provisoes contingencias, provisoes de perdas na realiza9ao de creditos, 

depreciagoes e amortizagoes, servi90s internos, juros e validagoes de 

financiamentos, juros intemos (fluxo de caixa) e custo da dimensao estrategica 

Os quantitativos integraram a composi~o dos indicadores. 

3.2 INDICADORES 

Urn sistema de mensura~o de desempenho tern o papel de permitir a 

representagao da realidade empresarial das diversas informa9oes para a decisao, 

permitindo ao gestor a atua~o sabre as alternativas que possam realmente levar a 

obten9ao do resultado 6timo. (AQUINO, 2001) 

Os elementos do sistema de mensura~o, sao os indicadores. lndicador e 

uma rela~o estatfstica que mede, quantitativamente, parametres de urn processo 

au de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com metas 

numericas pre-planejadas. 

Os indicadores sao elaborados para cumprir com as seguintes fun96es : 

simplificar, quantificar, analisar e cornunicar. Sao os elementos que medem as nfveis 

de eficiencia e eficacia de uma organiza~o relacionados aos processes produtivos 

que visam a satisfa~o dos clientes. 
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Os indicadores poderao ser compostos de urn ou mais quantitativos. 

3.3 0 SISTEMA DE CUSTOS 

0 sistema de custos tern par finalidade a emissao, registro e contabiliza98o 

das Notas de Serviyos Internes, a programa98o e acompanhamento do Orgamento 

do Resultado e apresenta98o de demonstratives com valores e indicadores par 

sistema operacional, para diretorias, unidade e total do estado. As principais 

caracterfsticas do sistema de custos e a entrada descentralizada de dados e o 

acesso descentralizado as informac;Oes. Os objetivos do sistema de custos sao os 

seguintes: 

- Disponibilizar ferramentas para administra98o das receitas, custos e despesas 

para Diretorias e Unidade de Estrutura. 

- Disponibilizar informagoes das Unidades da Estrutura e do Total do Estado, 

descentralizando os registros e acessos as informa¢es gerenciais. 

- Apresentar demonstratives patrimoniais e de resultados com indicadores 

economicos financeiros das Unidades Operacionais e Estrategicas. 

- Sistema de informac;Oes descentralizado para emissao e contabilizagao de 

valores dos serviyos executados pelas Unidades da Estrutura, utilizando a Nota 

de Servigo Interne como documento escritural. 

- Efetuar rateios mensais diretos de despesas das estruturas das Unidades 

Metropolitanas e Regionais para seus sistemas. 

- Proceder a integra98o das informac;oes de Custos ao Sistema de Contabilidade. 

- Registrar contabilmente os valores das receitas, das despesas e dos custos 

internos, para composi«;ao dos resultados economicos e financeiros de cada 

unidade da empresa. 
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Os modulos do sistema de custos sao divididos em tres partes 

Contabilizac;ao, Gerencial e Manuten<;ao. 

• Contabiliza<;ao 

0 modulo de contabiliza<;ao deve disponibilizar o sistema de informac;oes 

para viabilizar o registro de compra e venda de servic;os entre as unidades da 

estrutura. Outra fun<;ao e emitir, registrar e contabilizar as Notas de Servic;os 

internos, com a utiliza<;ao da informatica nas unidades. 

Proceder a contabilizac;8o e integra<;ao das informac;Oes do Sistema de 

Custos com o Sistema de Contabilidade, e uma tarefa de prioridade absoluta, e 

tambem efetuar mensalmente rateios diretos das despesas de estrutura das 

unidades metropolitanas e regionais para seus sistemas. 

• Gerencial 

0 modulo gerencial deve disponibilizar 0 sistema de informac;Oes para 

viabilizar consultas a informac;oes que servirao de apoio para tomada de decisoes. 

Os principais modulos estao descritos a seguir. 

• Demonstratives Contabeis 

Sao os seguintes : Balanc;o Patrimonial, Demonstra<;ao do Resultado, 

Orc;amento do Resultado Anual, Orc;amento do Resultado Acumulado ate o mes, 

Orc;amento do Resultado Mensal, Orc;amento do Resultado Acumulado de Tres 

Anos e Relatorio de Metas Economicas e Financeiras. 

• Demonstratives de Custos e Receitas 

Sao os seguintes : Receitas, Custos e Despesas do Estado; Receitas, Custos 

e Despesas por Nfveis de Administra<;ao; Receitas, Custos e Despesas por Modelo 

de Gestao; Receitas, Custos e Despesas por Unidade; Receitas, Custos e Oespesas 

par Sistema; Varia<;ao das Receitas a nfvel de estado; Variac;ao das Receitas a nfvel 

de unidade; Variac;ao de Custos e Despesas Totais por analise contabil; Variac;Bo 

dos Custos de Opera<;ao e Manutenc;ao por Analise; Variac;Bo das Despesas 

Comerciais, Variac;Bo das Despesas Administrativas e Resultado por sistema. 
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• Demonstratives Patrimoniais 

Sao os seguintes : lnvestimentos em Projetos, Obras e lmobilizado a nfvel de 

estado, unidade e sistemas. 

• Demonstratives de lndicadores 

Sao os seguintes : lndicadores do Estado, lndicadores por Unidade da 

Estrutura, lndicadores por Sistemas, lndicadores hist6ricos por m3 medido/faturado 

do estado, lndicadores hist6ricos por ~ medido/faturado da unidade, lndicadores 

hist6ricos por m3 medido/faturado do sistema, Custos e Receitas por Produtos e 

Servi9os do estado, Custos e Receitas por Produtos e Servi9os da Unidade, 

Custos e Receitas por Produtos e Servi9os do Sistema. 

• Or9amento de Resultado 

Trata-se da demonstrayao de resultado futuro contendo itens como as 

receitas, custos e despesas. E uma sondagem sabre o futuro onde cada t6pico deve 

estar bern fundamentado dentro do cenario atual projetado. 

Os dados hist6ricos podem auxiliar na elaborayao dos objetivos, mas podem 

nao se repetir no futuro. 

Os aspectos sazonais, juridicos, economicos e politicos devem ser levados 

em considerayao, e tambem se deve considerar a realizayao economica e nao 

financeira das contas. 0 objetivo do Oryamento do Resultado e ajudar na tomada de 

decisoes rapidas e eficazes. 

0 modulo gerencial disponibiliza acessos para consulta e emissao de 

relat6rios e demonstratives, de valores e indicadores. 

Outra funyao importante, e apresentar demonstratives patrimoniais, de 

resultado, de indicadores economicos e financeiros da empresa e por unidade. 

Sao disponibilizadas as seguintes informay6es gerenciais: demonstrative de 

valores contabeis, demonstrative de custos e receitas, demonstratives patrimoniais, 

demonstratives de indicadores e o oryamento do resultado. 
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0 modulo de manutenyao serve para efetuar ajustes nas informac;oes do 

sistema para atendimento ao modulo de contabilizayao e modulo gerencial. 

3.4 ANALISE DE INDICADORES E QUANTITATIVOS 

De acordo com o estudo do Balanced Scorecard, Kaplan e Norton ( 1997) 

pode-se ter Vckias abstra¢es de indicadores. Eles podem ser relacionados a 
satisfayao dos clientes, devendo ser acompanhados sistematicamente e 

comparados a similares dos concorrentes. Os indicadores de desempenho 

financeiro devem significar a saude financeira da empresa. Os indicadores 

relacionados ao desempenho operacional avaliam o comportamento de processos e 

opera¢es da organizayao. As horas de treinamento por funcionario reflete a 

preocupayao da empresa com o aprendizado e crescimento dos funcionarios. A 

metodologia a seguir, demonstra o significado do lndicador no escopo negocial, os 

processes atuais para obtl§-lo e a proposta para otimizac;Bo. Para cada lndicador a 

ser demonstrado no proximo capitulo, os sete itens definidos a seguir devem ser 

avaliados. 

• Finalidade 

Neste item deve ser definido a identificayao do lndicador e seu objetivo no 

contexte das perspectivas da empresa. 

• Formula 

Neste item sera definida a formula matematica usada para obtenyao do valor 

numerico do lndicador. 

• Definic;oes 

Neste item serao definidos os elementos de composic;ao do lndicador, 

participantes da formula de calculo. 
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• Processo Atual de Forma~o do lndicador 

Neste item deve ser demonstrado os procedimentos atuais para busca dos 

elementos que integram a formula matematica do lndicador. Os procedimentos 

envolvem emissao de relat6rios e realiza~o de consultas. 

• Processo Proposto de Forma~o do lndicador 

Neste item deve ser demonstrado a proposta de forma9ao do quantitativa. 

• Ay5es da Tecnologia da lnforma~o 

Neste item deve ser descritas as a9oes da Unidade de T ecnologia da 

lnforma~o para atendimento dos requisites negociais. 

• Beneficios Esperados 

Neste item devem ser descritos os beneficios a nivel negocial e tecnol6gico 

da implementa9ao da proposta. 

3.5 SIMULACAO DE INDICADORES E QUANTITATIVOS 

Esta proposta de dinamizar a visao dos indicadores que vai de encontro aos 

principios do Balanced Scorecard, possibilitando ao usuario autorizado, camper as 

indicadores que achar necessaria para o acompanhamento do desempenho de sua 

unidade negocial. Para os gestores, o processo de atualiza~o de quantitativos pode 

consolidar as informa9oes a nivel de Sistema, Diretoria e Estado e disponibilizar 

consulta a estas informay5es. Os quantitativos representam uma ponte entre as 

indicadores e as informa9oes analiticas utilizadas para totaliza9ao. 

Esta parte da metodologia esta relacionada com a quarta perspectiva ditada 

par Kaplan e Norton ( 1997) no Balanced Scorecard, que e a perspectiva de 

Aprendizado e Crescimento. Sera demonstrado como que os objetivos de 

aprendizado e crescimento podem gerar resultados excelentes nas tres primeiras 

perspectivas do Balanced Scorecard. 
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Segundo Kaplan e Norton ( 1997) , o Balanced Scorecard enfatiza a 

importancia de investir no futuro, e nao apenas em areas tradicionais de 

investimento, como novas equipamentos e pesquisa e desenvolvimento de novas 

produtos. As empresas devem investir tambem na infra-estrutura - pessoal, 

sistemas e procedimentos - se quiserem alcan9Br objetivos ambiciosos de 

crescimento financeiro a Iongo prazo. 

Ainda segundo Kaplan e Norton (1997), as ideias que permitem melhorar os 

processes e o desempenho para os clientes cada vez mais emanam dos 

funcionarios da linha de frente, que se encontram mais pr6ximos dos processes 

internes e dos clientes da organiza<;ao. 

A simulac;ao de intera<;ao com transat;ao de projet;ao de indicadores vai 

integrar as ideias de aprendizado e crescimento do Balanced Scorecard com a 

analise das cinco disciplinas de aprendizado, segundo o estudo de Peter Senge, no 

livro "A Quinta Disciplina" : o pensamentos sistemico, o dominic pessoal, os 

modelos mentais, a constru<;ao de uma visao compartilhada e a aprendizagem em 

grupo. Para cada transat;ao a ser demonstrada no proximo capitulo, os sete itens 

definidos a seguir devem ser avaliados. 

• Finalidade 

Neste item sera descrito a funcionalidade e o objetivo da transac;ao negocial 

de projec;Bo de indicadores. 

• Evoluc;ao da Base de Quantitativos 

Neste item sera descrito a evolut;ao da base de dados, que sera desejavel 

para dinamizar a composic;Bo de indicadores. 

• Projec;ao de Quantitativos 

Neste item sera descrito o principal criteria de navegac;ao para completar a 

operat;ao de projet;ao de quantitativos para composit;ao de indicadores de 

desempenho. 
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• lnclusao de Quantitativos 

Neste item sera descrito o principal criteria de navega98o para completar a 

operayao de alterayao de quantitativos para composiyao de indicadores de 

desempenho. 

• Altera98o de Quantitativos 

Neste item sera descrito o principal criteria de navega98o para completar a 

operayao de altera98o de quantitativos para composi98o de indicadores de 

desempenho. 

• Exclusao de Quantitativos 

Neste item sera descrito o principal criteria de navega98o para completar a 

operayao de exclusao de quantitativos para composiyao de indicadores de 

desempenho. 

• Beneficios Esperados 

Neste item devem ser descritos os beneficios a nfvel negocial e tecnol6gico 

da implementa9ao da transayao de projeyao de indicadores e quantitativos. 

3.6 ELABORACAO DA FASE DE CONCEPCAO DO SISTEMA DE 

INDICADORES ORIENTADO A OBJETOS 

Graeml (1999) cita que o alinhamento da tecnologia da informa9ao com o 

neg6cio da empresa parece resultar desse entrosamento entre a area tecnica de 

informatica e as demais areas da empresa, a medida que aumenta a confianya da 

organiza98o na capacidade de a informatica contribuir para agrega98o de valor aos 

produtos e serviyos da empresa. A informatica comeya a perceber seu potencial de 

auxiliar a empresa de forma muito mais profunda do que anteriormente, quando se 

ocupava apenas com o desenvolvimento de aplicayaes para automatizar tarefas 

burocraticas de suporte. 

Nesta terceira etapa da metodologia, projeta-se o futuro visando a otimiza9ao 

tecnol6gica em beneffcio dos requisites do neg6cio. lnicialmente, deve-se proceder a 
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urn levantamento de todos os processes no sistema atual envolvidos em consultas e 

atualiza96es que impactam no resultado dos indicadores. A seguir serao aplicados 

os princfpios de analise orientada a objeto, que servirao de base para trabalhos 

futuros, tais como a arquitetura e o projeto. 

• Levantamento dos Processes Existentes no Sistema Atual 

Neste item sera feita uma coleta de todos os processes importantes que 

consultem ou atualizem os dados relatives a quantitativos e indicadores. 

0 modelo de documento demonstrado a seguir destina-se a ser urn 

instrumento de coleta de dados, que contem informayaes sobre processes de 

consulta e atualizayao de lanyamentos quantitativos e define a conduta adequada 

para a aplicayao. 

Tabela 1 : Documento de Coleta de Dados 

NOME DO PROCESSO 

TIPO: tipo do c6digo computacional adotado para a transaqao, que poder ser: natural, cobol au 

easytrieve. 

DESCRI<;AO: descriqao do procedimento. 

BASE DE DADOS: 

Names das bases de dados que fazem parte do processo e a operaqao efetuada sabre esta base: pode 

ser READ ou FIND para leitura, store para inclusao e/ou DELETE para exclusao e/ou UPDATE para 

alterac;ao. 

SEGURAN<;A: descriqao dos nlveis de escopo para execuqao do processo: diretoria, gerencia, unidade, 

geral, sistema. 

FREQUENCIA: diario, mensa!, anual, eventual. 

• Documento de Visao 

Neste item sera feita uma descriyao do cenario atual e do cenario proposto. 

No cenario proposto sera feito urn levantamento das funcionalidades que o sistema 

podera prover para cada tipo de usuario ao descrever os objetivos, as regras, os 

recursos e as a96es do contexto negocial. 
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• Documento de Requisites do Sistema 

Neste item serao pesquisados os requisites que devem ser levados em 

considerayao para implementayao de cada funcionalidade. Fatores como 

desempenho, confiabilidade, tamanho, ambiente tecnico, integrayao com sistemas 

antigos, produtos e linguagens devem ser mapeados para uma avaliagao do 

arquiteto de software. 

• Diagrama de Casos de Uso 

Neste item sera construido o diagrama de caso de uso. 0 diagrama de caso 

de uso e representado graficamente por tern tres elementos: o ator, a interagao e o 

caso de uso. 0 ator e urn estere6tipo predefinido de tipo que denota urn agente fora 

do sistema que interage em casas de uso. 

Actor1 

Fonte: FURLAN, Jose Davi. Modelagem de Objetos atraves da UML Sao Paulo: Makron oks 

Ltda, 1998. 

Figura 1: Ator 

Fonte: FURLAN, Jose Davi. Modelagem de Objetos atraves da UML Sao Paulo: Makron oks 

Ltda, 1998 

Figura 2: lntera~ao 

A interagao e uma especificayao comportamental que inclui urn conjunto de 

trocas de mensagem entre objetos dentro de urn contexte visando a realizagao de 

urn objetivo especifico. No diagrama de caso de uso e representada por uma flecha 

com sentido simples ou duple. 
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0 caso de uso e uma descrigao de ay6es de urn sistema mediante o 

recebimento de urn tipo de requisigao de usuario. No diagrama de· caso de usa e 
representado par uma elipse. 

UseCase1 

Fonte: FURLAN, Jose Davi. Modelagem de Objetos atraves da UML. Sao Paulo: Makran oks 

Ltda, 1998. 

Figura 3: Caso de Uso 

0 diagrama de caso de usa mostra os relacionamentos entre os atores e 

casas de uso em interagao com urn sistema. {FURLAN, 1998) 

• Diagrama de Atividades 

Neste item sera construido o diagrama atividades. 0 diagrama de atividades 

pode ser usado para varios prop6sitos, nesta fase de estudo preliminar sera usado 

para mostrar como urn processo de neg6cio funciona em termos de atores, fluxos de 

trabalho, organizagao e objetos. Os componentes do diagrama de atividades sao os 

seguintes: estado inicial do processo, estimulos, estado, respostas e estado final do 

processo. 
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Estado inicial do processo: estado inicial para disparo de uma sequencia de 

transiyaes de estado. 

Fonte: FURLAN, Jose Davi. Modelagem de Objetos atraves da UML. Sao Paulo: Makron oks 

Ltda.1998. 

Figura 4: Estado lnicial do Processo 

Estlmulos : fatos concretes que sensibilizam o sistema a respostas. E 
representado pelas flechas que chegam ao Estado. 

Estado : representa uma condi~o ou situa~o durante a vida de urn objeto no 

qual satisfaz alguma condi~o, executa alguma atividade ou espera algum evento. 

Respostas : resultado de estlmulos. E. representado pelas flechas que saem 

do estado. 

---->?>!( State1 ) > 

Fonte: FURLAN, Jose Davi. Modelagem de Objetos atraves da UML. Sao Paulo: Makron oks 

Ltda, 1998. 

Figura 5: Estimulo, Estado e Resposta 

Estado final do processo : Estado final de uma sequencia de transig6es de 

estado. 

Fonte: FURLAN, Jose Davi. Modelagem de Objetos atraves da UML. Sao Paulo: Makron oks 

Ltda, 1998. 

Figura 6: Estado Final do Processo 
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• Diagrama de Classes 

Neste item sera construido o diagrama de classes. 0 diagrama de classes 

expressa urn modelo inicial do dominio do negocio, mostra uma coleyao de 

elementos estaticos como classes, tipos e seus conteudos e rela~es. 

Classe e a representayao de urn conjunto de coisas reais ou abstratas que 

sao reconhecidas como sendo do mesmo tipo por compartilhar as mesmas 

caracteristicas de atributos, opera~es, relac;oes e semantica. Uma classe e 

composta por nome, atributo e opera~o. 

Atributo e a menor unidade que em si possui significancia propria e inter 

relacionada com o conceito logico da classe a qual pertence. Apresenta 

atomicidade, ou seja, armazenamento de valores em celulas. 

Operayao e urn servic;o de classe resultante de urn procedimento algoritmico. 

Uma operac;ao e uma abstrayao chamada por urn objeto. A implementayao de uma 

operayao e chamada de metoda. As rela~es entre as classes do sistema de 

indicadores serao analisadas no proximo capitulo. 

• Diagrama de Objetos 

Neste item sera construfdo o diagrama de objetos. 0 diagrama de objetos 

expressa uma fotografia do sistema em certo momenta. Exibe as ligac;oes formadas 

entre objetos conforme estes interagem e os valores dos seus atributos. Apresentam 

as estruturas de dados do sistema. A representa~o grafica e a mesma da classe. 0 

diagrama de objetos e 0 instanciamento do diagrama de classes, COm OS atributos 

assumindo valores de seu dominio. Para validar se o diagrama de classes esta 

coerente, uma tecnica possivel e construir diagramas de objetos a partir dos 

cenarios de casas de usos e verificar se o diagrama de objeto enquadra-se no 

diagrama de classes. 

• Beneficios Esperados 

Neste item devem ser descritos os beneflcios da Concepyao do Sistema de 

Custos Orientado a Objeto. 
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3. 7 RESUMO DA METODOLOGIA 

Tabela 2 : Resumo da Metodologia 

Proje~ao da Base de Dados de Quantitativos 

Finalidade 

Formula 

Definic;oes 

Processo Atual de Formac;:ao do lndicador 

Processo Proposto de Formac;:ao do lndicador 

Ac;:oes da Tecnologia da lnformac;:ao 

Beneffcios Esperados 

Simula~ao de lndicadores 

Finalidade 

Evolw;:ao da Base de Dados de Quantitativos 

lnclusao de Quantitativos 

Alterac;:ao de Quantitativos 

Projec;:ao de Quantitativos 

Exclusao de Quantitativos 

Beneffcios Esperados 

Elabora~iio da Concep~iio do Sistema de Custos Orientado a Objeto 

Levantamento dos Processes Existentes no Sistema Atual 

Documento de Visao 

Documento de Requisites do Sistema 

Diagrama de Caso de Usa 

Diagrama de Atividades 

Diagrama de Classes 

Diagrama de Objetos 

Beneficios Esperados 
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4 APRESENTACAO E ANALISE DOS DADOS 

4.1 QUESTIONARIO 

A USCT - Unidade de Custos, realiza o acompanhamento de alguns 

indicadores da Sanepar. Para apurayao da situayao atual, foi realizada urn 

questionario com o Analista Guilherme Bruel, lotado na Unidade de Servi<;os de 

Custos. 

1-) Qual a importancia dos indicadores, atualmente ? 

Sao fundamentais. Sao usados para avaliayao de resultados e para definir 

estrategias para cumprimento de Metas. 

2-) Os indicadores que fazem parte desta avaliayao no contexto atual, sao 

suficientes ? 

Nao. Foram feitos alguns estudos a respeito de indicadores, inclusive com o 

enfoque do Balanced Scorecard, aqui na Sanepar, e os considerados rna is 

importantes sao solicitados pela Diretoria para as Unidades. 

3-) Pode citar urn exemplo de urn lndicador considerado importante ? 

0 lndicador de Resultado Uquido. Seu valor e importante, porque a 

mensurayao deste indicador , serve como referencia para conseguir financiamentos 

para projetos e expansao do saneamento basico. Este indicador deve-se manter 

acima dos 12%. 

4-) Como os indicadores sao apurados ? 

Atraves de relat6rios contabeis, financeiros, gerenciais e operacionais. 

Mensalmente. 

5-) Qual a sua sugestao para melhorar o acesso as informa<;oes de 

indicadores ? 

Elaborar estudos de viabilidade, sabre a possibilidade de acompanhar a 

evolu<;ao dos indicadores diariamente, atraves de uma consulta direta. Outra 
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questao e revisar os indicadores atuais e inserir na consulta, outros indicadores que 

seriam importantes para a tomada de decisao no ambito gerencial e operacional. 

Com base neste questionario foi feito urn levantamento dos processos, com 

suporte do usuario, dos indicadores existentes e das propostas de novos processos 

que viabilizem melhorias para acompanhamento dos resultados. No proximo 

capitulo, serao analisados os seguintes indicadores : lndicador de Resultado 

Uquido, lndicador de Abastecimento de Agua, lndicador de Evasao de Receitas, 

lndicador de Consumo Residencial, lndicador de Avalia~o do Capital Empregado, 

lndicador de Reclama~es, lndicador de Aumento de Liga~es de Agua, lndicador 

de Aumento de Liga~es de Esgoto, lndicador do Resultado antes dos Juros, 

lmpostos, Deprecia~es e Amortiza~es, lndicador de Produtividade Pessoal, 

lndicador de Tempo de Atendimento, lndicador de Treinamento, lndicador de 

Despesa Operacional e o lndicador de Horas Extras. 

4.2 INDICADOR DE RESULTADO LfOUIDO 

4.2.1 Finalidade 

Este lndicador e considerado basico para manuten<;ao da Sanepar. 

Representa o total das receitas depois de deduzidas todas as despesas, incluindo o 

repasse de remunera~o sobre o patrimonio liquido e o custo da dimensao 

estrategica. 

0 resultado e a rentabilidade do sistema de saneamento. Os agentes 

financeiros exigem urn retorno anual de no minimo 12 % para financiar obras de 

implanta~o de servi<;os de agua e esgoto. 
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4.2.2 Formula 

Tabela 3 : F6nnula do lndicador de Resultado Liquido 

Resultado Liquido da Unidade 

lndicador de Resultado Uquido = --
Resultado Uquido da Corpora~ao 

Resultado Uquido da Unidade = 

Total de Receitas da Unidade -

Total de Custos e Despesas da Unidade . 

Resultado Uquido da Corpora~o = 
Total de Receitas da Corpora~o -

Total de Custos e Despesas da Corpora~ao. 

4.2.3 Defini96es 

Receita : e a entrada de bens e direitos no ativo circulante ( dinheiro ou duplicatas a 

receber), decorrentes da venda de mercadorias, de produtos e da prestac;Bo de 

servi9Qs. 

Receita Operacional :as receitas operacionais resultam da atividade principal 

ou acess6ria as empresa e podem ser agrupadas em : Receitas Brutas de 

Vendas e Servi90s, Receita Uquida de Vendas e Servi9os, Receita Financeira, 

Outras Receitas Operacionais. 

Receita nao Operacional: provem de transa9oes nao inclufdas nas atividades 

principais ou acess6rias que constituem objeto da empresa, como par exemplo, 

os ganhos de capital obtidos na alimenta9ao de Bens ou Direitos do Ativo 

Permanente. 

Servi~os lnternos : e o somat6rio das receitas de notas de servi9os internos. 0 

servi9o interno e prestado entre as unidades da Sanepar. Exemplos : auditorias, 

compras, contabil, informatica, finan9as, infra-estrutura, marketing, recursos 

hfdricos, gestao e educa98o s6cio-ambiental. 
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Total de Receitas da Unidade: e a somat6rio da Receita operacional, mais a 

Receita nao Operacional, mais os Servic;os lnternos. 

Custos : e a aquisic;ao de bens ou serviyos destinados a produyao ou a revenda, 

genericamente. A aquisiyao dos bens sao contabilizados em estoque. Quando da 

safda desses estoques para produyao o valor passa a se denominar custos de 

prodw;ao ou custo das vendas. 

Despesas : sao os valores que correspondem as diminui¢es do ativo ou a 

aumentos do passivo em decorremcia do consumo de bens, da utilizayao de 

serviyos, ou, ainda, em decorrencia de juros, descontos e impastos. 

Total de Custos e Despesas da Unidade: eo resultado da soma dos 

lanc;amentos de custos, mais os lanyamentos de despesa da Unidade. As 

categorias de custos e despesas participantes deste total sao pessoal, materiais, 

terceiros, tributarios e financeiros. 

Total de Receitas da Corpora~ao: e a somat6rio da Receita operacional, mais 

a Receita nao Operacional, mais os Servic;os lntemos, a nivel de corporac;ao. 

Total de Custos e Despesas da Corpora~ao: eo resultado da soma dos 

langamentos de custos, mais os langamentos de despesa da Corporagao. As 

categorias de custos e despesas participantes deste total sao pessoal, materiais, 

terceiros, tributarios e financeiros. 

4.2.4 Processo Atual de Formayao do lndicador 

0 usuario solicita o relat6rio de Oryamento do Resultado. Este relat6rio possui 

os valores totalizados de receitas e despesas. 0 processo de emissao do 

Orgamento do Resultado le as bases de Unidades, do Plano de Contas e dos 

Lam;amentos. 

Unidades: base de dados que contem todas as unidades da Sanepar. 0 acesso a 

este base de dados e feito para testar sea unidade em questao e valida. Quando 

uma unidade encerra suas atividades, a data e registrada nesta base. Caso ela 

esteja valida, a data de encerramento contera zeros. 
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Plano de Contas : e o conjunto das contas, previamente estabelecidos, para orientar 

na execugao da contabilidade. 0 plano de contas e estruturado de forma ordenada e 

leva em considerayao algumas caracteristicas fundamentais tais como : tamanho da 

empresa, ramo de atividade, sistema contabil utilizado. Na Sanepar , a organizagao 

e feita em razao e subconta, por exemplo, Razao 31 - Receita Operacional, 

Subconta 1 00 - Agua. 

Langamentos : e o conjunto de lan9Bmentos selecionados conforme especificagao 

da razao e subconta do plano de contas. Por exemplo, se for solicitado a razao 31-

Receita Operacional, Subconta 1 00 - Agua, todos os lanyamentos com seus 

respectivos valores numericos, relativos a Razao/Subconta serao recuperados. 

0 Resultado Uquido da Unidade sera composto de dois processos : o 

Processo de Totalizayao de Receitas da Unidade e o Processo de T otalizagao de 

Custos e Despesas da Unidade. 0 primeiro processo a ser executado e o Processo 

de T otalizagao de Receitas da Unidade, demonstrado no T abel a a seguir : 

Tabela 4 : Processo de Totaliza~ao de Receitas da Unidade 

Processo de Totaliza~ao de Receitas da Unidade 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 100 - Agua. 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 200- Esgoto. 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 300- Servic;:os Tecnicos e Administrativos. 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 500- Reslduos S61idos. 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 900- Outras Receitas Operacionais. 

Razao 32 - Receita Financeira, Subconta 100 - Ganhos Financeiros. 

Razao 32 - Receita Financeira, Subconta 200 - Variac;:oes Monetarias e Cambiais. 

Razao 33 - Receita Nao Operacional , Subconta 1 00 - Receita por Venda de Ativos. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanc;:amentos Analiticos relatives 
a Razao/Subconta e somar no Total de Receita. 

0 proximo processo a ser executado eo Processo de Totalizagao de Custos 

e Despesas da Unidade, demonstrado no Tabela a seguir : 
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Tabela 5 : Processo de Totaliza~o de Custos e Despesas da Unidade 

Processo de Totaliza~ao de Custos e Despesas da Unidade 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 41 - Custos de Operayao e Manutenyao, Subconta 100 - Agua. 

Razao 41 - Custos de Operayao e Manutenyao, Subconta 400- Serviyos de Terceiros. 

Razao 41 - Custos de Operayao e Manutenyao, Subconta 500 - Residuos Solidos. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 300 - Administrayao. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 300 - Diretoria. 

Razao 44 - Despesas das Unidades de Administrayao Estadual, Subconta 300 - Unidades de 
Servic;o. 

Razao 45 - Despesas das Unidades de Administrayao Regional, Subconta 300 - Unidades 
Regionais de Serviyo. 

Razao 46- Despesas Financeiras, Subconta 100- Financiamentos para Agua. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 200 - Financiamentos para Esgoto. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 300 - Financiamentos para Administrayao. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 400 - Outras Despesas Financeiras. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 500 - Variac;Oes Monetarias e Cambiais de 
Financiamentos para Agua. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 600 - Variac;Oes Monetarias e Cambiais de 
Financiamentos para Esgoto. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 700 - Variayaes Monetarias e Cambiais de 
Financiamentos para Administrayao. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 800 - Outras Despesas de Varai ac;oes Monetarias e 
Cambiais. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 900 - Remunerayao do Capital Proprio. 

Razao 47 - Despesas nao Operacionais, Subconta 900- Baixas de Ativos. 

Razao 48 - Despesas Fiscais, Extraordinanas e ProvisOes, Subconta 100 - Fiscais. 

Razao 48 - Despesas Fiscais, Extraordinanas e ProvisOes, Subconta 200 - Extraordinarias. 

Razao 48 - Despesas Fiscais, Extraordinarias e ProvisOes, Subconta 300 - Provisoes. 

Razao 49 - Custos e Despesas Transferidas das Unidades da Estrutura, Subconta 300 - Unidades 
Administrativas. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanyamentos relativos a 
Razao/Subconta e somar no Total de Custos e Despesas. 

0 processo para emissao do On;amento do Resultado compreende estes dais 

processos e outros, relacionados a outros fatores. Ap6s a emissao, os totais no 

relat6rio sao gerados par Razao/Subconta, o usuario confere o relat6rio e soma os 

totais de receita com os totais de custo e despesa para obten98o do Resultado 

Uquido da Unidade. 
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Para obter o Resultado Liquido da Corporar;ao e preciso ler todas as 

unidades e para cada unidade val ida executar os processos da Tabela 4 - Processo 

de Totalizagao de Receitas da Unidade e da Tabela 5- Processo de Totalizac;ao de 

Custos e Despesas da Unidade, ou seja, executar o Orc;amento do Resultado a nivel 

de Corporar;ao. 

Apenas os gestores tern autoridade para executar este processo, e 

geralmente o tempo de processamento e Iongo, por isto e executado uma vez por 

mes. Cada unidade repassa ao seu gestor o seu resultado liquido, este e digitado 

em uma planilha com todos os outros resultados, e o indicador de resultado liquido e 
calculado com base no resultado liquido de toda a corporar;ao. 

4.2.5 Processo Proposto de Formar;ao do lndicador 

A proposta e a criar;ao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composic;ao : 

0 c6digo de quantitativa 1001 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizac;ao de Receitas da Unidade. 

0 c6digo de quantitativa 1002 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizar;ao de Custos e Despesas da Unidade. 

0 c6digo de quantitativa 1003 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizar;ao de Receitas da Unidade, aplicado a todas as unidades ativas da 

corporagao. 

0 c6digo de quantitativa 1004 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizar;ao de Custos e Despesas da Unidade, aplicado a todas as unidades ativas 

da corpora<;ao. 

Os totais para cada c6digo - 1 001 , 1 002, 1 003 e 1 004 - devem ser 

atualizados todos os dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respectivo. Na 

visao do lndicador de Resultado Uquido , obtemos o seguinte mapeamento : 
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Tabela 6 : Quantitativos para o lndicador de Resultado Uquido 

I 
Base de Dados de Quantitativos- lndicador de Resultado Uquido 

Ano* Unidade* C6digo Descric;:ao Total [ 1 ... 12] 

1001 Receitas da Unidade 

1002 Custos e Despesas da Unidade 

1003 Receitas da Corporayao 

1004 Custos e Despesas da Corporayao 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regra de neg6cio do Quantitativo. 

Jan I Fev I Mar I Abr I Mai I Jun I Jul ! Ago I Set I Out I Nov I Dez 
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Tabela 7 : Composi~ao do lndicador de Resultado Uquido 

Resultado Uquido da Unidade 

lndicador de Resultado Uquido = ------------------------------------------------------------
Resultado Uquido da Corporac;iio 

Resultado Uquido da Unidade = 

Receitas da Unidade -

Custos e Despesas da Unidade . 

Resultado Uquido da Unidade = 

Total(mes) do quantitativa 1001 -

Total(mes) do quantitativa 1002. 

Resultado Uquido da Corporac;ao = 
Receitas da Corporac;ao -

Custos e Despesas da Corporac;ao. 

Resultado Uquido da Unidade = 
Total(mes) do quantitativa 1003 -

Total(mes) do quantitativa 1004. 

lndicador de Total(mes) do quantitativa 1001 - Total(mes) do quantitativa 1002 

Resultado = ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uquido Total(mes) do quantitativa 1003 - Total(mes) do quantitativa 1004 
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4.2.6 Ac;oes da Tecnologia da lnformayao 

As seguintes ay5es devem ser tomadas pela Unidade de Tecnologia da 

lnformayao : lmplementar o Processo de Atualizayao de Quantitativos, T estar e 

lmplantar. 0 Sistema de Custos tern urn processamento diario, cuja funyao e captar 

o movimento das Unidades e atualizar as bases de dados. Atualmente ele e dividido 

em 29 processes, como esta demonstrado a seguir : 

Tabela 8 : Diaria do Sistema de Custos 

PROCESSO DIARIO DO SISTEMA DE CUSTOS 

Parametros : LOGON=SCTP,DEPR=PRD1 ,M=,A=,BANCO=MU003 

EXEC TIPO DESCRICAO 

1-DEST030 UTI LIT ARlO CRIA ARQUIVO P.SCT.SALDOS.CONTABIL 

2-DEST030 UTILITARIO EXECUTA COM PARM=PARM=' SET MAXCC=O' 

3-IDCAMS UTILITARIO /SETXXXXX EXEC PGM=IDCAMS,COND=(O,NE) 

/SYSPRINT DD SYSOUT=A 

/SYSIN DD DSN=&&SET,DISP=(OLD,DELETE) 

4-IEHPROGM UTI LIT ARlO IIIEHPROGM EXEC PGM=IEHPROGM,COND=(O,NE) 

//SYSIN DD DSN=&&SA,DISP=(OLD,DELETE) 

//SYSPRINT DD SYSOUT=A 

5-IEFBR14 UTI LIT ARlO //DELETA1 EXEC PGM=IEFBR14,COND=(O,NE) 

//SYSUT2 DD DSN=P.SCT.SALDOS.CONTABIL, 

DISP=(OLD,DELETE),UNIT=SYSDA, 

VOL=SER=PROD20 

6-DEST030 UTI LIT ARlO EXECUTA DEST030 COM 

PARM='LOGON &LOGON.#SCTN0130#&A&M 

7-SCTN0130 NATURAL GERACAO DO SCTW-SALDOS-CONTABEIS EM 

WORK FILE 
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I PROCESSO DIARIO DO SISTEMA DE CUSTOS 

8-SORT130 UTILITARIO ENTRADA: P.SCT.SALDOS.CONTABIL 

SORT POR NiVEL DE ADMINISTRACAO E ANALISE 

9-SCTET130 EASYTRIEVE GERAR ARQUIVO POR NIVEL DE ADMINISTRACAO 

10-SORT131 UTILITARIO ENTRADA: P.SCT.SALDOS.CONTABIL 

SORT POR MODELO DE GESTAO E ANALISE 

11-SCTET131 EASYTRIEVE GERAR ARQUIVO POR MODELO DE GESTAO 

12-SORT132 UTI LIT ARlO 
ENTRADA: P.SCT.SALDOS.CONTABIL 

SORT POR TOTAL DE ESTADO E UNIDADE DE 

NEGOCIO 

13-SCTET132 EASYTRIEVE GERAR ARQUIVO POR TOTAL DE ESTADO E 

UNIDADE DE NEGOCIO 

14-SORT133 UTILITARIO 
ENTRADA: P.SCT.SALDOS.CONTABIL 

SORT POR ANALISE, UNIDADE E SISTEMA 

15-SCTET133 EASYTRIEVE GERAR ARQUIVO POR ANALISE, UN I DADE E 

SISTEMA 

16-SORT134 UTILITARIO 
ENTRADA: P.SCT.SALDOS.CONTABIL 

SORT POR RAzAO 

17 -SCTET134 EASYTRIEVE GERA ARQUIVO POR RAzAO 

P .SCT.RAZAO 

18-DEST030 UTILITARIO EXECUTA DEST030 COM 

PARM='LOGON &LOGON.#SCTHP130#&A&M' 

19-SCTHP130 NATURAL GERACAO DO SCTW-SALDOS-ANALISE 

20-DEST030 UTILITARIO EXECUTA DEST030 COM 

PARM='LOGON &LOGON.#SCTHP135#&A&M 
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I PROCESSO DIARIO DO SISTEMA DE CUSTOS 

21-SCTHP135 NATURAL GERACAO SCT-SALDOS-CONTAS A PARTIR DE 

SALDOS-CONTABEIS 

22-DEST030 UTILITARIO EXECUTA DEST030 COM 

PARM='LOGON &LOGON.#SCTHP136#&A&M 

23-SCTHP136 NATURAL GERACAO DO FILE SCT-SALDOS-CONTAS A PARTIR 

DO SCTW-SALDOS-CONTABEIS - DESPESAS 

24-DEST030 UTI LIT ARlO EXECUTA DEST030 COM 

PARM='LOGON &LOGON.#SCTIP757#&A&M' 

25-SCTIP757 NATURAL APURAR VALOR DE CUSTOS, DESPESAS, RECEITAS 

E CAP IT ALIZACAO A PARTIR DAS NOTAS DE 

SERVICOS INTERNOS 

26-ICEGENER UTILITARIO EXECUTA ICEGENER COM 

B.SAN.PPDS.PARMLIB(AVICONT) 

27-DEST030 UTILITARIO EXECUTA DEST030 COM 

PARM='LOGON &LOGON.#SCTIP758#&A&M' 

28-SCTIP758 NATURAL APURAR VALOR DE RECEITAS CAPITALIZADAS E 

SERVICOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS A PARTIR 

DAS NOTAS SERVICOS INTERNOS 

29-ICEGENER UTI LIT ARlO EXECUTA ICEGENER COM 

B.SAN.PPDS.PARMLIB(AVICONT) 

Este conjunto de processos e executado de madrugada, com todos os 

recursos computacionais direcionados ao melhor desempenho de tempo de 

processamento. 0 melhor local para atualizar a base de Quantitativos e acrescentar 

o trigesimo processo na diaria, que sera responsavel par esta atualiza~o. 
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0 processo de atualiza~o deve ser implementado conforme a apresentagao 

da Figura: 

Unidade Plano de Contas 

Atualiza9ao dos Quantitativos 

Quantitativo 

1001 
1002 
1003 
1004 

Lanqamento 

Figura 7: Atualiza~ao dos Quantitativos do lndicador de Resultado Liquido 
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0 acesso as informac;Oes de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transayao de consulta, conforme a Figura: 

~~~~~~~~--~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Resultado Liquido 

/ 

Unidade XXX 

Total(mes) 1001 - Total(mes) 1002 
lndicador do Resultado Liquido= ---------------------------------------------------------------

Total(mes) 1003 - Total(mes) 1004 

Consulta dos 
Quantitativos 

Quantitativa 

1001 
1002 
1003 
1004 

Figura 8: Consulta do lndicador do Resultado Liquido 
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4.2.7 Beneficios Esperados 

- Otimiza<;ao dos processos para totalizar receitas, custos e despesas. Para obter os 

totais, basta consultar a base de Quantitativos com o respectivo c6digo, pais nao 

sera mais necessaria acessar as bases de Unidades, Plano de Contas e 

Lanyamentos para totaliza<;ao. Representa uma simplifica<;ao da codifica<;ao nos 

processos. 

- Melhor performance no processamento. 

- As Unidades que apresentam uma performance acima de 12 % estao acima das 

exigencias dos 6rgaos financeiros. Com o acompanhamento mensal, em muitas 

ocasioes, estas Unidades acabam servindo de aporte de recursos para as Unidades 

que ficaram abaixo dos 12 %, para estabelecer o equilibria. Desta forma as 

possibilidades de financiamento e de investimento ficam mais restritas. Os 

quantitativos serao calculados diariamente possibilitando que o lndicador de 

Resultado Liquido seja calculado diariamente, permitindo assim observar os 

resultados e redefinir, se necessaria, medidas estrategias para as Unidades 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva financeira, 

conforme, o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparativo a seguir exibe uma compara<;ao da situa<;ao atual e da 

situa<;ao proposta : 

Tabela 9 : Comparativo para o lndicador de Resultado Liquido 

Situa~o Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relatorios Base de Dados Consulta 

Unidade Orc;amento do Resultado da Unidade Transa9ao de 
Plano de Contas Orc;amento do Resultado da Corporayao Quantitativa Consulta do 

Langamento lndicador 
Freqi.iencia : Mensa! Freqi.iencia : Diaria 
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4.3 INDICADOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

4.3.1 Finalidade 

0 lndicador de Abastecimento de Agua, mensura a quantidade de populagao 

que possui abastecimento com Agua Tratada. 0 objetivo principal da Sanepar e 
que este lndicador encontre-se em uma escala crescente em perfodos sucessivos. 

As unidades devem estar alinhadas em a urn preceito essencial da Sanepar , 

que e levar agua tratada a todo povo paranaense. Quanta maior este lndicador, 

melhor e o alinhamento da unidade com a estrategia. Os govemos do Parana se 

empenharam em universalizar os servi~s de abastecimento publico com agua 

tratada. Atualmente, todas as unidades possuem este lndicador acima de 90%. 

4.3.2 Formula 

Tabela 10 : Formula do lndicador de Abastecimento de Agua 

Popula~ao Abastecida com Agua 

lndicador de Abastecimento de Agua = * 100 

Popula~o Total 

Populacao Abastecida com Agua = 

Total da Popula~;ao com Agua. 

Populacao Total= 

Total da Populayao. 

4.3.3 Definic;oes 

Popula~ao Abastecida com Agua : e a quantidade de habitantes das sedes 

municipais ou distritos beneficiados com servic;os de abastecimento de agua pela 

unidade de neg6cios. 

Popula~ao Total : e a quantidade de pessoas residentes nos domidlios da area 

urbana das sedes de municlpios e distritos. 
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4.3.4 Processo Atual de Formayao do lndicador 

Os servic;os prestados diariamente sao registrados pelas unidades na base de 

dados de Ordem de Servigo. Mensalmente e emitido o Relat6rio de Custos e 

Receitas de Servic;o Acumulado, onde se obtem o total de ligac;oes de agua 

efetuadas durante 0 mes e 0 total de ligac;Qes efetuadas ate 0 mes anterior ao mes 

vigente. Somando os dois totais obtem-se a Populayao Abastecida com Agua. 

Tabela 11 : Processo de Totaliza~ao da Popula~o Abastecida com Agua 

Processo de Totaliza~ao da Popula~o Abastecida com Agua 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Ordem de Serviyo as solicitac;Oes de liga<;ao de agua atendidas com sucesso 

3 - Para cada Ordem de Servi{:o pesquisada no item 2 , recuperar as informac;Oes relativas a 
ligac;Oes de agua domes e as ligac;Oes acumuladas e samar no Total da Popula<;ao com Agua. 

Os dados das localidades atendidas pela unidade encontram-se na base de 

dados de Dados Gerais que pospoe o total de habitantes por localidade. Estes 

dados sao periodicamente atualizados via arquivo enviado pelas prefeituras. 

Mensalmente e emitido o Relat6rio de lnformac;Qes das Localidades para a Unidade. 

Como uma unidade pode atender de uma a varias localidades, entao se soma total 

de habitantes de cada localidade e obtem-se a Populac;ao Total atendida pela 

unidade de servic;o. 

Tabela 12: Processo de Totaliza~ao da Popula~ao 

Processo de Totaliza~o das Popul~ 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Dados Gerais os totais de popula~o das localidades atendidas pela unidade 

3 - Para cada localidade pesquisada no item 2 , recuperar as informa<;;Oes relativas ao total de popula<;ao e 
so mar no Total de Popula<;ao. 

4.3.5 Processo Proposto de Formayao do lndicador 

Cada vez que o usuario solicita o Relat6rio de Custos e Receitas de Servic;o 

Acumulado, o processo da Tabela do Processo de Totalizayao da Populayao 

Abastecida com Agua, e executado para gerar a informac;8o de total de ligac;oes de 

agua. Quando o usuario solicita o Relat6rio de lnformac;Qes das Localidades para a 
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Unidade, o processo da Tabela do Processo de Totalizac;§o da Populac;§o 

Atendidas pel a Unidade, e executado, para gerar a informa<;ao de Populac;§o Total. 

A proposta e a cria<;ao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composi<;ao : 

Neste exemplo pode-se criar urn c6digo de quantitativa 1 005 e associa-lo a 

T abel a do Processo de Totaliza<;ao da Popula<;ao Abastecida com Agua. 

0 c6digo de quantitativa 1 006 pode ser associado a Tabela do Processo de 

T otaliza«;ao das Popula<;Qes Atendidas pel a Unidade. 

Os totais para cada c6digo - 1 005 e 1 006 - devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respectivo. Na visao do lndicador de 

Abastecimento de Agua , obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 13 : Quantitativos para o lndicador de Abastecimento de Agua 

Base de Dados de Quantitativos - lndicador de Abastecimento de Agua 

A no* Unidade* C6digo Descriyao Total [ 1 ... 12] 

1005 Populayao com Agua 

1006 Populayao 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regra de neg6cio do Quantitativa. 

Jan Fev Mar Abr I Mai I Jun I Jul Ago Set I Out Nov I Dez 
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Tabela 14 : Composi~ao do lndicador de Abastecimento de Agua 

Popula~o Abastecida com Agua 

lndicador de Abastecimento de Agua = *100 

Popula~o Total 

Popula~ao Abastecida com Agua = 

Total da Populavao com Agua. 

Popula~ao Abastecida com Agua = 

Total(mes) do quantitativa 1005. 

Popula9ao Total= 

Total da Populavao. 

Popula9ao Total = 

Total(mes) do quantitativa 1006. 
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4.3.6 A<;oes da Tecnologia da lnforma<;ao 

Sao as mesmas a<;()es ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obten<;ao 

do lndicador de Abastecimento de Agua devem ser acrescentadas no Processo de 

Atualiza<;ao de Quantitativos. 

0 processo de atualiza<;ao deve ser implementado conforme a apresenta<;ao 

da Figura : 

Unidade Ordem de Serviqo 

Atualiza<;:ao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1005 
1006 

Dados Gerais 

Figura 9: Atualiza~ao dos Quantitativos do lndicador de Abastecimento de Agua 
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0 acesso as informa~oes de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transa~o de consulta, conforme a Figura : 

~~~~~~~~--~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Abastecimento de Agua 

v 

Unidade XXX 

Total(mes) 1005 
lndicador de Abastecimento de Agua = -------------------------

Total(mes) 1006 

Consulta dos 
Quantitativos 

"'--------.---~,.. 

Quantitativa 

1005 
1006 

Figura 10: : Consulta do lndicador de Abastecimento de Agua 
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4.3. 7 Beneficios Esperados 

- 0 lndicador de Abastecimento de Agua apresenta resultados excelentes, com a 

unidade do Norte Velho atingindo a marca dos 100% de abastecimento da 

popula~o. A menor marca, e constatada na unidade Serra Geral com 99,43 % de 

abastecimento da popula~o. 

- 0 lndicador de Abastecimento de Agua abre uma nova perspectiva importante para 

a Sanepar, a Perspectiva social, que se junta as Perspectivas Financeiras, do 

Cliente, dos Processes Internes e da Aprendizagem e Crescimento. Facilitar o 

acesso das camadas menos favorecidas a agua tratada, e uma medida social que 

integra a estrategia da Sanepar. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma compara~o da situa~o atual e da 

situa~o proposta : 

Tabela 15 : Comparativo para o lndicador de Abastecimento de Agua 

Situa~ao Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relatorios Base de Dados Consulta 

Unidade Custos e Receitas de Servir;o Acumulado Transar;ao de 
Ordem de SeNir;o lnforma{:Oes de Localidade para a Unidade Quantitativa Consulta do 

Dados Gerais lndicador 
Freqi.iencia : Mensal Freqi.iencia : Diaria 
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4.4 INDICADOR DE EVASAO DE RECEITAS 

4.4.1 Finalidade 

Este indicador tern como objetivo medir o desempenho da unidade pela 6tica 

da eficiencia financeira, ou seja, mede o percentual de arrecadagao em relagao a 
receita. 0 objetivo da busca das unidades e pelo manor lndicador possfvel de 

evasao de receitas. 

Quando ocorre uma evasao negativa na unidade, o indicador reflete o 

confronto do valor faturado no mes em relagao ao volume de recebimentos do 

mesmo mes e entre o volume de recebimento pode haver valores que foram 

faturados em mesas anteriores e somente neste mes esta ocorrendo o pagamento 

pelo usuario. Quanta mais alto este lndicador, maior sera o nivel de inadimplencia. 

4.4.2 Formula 

Tabela 16 : Formula do lndicador de Evasao de Receitas 

Receita Operacional- Arrecada~es 

lndicador de Evasao de Receitas = ------------- * 100 

Receita Operacional = 
Servic;os de Agua + 

Tarifas de Agua + 

Tarifas de Agua Industrial + 

Servic;os de Agua Industrial + 

Tarifas de Esgoto + 

Servic;os de Esgoto + 

Tarifas de Resfduos S61idos + 

Devoluc;oes de Valores 

Arrecadac;ao = 

Faturas Pagas pelos Clientes + 

Multas -

Cancelamentos + 

Devoluc;oes dos Clientes 

Receita Operacional 
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4.4.3 Defini<;c5es 

Receita : e a entrada de bens e direitos no ativo circulante { dinheiro ou duplicatas a 

receber), decorrentes da venda de mercadorias, de produtos e da prestagao de 

servigos. 

Receita Operacional :as receitas operacionais resultam da atividade principal 

ou acess6ria as empresa e podem ser agrupadas em : Receitas Brutas de 

Vendas e Servi,;;os, Receita Uquida de Vendas e Servi,;;os, Receita Financeira, 

Outras Receitas Operacionais. 

Arrecada~ao: eo montante pago que a empresa recebe no perfodo, ou seja, o 

somat6rio dos valores pagos pelos clientes, incluindo multas e devolugoes. 

4.4.4 Processo Atual de Forma<;ao do lndicador 

0 usuario solicita o Relat6rio de Or<;amento do Resultado. Este relat6rio 

possui os valores totalizados de receitas operacionais. 0 processo de emissao do 

Or,;;amento do Resultado le as bases de Unidades, do Plano de Contas e dos 

Lanr;amentos. 

Unidades : base de dados que contem todas as unidades da Sanepar. 0 acesso a 

este base de dados e feito para testar sea unidade em questao e valida. Quando 

uma unidade encerra suas atividades, a data e registrada nesta base. Caso ela 

esteja valida, a data de encerramento contera zeros. 

Plano de Contas : e o conjunto das contas, previamente estabelecidos, para orientar 

na execugao da contabilidade. 0 plano de contas e estruturado de forma ordenada e 

leva em considerac;ao algumas caracterlsticas fundamentais tais como : tamanho da 

empresa, ramo de atividade, sistema contabil utilizado. Na Sanepar , a organizagao 

e feita em razao e subconta, por exemplo, Razao 31 - Receita Operacional, 

Subconta 1 00 - Agua. 

Lanr;amentos : e o conjunto de lan<;amentos selecionados conforme especifica<;ao 

da razao e subconta do plano de contas. Por exemplo, se for solicitado a razao 31 -

Receita Operacional, Subconta 1 00 - Agua, todos os langamentos com seus 

respectivos valores numericos, relativos a Razao/Subconta serao recuperados. 
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0 Processo de T otalizagao de Receitas Operacionais esta, demonstrado no 

T a bela a seguir : 

Tabela 17 : Processo de Totaliza~ao de Receitas Operacionais 

Processo de Totaliza~ao de Receitas Operacionais 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes!Subcontas : 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 100- Tarifas e Servic;os de Agua, sendo 

Subconta 110 - Tarifas de Agua Potavel 

Subconta 120 - Serviyos de Agua Potavel 

Subconta 130- Tarifas de Agua Industrial 

Subconta 140 - Serviyos de Agua Industrial 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 200- Tarifas e Serviyos de Esgoto, sendo 

Subconta 210- Tarifas de Esgoto 

Subconta 220 - Serviyos de Esgoto 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 500- Tarifas e Serviyos de Reslduos S61idos, sendo 

Subconta 511 - Tarifas 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanc;amentos Anallticos 
relativos a Razao/Subconta . Existe urn totalizador para cada Razao/Subconta especificado no item 
2. 

No Relat6rio de Orgamento do Resultado os valores sao apresentados no 

grupo da Receita Bruta, na seguinte disposigao : 

Sendo Razao = 31 

Agua = Subconta 11 0 + Subconta 130 

Esgoto = Subconta 21 0 

Servigos de Agua e Esgoto = Subconta 120 + Subconta 140 + Subconta 220 

Outras Receitas Operacionais = Subconta 511 

Sendo assim, para se obter o Total de Receita Operacional, deve-se somar 

Agua + Esgoto + Servigos de Agua e Esgoto + Outras Receitas Operacionais. 

Para o valor das Arrecadac;Qes o usuario solicita o Relat6rio de Metas 

Economicas e Financeiras. Este relat6rio possui os valores totalizados de 
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Arrecada<;ao. 0 processo de emissao do Relat6rio de Metas Economicas e 

Financeiras le as bases de Unidades, do Plano de Contas e dos Lam;amentos. 

Tabela 18: Processo de Totalizagao de Arrecadagees 

Processo de Totalizagao de Arrecadag<les 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

- Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas 

Faturas Pagas pelos Clientes 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 111 - Tarifas de Agua Particulares 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 112 - Tarifas de Agua 6rgaos Publicos 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 131 - Tarifas de Agua Industrial 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 211 - Tarifas de Esgoto Particulares 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 212 - Tarifas de Esgoto 6rgaos Publicos 

Multas 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 122 - Acrescimos por lmpontualidade Agua 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 142 - Acrescimos por lmpontualidade Agua Industrial 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 222 - Acrescimos por lmpontualidade Esgoto 

Cancelamentos 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 128 - Cancelamentos de Agua 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 148 - Cancelamentos de Agua Industrial 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 226 - Cancelamentos de Esgoto 

Devolugoes 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 119 - Devolug6es de Agua 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 139 - Devolugoes de Agua Industrial 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 219 - Devolug6es de Esgoto 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Langamentos Analiticos relatives a 
Razao/Subconta. e somar no Total de Arrecadagao. 
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4.4.5 Processo Proposto de Formacao do lndicador 

Gada vez que o usuario solicita o Relat6rio de Orgamento do Resultado, o 

processo da T abel a do Processo de T otalizagao de Receitas Operacionais, e 
executado para gerar a informagao dos totais de receita operacional. Quando o 

usuario solicita o Relat6rio de Metas Economicas e Financeiras, o processo da 

Tabela do Processo de Totalizagao de Arrecadac5es, e executado, para gerar a 

informagao de Arrecada¢es. 

A proposta e a criagao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguinte composigao : 

Neste exemplo pode-se criar urn c6digo de quantitative 1 007 e associa-lo a 

Tabela do Processo de Totalizagao de Receitas Operacionais. 

0 c6digo de quantitative 1 008 pode ser associado a T abela do Processo de 

T otalizagao de Arrecadagoes. 

Os totais para cada c6digo - 1 007 e 1 008 - devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mas respective. Na visao do lndicador de 

Evasao de Receitas , obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 19 : Quantitativos para o lndicador de Evasao de Receitas 

Base de Dados de Quantitativos - lndicador de Evasao de Receitas 

Ana* Unidade* C6digo Descri~o Total [ 1 ... 12] 

1007 Receita Operacional 

1008 Arrecada~o 

Ano : ano do Exercfcio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regra de neg6cio do Quantitativa. 

Jan I Fev I Mar I Abr I Mai I Jun I Jul I Ago I Set I Out I Nov I Dez 
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Tabela 20 : Composi~ao do lndicador de Evasao de Receitas 

Receita Operacional- Arrecada9(ies 

lndicador de Evasao de Receitas = -·---------------- * 100 

Receita Operacional = 

Servigos de Agua + 

Tarifas de Agua + 

Tarifas de Agua Industrial + 

Servigos de Agua Industrial + 

Tarifas de Esgoto + 

Servigos de Esgoto + 

Tarifas de Residuos S61idos + 

Devolugoes de Valores 

Receita Operacional = 
Total (mes) do quantitativa 1007 

Arrecadagao = 

Faturas Pagas pelos Clientes + 

Multas -

Cancelamentos + 

Devolugoes dos Clientes 

Arrecadagao = 
Total (mes) do quantitativa 1008 

Receita Operacional 
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4.4.6 Ar;Oes da Tecnologia da lnformacao 

Sao as mesmas ac;oes ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obtenc;ao 

do lndicador de Evasao de Receitas devem ser acrescentadas no Processo de 

Atualizac;ao de Quantitativos. Segue a figura do processo de atualizac;ao : 

Unidade Plano de Contas 

Atualiza9ao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1007 
1008 

Lanqamento 

Figura 11 : Atualiza~ao dos Quantitativos do lndicador de Evasao de Receitas 
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0 acesso as informac;oes de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transagao de consufta, conforme a Figura : 

~~~~~~~~--~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Evasao de Receitas 

/ 

Unidade XXX 

Total(mes) 1007 
lndicador de Evasao de Receitas = ---------------------------

Total(mes) 1008 

Consulta dos 
Quantitativos 

'------.... ~~----

Quantitativa 

1007 
1008 

Figura 12: Consulta do lndicador de Evasao de Receitas 
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4.4. 7 Beneficios Esperados 

- Otimiza9ao dos processos para totalizar receitas operacionais e arrecada96es. 

Para obter os totais, basta consultar a base de Quantitativos com o respectivo 

c6digo, pois nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades, Plano de 

Contas e Lan9amentos para totaliza98o. Representa uma simplifica9ao da 

codifica98o nos processos. 

- Melhor performance no processamento. 

- 0 recebimento do total dos valores faturados e urn objetivo considerado inatinglvel. 

Mas e necessaria realizar urn planejamento de contas a receber e confrontar com a 

arrecada98o. Se o indicador apresentar urn valor significativo , algumas medidas 

devem ser tomadas para aumentar a arrecada98o. Atualmente, estas medidas s6 

sao implementadas em uma analise mensal. Com o acompanhamento do indicador 

no dia-a-dia e possfvel tomar ac;oes imediatas para aumento da arrecadac;ao. 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva financeira, 

conforme, o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparativo a seguir exibe uma compara9ao da situa9ao atual e da 

situa98o proposta : 

Tabela 21 : Comparativo para o lndicador de Evasao de Receitas 

Situa~ao Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relat6rios Base de Dados Consulta 

Unidade On;amento do Resultado da Unidade Transayao de 
Plano de Contas Metas Economicas e Financeiras Quantitativa Consulta do 

Lanqamento lndicador 
FreqiH~ncia : Mensal Frequencia : Diaria 
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4.5 INDICADOR DE CONSUMO RESIDENCIAL 

4.5.1 Finalidade 

0 lndicador de Consumo Residencial retrata o consumo de agua de 

consumidores na categoria residencial. Urn dos fatores de elevavao do consumo 

pode estar ligado ao nfvel de renda, porem a ocorrencia de liga«;6es clandestinas 

pode levar a reduvao do lndicador de consumo. 

4.5.2 Formula 

Tabela 22 : Formula do lndicador de Consumo Residencial 

Volume Residencial de Agua 

lndicador de Consumo Residencial = -------------------------------------- * 100 

Numero de Economias Residenciais 

Volume Residencial de Agua = 

Total de Volume registrado Residencial de Agua. 

Volume de Economias Residenciais = 

Total de Quantidade de Economias Residenciais. 

4.5.3 Definivoes 

Volume Residencial de Agua : e o volume registrado nas liga96es da categoria 
residencial que possuem medidores. 

Numero de Economias Residenciais : e o volume registrado de economias 
respectivas as liga96es ativas da categoria residencial. 

4.5.4 Processo Atual de Formavao do lndicador 

No Relat6rio de Hist6rico Selecionado de Volume de Agua por m3 Medido 

para Unidade de Neg6cio, consta a informavao de volume de agua em metros 

cubicos, para cada medidor registrado pela Sanepar relativos a unidade. Esta 

informavao e inserida via transavao pelos funcionarios leituristas diariamente. Para 

discriminar se o volume de agua registrado pelo medidor e residencial ou industrial, 
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sera necessaria adaptar a transa~o, incluindo a discrimicao de volume residencial 

ou industrial. 

Estes dados integram a base de dados de lnforma9oes Tecnicas. Sera 

necessaria a criacao de urn novo processo para totalizar o volume de agua 

residencial, esquematizado a seguir : 

Tabela 23 : Processo de Totaliza~ao do Volume em nr Residencial 

Processo de Totaliza~ao do Volume em m3 Residencial 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em lnforrna96es Tecnicas as seguintes informaC(Oes 

C6digo do Hidrometro - Tipo de Ligacao -Volume em IW 

3 - Para cada C6digo de Hidrometro, testar o Tipo de Ligayao. Se for residencial somar o Volume 
emm3

• 

No Relat6rio de Metas Economicas e Financeiras, pode-se verificar o total de 

economias, que inclui a categoria residencial e a categoria industrial somadas. 

0 processo de emissao do Relat6rio de Metas Economicas e Financeiras le 

as bases de Unidades, do Plano de Contas e dos Lan9amentos. 

Unidades: base de dados que contem todas as unidades da Sanepar. 0 acesso a 

este base de dados e feito para testar sea unidade em questao e valida. Quando 

uma unidade encerra suas atividades, a data e registrada nesta base. Caso ela 

esteja valida, a data de encerramento contera zeros. 

Plano de Contas : e o conjunto das contas, previamente estabelecidos, para orientar 

na execucao da contabilidade. 0 plano de contas e estruturado de forma ordenada e 

leva em consideracao algumas caracterlsticas fundamentais tais como : tamanho da 

empresa, ramo de atividade, sistema contabil utilizado. Na Sanepar , a organiza~o 

e feita em razao e subconta, por exemplo, Razao 31 - Receita Operacional, 

Subconta 1 00 - Agua. 

Lan9amentos : e o conjunto de lancamentos selecionados conforme especificacao 

da razao e subconta do plano de contas. Per exemplo, se for solicitado a razao 31 -
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Receita Operacional, Subconta 100- Agua, todos os langamentos com seus 

respectivos valores numericos, relativos a Razao/Subconta serao recuperados. 

Para apurar o Numero de Economias Residenciais, e necessaria criar urn 

novo processo para viabilizar a mensurayao do lndicador de Consumo Residencial, 

esquematizado a seguir : 

Tabela 24 : Processo de Totaliza~ao do Numero de Economias Residenciais 

Processo de Totaliza~ao do Numero de Economias Residenciais 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 100- Tarifas e Serviyos de Agua, sendo 

Subconta 110 - Tarifas de Agua Potavel Residencial 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lan9Bmentos relativos a 
Razao/Subconta e somar 1 no Contador de Economias Residenciais 

4.5.5 Processo Proposto de Formayao do lndicador 

Os processos da Tabela do Processo de Totalizac;ao do Volume em m3 

Residencial e da Tabela do Processo de Totalizayao do Numero de Economias 

Residenciais sao novas, embora existam processos similares no Relat6rio de 

Hist6rico Selecionado de Volume de Agua por w e no Relat6rio de Metas 

Economicas e Financeiras respectivamente. 

A proposta e a criayao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composic;ao : 

Neste exemplo pode-se criar urn c6digo de quantitativa 1 009 e associ a-la a 

Tabela do Processo de Totalizayao do Volume em m3 Residencial. 

0 c6digo de quantitativa 1010 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizac;ao do Numero de Economias. 

Os totais para cada c6digo - 1009 e 1010 - devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respective. Na visao do lndicador de 

Consumo Residencial , obtemos o seguinte mapeamento : 
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Tabela 25 : Quantitativos para o lndicador de Consumo Residencial 

I 

Base de Dados de Quantitativos - lndicador de Consumo Residencial 

A no* Unidade* C6digo Descri~o Total [ 1 ... 12] 

1009 Volume Residencial de Agua 

1010 Numero de Economias Residenciais 

Ana : ano do Exerclcio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regra de neg6cio do Quantitativa. 

Jan Fev I Mar I Abr I Mai I Jun 1 Jul I Ago I Set lOut I Nov I Dez 

Tabela 26 : Composi~ao do lndicador de Consumo Residencial 

Volume Residencial de Agua 

lndicador de Consumo Residencial = ---------------------------------------- * 100 

Numero de Economias Residenciais 

Volume Residencial de Agua = 

Total de Volume Residencial de Agua. 

Volume Residencial de Agua = 

Total(mes) do quantitativa 1009. 

Volume de Economias Residenciais = 

Total(mes) do quantitativa 1010. 
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4.5.6 Ac;oes da Tecnologia da lnformac;ao 

Sao as mesmas ac;oes ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obtenc;ao 

do lndicador de Evasao de Receitas devem ser acrescentadas no Processo de 

Atualizac;ao de Quantitativos. 

0 processo de atualizar;ao deve ser implementado conforme a apresentar;ao 

da Figura : 

Unidade 

lnformaqoes Tecnicas 

Plano de Contas 

1 
Atualiza~ao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1009 
1010 

Lanqamento 

Figura 13: Atualiza~ao dos Quantitativos do lndicador de Consumo Residencial 
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0 acesso as informacaes de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transac;ao de consulta, conforme a Figura : 

~~~~~~~~~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Consumo Residencial 

/ 

Unidade XXX 

Total(mes) 1009 
lndicador de Consumo Residencial = ----------------------------

Total(mes) 101 o 

Consulta dos 
Qua ntitativos 

Quantitativa 

1009 
1010 

Figura 14: Consulta do lndicador de Consumo Residencial 
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4.5.7 Beneficios Esperados 

- Otimizac;ao dos processos para totalizar receitas operacionais e arrecadac;oes. 

Para obter os totais, basta consultar a base de Quantitativos com o respectivo 

c6digo, pois nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades, Plano de 

Contas, Lan9amentos e lnforma96es Tecnicas para totalizac;ao. Representa uma 

simplificac;8o da codificac;ao nos processos. 

- Centralizac;ao da lnformac;ao. 

- Melhor performance no processamento. 

- 0 aumento do consumo pode estar ligado ao nivel de renda, porem a ocorrencia 

de ligac;oes clandestinas pode levar a uma reduc;8o do lndicador de consumo. A 

Sanepar identificou em Foz do lguac;u, por exemplo, urn condominia comercial de 

classe media que roubava agua. Dos 22 estabelecimentos que funcionavam no 

local, apenas dois tinham medic;8o individual, com consumo compativel a atividade. 

Em Foz , onde sao identificados 30 ligac;Oes clandestinas por mes, a Sanepar 

calcula urn prejuizo mensal de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) com esse tipo 

de infrac;8o. 0 numero cresce na regiao metropolitana de Curitiba, foram detectadas 

844 fraudes em marc;o. Para evitar as ligac;oes clandestinas na populac;ao de baixa 

renda, sao feitas campanhas de divulgac;8o dos beneflcios, como a tarifa social, em 

que o usuario de consumo de ate 10 rrr para R$ 5,00 mais R$ 2,50 pelo tratamento 

de esgoto. Na classe alta, a unica maneira e intensificar a fiscalizac;ao. Este 

indicador orienta os 350 profissionais que vao diariamente combater a fraude, 

direcionando aos locais que apresentam resultados mais criticos. A fraude gera uma 

perda de 6 % da agua distribuida. 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva social , clientes 

e financeira, conforme, o Balanced Scorecard. 
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- 0 quadro comparative a seguir exibe uma compara~o da situa~o atual e da 

situa~o proposta : 

Tabela 27 : Comparativo para o lndicador de Consumo Residencial 

Situa~ao Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relat6rios Base de Dados Consulta 

Unidade Metas Economicas e Financeiras 
Plano de Contas Hist6rico Selecionado de Volume de Transa~;ao de 

Lam;amento Agua porm3 Quantitativos Consulta do 
lnformagaes lndicador 

Tecnicas 
Frequ~ncia : Mensa! Frequ~ncia : Diaria 
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4.6 INDICADOR DE AVALIACAO DO CAPITAL EMPREGADO 

4.6.1 Finalidade 

Visando avaliar os resultados do retorno dos investimentos, para fazer frente 

a projetos de obras, o lndicador de Avalia~o do Capital Empregado estabelece 

criterios que mensura a viabilidade de renova<;ao. Cabe as unidades investirem em 

empreendimentos que proporcionam no minimo retorno de 12 % ao ano, conforme 

exigencias dos 6rgaos financiadores. 
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4.6.2 Formula 

Tabela 28 : Formula do lndicador de Avalia~ao do Capital Empregado 

Resultado Uquido 

lndicador de Avaliavao do Capital Empregado = ----------------------------------- * 100 

(Patrimonio Uquido + 

Resultado Uquido = 

Total de Receitas da Unidade 

Total de Custos e Despesas da Unidade 

Patrimonio Liquido 

Dfvida Uquida = 

Financiamentos a curto prazo + 

Financiamentos a Iongo prazo -

Disponibilidades -

Aplicayoes Financeiras a curto prazo

Aplicavoes Financeiras a Iongo prazo 

Capital Circulante Uquido = 

Ativo Circulante -

Passivo Circulante 

Total do Ativo Circulante = 

Ativo Circulante -

(Disponibilidades + Aplicavoes Financeiras) 

Total do Passivo Circulante = 

Passivo Circulante -

Financiamentos em curto prazo 

Divida Liquida {+/-) 

Capital Circulante Uquido) 
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4.6.3 Defini<;oes 

Resultado Liquido : e a diferen<;a entre o total de receitas e o total de custos e 

despesas. 

Total de Receitas da Unidade: e a somat6rio da Receita operacional, mais a 

Receita nao Operacional, mais os Servi<;os Internes. 

Total de Receitas da Corpora~ao: e a somat6rio da Receita operacional, mais a 

Receita nao Operacional, mais os Servi9os Internes, a nivel de corpora<;ao. 

Receita : e a entrada de bens e direitos no ativo circulante ( dinheiro ou duplicatas a 

receber), decorrentes da venda de mercadorias, de produtos e da presta98o de 

servi<;os. 

Receita Operacional : e o somat6rio da receita de tarifas, mais a receita de 

liga<;oes de agua, mais a receita de liga<;oes de esgoto, mais a receita de 

servic;os para clientes. 

Receita nao Operacional : e o somat6rio das receitas que provem de transa<;oes 

nao inclufdas nas atividades principais ou acess6rios que constituem objeto da 

empresa, como, par exemplo, os ganhos de capital obtidos na alimenta<;ao de 

Bens ou Direitos do Ativo Permanente. 

Ativo Permanente : e o grupo de contas do ativo que registra os valores 

investidos dentro da empresa em carater permanente de criar novas recursos ou 

para manuten<;ao de suas atividades representadas para bens de usa 

permanente, ou ainda, investimento em outras empresas de carater permanente 

sem fins especulativos de compra e venda. 

Servi~os lnternos : e o somat6rio das receitas de notas de servi<;os internes. 

Total de Custos e Despesas da Unidade no Periodo : e o resultado da soma 

dos lanc;amentos de custos, mais os lan98mentos de despesa da Unidade. As 

categorias de custos e despesas participantes deste total sao pessoal, materiais, 

terceiros, tributaries e financeiros. 

Total de Custos e Despesas da Corpora~ao no Periodo: eo resultado da 

soma dos lanc;amentos de custos, mais os lanc;amentos de despesa da 
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Corporacao. As categorias de custos e despesas participantes deste total sao 

pessoal, materiais, terceiros, tributaries e financeiros. 

Custos : e a aquisi98o de bens ou servicos destinados a produ98o ou a revenda, 

genericamente. A aquisi98o dos bens sao contabilizados em estoque. Quando da 

sa fda desses estoques para produ98o o valor passa a se denominar custos de 

producao ou custo das vendas. 

Despesas : sao os valores que correspondem as diminuic;Qes do ativo ou a 

aumentos do passive em decorrencia do consume de bens, da utilizacao de 

servi9Qs, ou, ainda, em decorrencia de juros, descontos e impastos. 

Patrimonio: e o conjunto de bens, direitos e obriga¢es pertencentes a uma ou 

mais pessoas ( ffsica ou jurldica) utilizado na atividade economica ou social, com 

finalidade Iuera tive ou nao. 

Patrimonio Liquido : e a soma dos bens e direitos a receber, deduzindo desta 

soma, o montante das obrigacoes contrafdas nao liquidadas com terceiros. 

Divida Liquida : e a diferenca entre o somat6rio dos financiamentos a curta e 

Iongo prazo e o somat6rio das disponibilidades e aplica96es financeiras. 

Financiamento : sao os recursos obtidos do Exigfvel a Longo Prazo e do 

Patrimonio Uquido. Devem ser incluldos aqui os emprestimos e financiamentos a 

curta prazo. As safdas correspondem a amortizacao destas dividas e os valores 

pagos aos acionistas a titulo de dividendos, distribui98o de Iueras. 

Financiamentos em curto prazo : sao os valores ao grupo de emprestimos e 

financiamentos. Fazem parte deste grupo os juros vencidos , as amortiza~Oes 

vencidas , os juros a veneer de financiamentos e as amortizacoes a veneer. Urn 

financiamento e considerado de curta prazo se o seu prazo e menor ou igual ha 

urn ano. Os financiamentos podem ser feitos para amplia98o das redes de agua, 

de esgoto e administrativos. 

Financiamentos em Iongo prazo : sao os valores relatives ao grupo de 

emprestimos e financiamentos. Fazem parte deste grupo os juros vencidos , as 

amortizacoes vencidas , os juros a veneer de financiamentos e as amortizacoes a 
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veneer. Urn financiamento e considerado de Iongo prazo se o seu prazo e maior 

que urn ano. Os financiamentos podem ser feitos para ampliayao das redes de 

agua, de esgoto e administrativos. 

Disponibilidades: sao os vafores que fazem parte do ativo circulante e 

representam os valores utilizados livremente na movimenta9ao de negocios da 

empresa. 

Aplica~oes Financeiras: o dinheiro que uma empresa tern em disponibilidade 

pode ser aplicado no mercado financeiro ou no mercado de capitais para que ela 

obtenha rendimentos. Sao os valores que fazem parte dos titulos e valores 

mobiliarios. Fazem parte deste grupo as aplicayoes financeiras, OS investimentos 

em a96es, os depositos para investimentos em a96es e a provisao para perdas 

na realiza9ao de investimentos. 

Capital Circulante Liquido : representa o valor disponivel para a empresa 

honrar os compromissos a curto prazo, ou seja, representa a parte do ativo 

circulante que nao esta comprometida como passivo circulante. Tambem 

conhecido como o capital de giro proprio. 

Total do Ativo Circulante: eo somatorio dos valores do ativo circulante. 

Ativo : e composto de bens e direitos, representa a aplica9ao dos recursos ou do 

capital investido na empresa em forma de bens e direitos, tais como numerario 

disponivel, estoque, titulos a receber e imobilizados. 

Ativo Circulante: o ativo circufante desdobra-se em nos grupos do disponfvel e 

do realizavel a curto prazo. 0 dispon{vet compreende os valores que sao 

utilizados livremente na movimentayao dos neg6cios da empresa. Neste grupo, 

incluem-se, entre outras, as contas de caixa e depositos e bancos. 0 realizavel a 

curta prazo compreende os valores de conversao a curta prazo, ou seja, no prazo 

do ciclo de produyao da empresa. Fazem parte deste grupo as contas de 

estoques e as contas a receber de clientes. 

Total do Passivo Circulante: e o somatorio dos valores do passivo circulante. 

101 



Passivo : e representado pelas obriga~es da empresa, divida com terceiros. 

Sao as fontes de recursos de terceiros investidos na empresa em forma de 

duplicata a pagar, impasto a recolher, financiamentos bancarios entre outros. 

Passivo Circulante : o passive circufante compreende as contas representativas 

das obriga<;oes da empresa para com terceiros, de exigibHidade de curta prazo au 

dentro do proximo ciclo de produ<;Bo da empresa. Fazem parte deste grupo as 

contas a pagar de fornecedores e os emprestimos a curta prazo. 

4.6.4 Processo Atual de Forma<;ao do lndicador 

0 usuario solicita o relat6rio de Or<;amento do Resultado. Este relat6rio possui 

os valores totalizados de receitas e despesas. 0 processo de emissao do 

Or<;amento do Resultado le as bases de Unidades, do Plano de Contas e dos 

Lanqamentos. 

Unidades : base de dados que contem todas as unidades da Sanepar. 0 acesso a 

este base de dados e feito para testar se a unidade em questao e valida. Quando 

uma unidade encerra suas atividades, a data e registrada nesta base. Caso ela 

esteja valida, a data de encerramento contera zeros. 

Plano de Contas : e o conjunto das contas, previamente estabelecidos, para orientar 

na execu<;ao da contabilidade. 0 plano de contas e estruturado de forma ordenada e 

leva em considera<;ao algumas caracteristicas fundamentais tais como : tamanho da 

empresa, ramo de atividade, sistema contabil utilizado. Na Sanepar , a organiza<;ao 

e feita em razao e subconta, por exemplo, Razao 31 - Receita Operacional, 

Subconta 1 00 - Agua. 

Lanqamentos : e o conjunto de lan<;amentos selecionados conforme especifica<;ao 

da razao e subconta do plano de contas. Por exemplo, se for solicitado a razao 31 -

Receita Operacional, Subconta 1 00 - Agua, todos os lan<;amentos com seus 

respectivos valores numericos, relatives a Razao/Subconta serao recuperados. 

0 Resultado Uquido sera composto de dois processes : o Processo de 

Totaliza<;ao de Receitas da Unidade e o Processo de T otaliza<;ao de Custos e 
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Despesas da Unidade. 0 primeiro processo a ser executado e o Processo de 

Totalizayao de Receitas da Unidade, demonstrado no Tabela a seguir : 

Tabela 29 : Processo de Totaliza~o de Receitas da Unidade 

Processo de Totaliza~ao de Receitas da Unidade 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 100- Agua. 

Razao 31- Receita Operaciona•. Subconta 200- Esgoto. 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 300-Se~ Tecnicos e Administrativos. 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 500- Residuos S61idos. 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 900- Outras Receitas Operacionais. 

Razao 32 - Receita Financeira, Subconta 100 - Ganhos Financeiros. 

Razao 32 - Receita Financeira, Subconta 200 - Variac;Oes Monetanas e Cambiais. 

Razao 33- Receita Nao Operacional , Subconta 100- Receita por Venda de Ativos. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lancamentos Analfticos relativos 
a Razao/Subconta e somar no Total de Receita. 
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0 proximo processo a ser executado e o Processo de Totalizayao de Custos 

e Despesas da Unidade, demonstrado no Tabela a seguir : 

Tabela 30 : Processo de Totaliza~o de Custos e Despesas da Unidade 

Processo de Totaliza~ao de Custos e Despesas da Unidade 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 41 - Custos de Operayao e Manutenyao, Subconta 1 00 - Agua. 

Razao 41- Custos de Operayao e Manutenyao, Subconta 400- Servi~s de Terceiros. 

Razao 41 - Custos de Operayao e Manutenyao, Subconta 500 - Residuos S61idos. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 300 - Administrayao. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 300 - Diretoria. 

Razao 44 - Despesas das Unidades de Administrayao Estadual, Subconta 300 - Unidades de 
Servic;o. 

Razao 45- Despesas das Unidades de Administrayao Regional, Subconta 300- Unidades 
Regionais de Servi~. 

Razao 46- Despesas Financeiras, Subconta 100- Financiamentos para Agua. 

Razao 46- Despesas Financeiras, Subconta 200- Financiamentos para Esgoto. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 300- Financiamentos para Administrayao. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 400 - Outras Despesas Financeiras. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 500 - Variac;oes Monetanas e Cambiais de 
Financiamentos para Agua. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 600 - Variayaes Monetarias e Cambiais de 
Financiamentos para Esgoto. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 700 - Variayaes Monetarias e Cambiais de 
Financiamentos para Administrayao. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 800 - Outras Despesas de Variac;oes Monetarias e 
Cambiais. 

Razao 46 - Despesas Financeiras, Subconta 900 - Remunerayao do Capital Proprio. 

Razao 47- Despesas nao Operacionais, Subconta 900- Baixas de Ativos. 

Razao 48 - Despesas Fiscais, Extraordinanas e Provis6es, Subconta 100 - Fiscais. 

Razao 48 - Despesas Fiscais, Extraordinarias e ProvisOes, Subconta 200 - Extraordinarias. 

Razao 48 - Despesas Fiscais, Extraordinanas e ProvisOes, Subconta 300 - Provisoes. 

Razao 49 - Custos e Despesas Transferidas das Unidades da Estrutura, Subconta 300 - Unidades 
Administrativas. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanyamentos relativos a 
Razao/Subconta e somar no Total de Custos e Despesas. 

0 processo para emissao do 0r¥Jmento do Resultado compreende estes dais 

processes e outros, relacionados a outras fatores. Ap6s a emissao os totais no 

relat6rio sao gerados por Razao/Subconta, o usuario confere o relat6rio e soma os 
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totais de receita com os totais de custo e despesa para obtenyao do Resultado 

Uquido da Unidade. 

Pode-se concluir que o Resultado Liquido e o total de receitas menos o total 

de custos e despesas da unidade. 

0 Patrimonio Uquido faz parte do Balan~ Patrimonial. 0 processo de 

emissao do Balan9o Patrimonial Ia as bases de Unidades, do Plano de Contas e dos 

Lanc;amentos. 

0 proximo processo a ser executado e o Processo de T otaliza9ao do 

Patrimonio Uquido, demonstrado no Tabela a seguir : 

Tabela 31 : Processo de Totaliza~io do Patrimonio Liquido 

Processo de Totaliza4;io do Patrimi>nio Uquido 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 24- Patrimonio Uquido, Subconta 100- Capital Social 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 200- Reservas de Capital. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lan~mentos Analfticos relatives a 
Razao/Subconta e somar no Total de Patrim6nio Uquido. 

A Divida Uquida e composta dos Financiamentos a curta prazo, 

Financiamentos a Iongo prazo, Disponibilidades e Aplica<;(>es Financeiras. 

Os Financiamentos a curta prazo e Iongo prazo sao obtidos no Relat6rio de 

Demonstrayao do Resultado. 0 processo de emissao da Demonstrayao do 

Resultado le as bases de Unidades, do Plano de Contas e dos Lanc;amentos. 
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0 Processo de Totaliza~o dos Financiamentos a curta prazo, e descrito a 

seguir: 

Tabela 32 : Processo de Totaliza~o dos Financiamentos a Curto Prazo 

Processo de Totalizac;ao dos Financiamentos a Curto Prazo 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 46 - Financiamento , Subconta 110 - Financiamento a curto prazo de Agua 

Razao 46- Financiamento, Subconta 210- Financiamento a curto prazo de Esgoto 

Razao 46- Financiamento , Subconta 310- Financiamento a curto prazo para Administral(§o 

Razao 46- Financiamento, Subconta 410- Financiamento a curto prazo para Outras Despesas Financeiras 

Razao 4?- Financiamento, Subconta 510- Varia9()es Monetarias e Cambiais para Financiamento a curto 
prazo -Agua 

Razao 46- Rnanciamento, Subconta 610- Varia9()es Monetarias e Cambiais para Financiamento a curto 
prazo - Esgoto 

Razao 46- Financiamento, Subconta 710- Varia9()es Monetarias e Cambiais para Financiamento a curto 
prazo - Administral(§o 

Razao 46- Financiamento, Subconta 810- Varia9()es Monetarias e Cambiais para Financiamento a curto 
prazo -Outras Despesas de Varia~oes Monetarias e Cambiais 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lan~mentos Anallticos relativos a 
Razao/Subconta e somar no Total de Financiamento a curto prazo. 

0 Processo de Totaliza~o dos Financiamentos a Iongo prazo, e descrito a 

seguir: 

Tabela 33 : Processo de Totaliza~io dos Financiamentos a Longo Prazo 

Processo de T otalizac;io dos Financiamentos a Iongo prazo 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 46- Financiamento , Subconta 120- Financiamento a Iongo prazo de Agua 

Razao 46 - Financiamento , Subconta 220 - Financiamento a Iongo prazo de Esgoto 

Razao 46 - Financiamento , Subconta 320 - Financiamento a Iongo prazo para Administra~ao 

Razao 46 - Financiamento , Subconta 420- Financiamento a Iongo prazo para Outras Despesas Financeiras 

Razao 46 - Financiamento , Subconta 520 - Varia9()es Monetarias e Cambiais para Financiamento a Iongo 
prazo -Agua 

Razao 46 - Financiamento , Subconta 620- Varia9()es Monetarias e Cambiais para Financiamento a Iongo 
prazo - Esgoto 

Razao 46 - Financiamento , Subconta 720- Varia9()es Monetarias e Cambiais para Financiamento a Iongo 
prazo - Administra~ao 

Razao 46 - Financiamento , Subconta 820 - Varia9()es Monetarias e Cambiais para Financiamento a Iongo 
prazo -Outras Despesas de Varia9()es Monetarias e Cambiais 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os lan~mentos Analfticos relativos a 
Razao/Subconta e somar no Total de Financiamento a Iongo prazo. 
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As Disponibilidades fazem parte do Balanco Patrimonial. 0 processo de 

emissao do Balance Patrimonial fe as bases de Unidades, do Plano de Contas e dos 

Lanqamentos. 0 Processo de Totaliz~o das Disponibilidades, e descrito a seguir : 

Tabela 34: Processo de Totafiza~o das Disponibifidades 

Processo de Totali~ das Disponibilidades 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 11 - Disponibilidades, Subconta 110 - Caixa 

Razao 11 - Disponibilidades, Subconta 210 -Depositos Bancfuios 

Razao 11 - Disponibilidades, Subconta 310- Aplica<;oes Financeiras de Liquidez lmediata 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os lan~mentos Analiticos relativos a 
Razao/Subconta e samar no Total de Disponibilidades. 

As Aplicac;Oes Financeiras fazem parte do Balan9o Patrimonial. 0 processo 

de emissao do Balan9o Patrimonial le as bases de Unidades, do Plano de Contas e 

dos Lanqamentos. 0 Processo de T otaliza98o das Aplicac;Oes Financeiras, e 
descrito a seguir : 

Tabela 35: Processo de Totaliza~o das Aplica~Oes Financeiras a Curto Prazo 

Processo de Totalizac;ao das Aplicac;aes Financeiras a Curto Prazo 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 12- Creditos Realizaveis, Subconta 311- Aplica<;6es Financeiras 

Razao 12- Creditos Realizaveis, Subconta 312 -lnvestimento em A<;oes 

Razao 12-Creditos Realizaveis, Subconta 312- Depositos para lnvestimento em A<;Oes 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar as Lan<;amentos Analfticos relativos a 
Razao/Subconta e samar no Total de Aplica<;oes Financeiras. 

Tabela 36: Processo de Totaliza~o das Aplica~6es Financeiras a Longo Prazo 

Processo de Totalizac;io das Aplicac;aes Financeiras a Longo Prazo 

1 - Validar a unidade salicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 13- Realizavel a Longo Prazo, Subconta 311 - Aplica<;oes Financeiras 

Razao 13- Realizavel a Longo Prazo, Subconta 312- lnvestimento em A<;oes 

Razao 13 - Realizavel a Longo Prazo, Subconta 312- Dep6sitos para lnvestimento em A<;Oes 

Razao 13 - Realizavel a Longo Prazo, Subconta 312- Provisao para Perdas na Realiza<;ao de lnvestimentos 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lan<;amentos Analfticos relativos a 
Razao/Subconta e samar no Total de Aplica<;Qes Financeiras. 
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0 Capital Circulante Uquido e a diferenc;a entre o Ativo Circulante e o Passivo 

Circulante. 

0 Ativo Circulante e o Passivo Circulante fazem parte do Balan90 

Patrimonial. 0 processo de emissao do Balanc;o Patrimonial le as bases de 

Unidades, do Plano de Contas e dos Lanqamentos. 

0 Processo de Totalizac;Bo do Ativo Circulante, e descrito a seguir: 

Tabela 37: Processo de Totaliza~o do Ativo Circulante 

Processo de Totalizac;ao do Ativo Circulante 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes RazOes/Subcontas : 

Razao 11 - Ativo Circulante , 100 - Disponibilidades 

Razao 11 - Ativo Circulante , 200 - Depositos Bancarios 

Razao 11 - Ativo Circulante , 300 - Aplica¢es Financeiras de Liquidez lmediata 

Razao 12- Ativo Circulante, 100- Contas a Receber de Clientes 

Razao 12 - Ativo Circulante , 200 - Creditos a Receber 

Razao 12 - Ativo Circulante , 300- Valores e Bens 

Razao 12 - Ativo Circu!ante , 400- Estoques para Opera~o 

Razao 12-Ativo Circulante, 500- Despesas Antecipadas 

Razao 12 - Ativo Circulante , 600- Ativos Fiscais Diferidos 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar OS lanyamentos Analiticos relativos a 
Razao/Subconta e somar no Total de Ativo Circulante. 

0 Processo de Totalizac;Bo do Passivo Circulante, e descrito a seguir : 

Tabela 38: Processo de Totaliza~ao do Passivo Circulante 

Processo de Totaliza~o do Passivo Circulante 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 21 - Passivo Circulante, 100 - Contas a Pagar 

Razao 21 - Passivo Circulante , 200 - Emprestimo e Financiamentos 

Razao 21 - Passivo Circulante , 300 - Salarios e Encargos Sociais a Pagar 

Razao 21 - Passivo Circulante , 400 - Impastos e Contribui~es a Pagar 

Razao 21 - Passivo Circulante , 500 - Outras Exigibilidades 

Razao 21 - Passivo Circulante , 600 - Provisaes, Impastos e Contribuigaes 

Razao 21 - Passivo Circulante , 700 - Passivos Fiscais Diferidos 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Langamentos Analfticos relativos 
a Razao/Subconta e samar no Total de Passivo Circulante. 
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4.6.5 Processo Proposto de Form~o do lndicador 

A proposta e a cria~o de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composiyao : 

Neste exemplo os quantitativos 1001 - Totaliza~o de Receitas da Unidade e 

1002 - Totaliza~o de Custos e Despesas da Unidade poderao ser usados para 

calcular o Resultado Uquido. Eles ja foram previstos para a composi~o do 

lndicador de Resultado Uquido. 

0 c6digo de quantitativa 1 011 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totaliza~o do Patrimonio Uquido. 

0 c6digo de quantitativa 1012 pode ser associado a Tabela do Processo de 

T otalizayao de Financiamentos a Curto Prazo. 

0 c6digo de quantitativa 1 013 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Financiamentos a Longo Prazo. 

0 c6digo de quantitativa 1014 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totaliza~o de Disponibilidades. 

0 c6digo de quantitativa 1 015 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Aplica9()es a curta prazo. 

0 c6digo de quantitativa 1 016 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Aplica9()es a Iongo prazo. 

0 c6digo de quantitativa 1 017 pode ser associado a Tabela do Processo de 

T otalizayao do Ativo Circulante. 

0 c6digo de quantitativa 1 018 pode ser associado a Tabela do Processo de 

T otalizayao do Passivo Circulante. 

Os totais para cada c6digo- 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 e 

1018- devem ser atualizados todos os dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes 

respective. Na visao do lndicador de Avaliayao do Capital Empregado, obtemos o 

seguinte mapeamento : 
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Tabela 39: Quantitativos para o lndicador de Avalia~o do Capital Empregado 

! 
Base de Dados de Quantitativos - lndicador de Avalia~o do Capital Empregado 

Ano* Unidade* C6digo Descrir;Bo Total [ 1 ... 12] 

1001 Receita da Unidade 

1002 Custos e Despesas da Unidade 

1011 Patrimonio Liquido 

1012 Financiamentos a curto prazo 

1013 Financiamentos a Iongo prazo 

1014 Disponibilidades 

1015 Aplica~es a curto prazo 

1016 Aplica~es a Iongo prazo 

1017 Ativo Circulante 

1018 Passivo Circulante 

Ano : ano do Exercfcio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total ( 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regra de neg6cio do Quantitativa. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

110 



Tabela 40: Composi~o do lndicador de Avalia~o do capital Empregado 

Resultado Uquido 

lndicador de Avaliacao do Capital Empregado = ------------- * 100 

Resultado Uquido = 

Total de Receitas da Unidade -

Total de Custos e Despesas da Unidade 

Resultado Uquido da Unidade = 

Total(mes) do quantitativa 1001 -

Total(mes) do quantitativa 1002. 

PatrimOnio Liquido = 

Total(mes) do quantitativa 1011 

Divida Uquida = 
Financiamentos a curto prazo + 

Financiamentos a Iongo prazo -

Disponibilidades -

Aplicac;oes Financeiras a curto prazo + 

Aplicac;oes Financeiras a Iongo prazo 

Dfvida Uquida = 
Total(mes) do quantitativa 1012 + 

Total(mes) do quantitativa 1013-

Total(mes) do quantitativa 1014-

Total(mes) do quantitativa 1015 + 

Total(mes) do quantitativa 1016 

((PatrimOnio Uquido) + 

(Divida Uquida (+/-)) 

(Capital Circulante Uquido)) 
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I 
ResuHado Liquido 

lndicador de Avaliac;ao do Capital Empregado = -------------------------------- * 100 

((Patrimonio Liquido} + 

Capital Circulante Uquido = 

Total do Ativo Circulante -

Total do Passivo Circulante 

Total do Ativo Circulante = 

Ativo Circulante -

(Dfvida Liquida (+/-)) 

(Capital Circulante Liquido}} 

(Disponibilidades + Aplicay()es Financeiras a curto prazo) 

Total do Ativo Circulante = 

Total(mes) 1017 -

(Total(mes) 1014 + Total(mes} 1015} 

Total do Passivo Circulante = 

Total(mes) 1018 -

Total(mes) 1012 
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4.6.6 A¢es da Tecnologia da lnforma~o 

Sao as mesmas a¢es ja descritas no modulo 4.1.6 . As regras para obtenc;ao 

do lndicador de Avalia~o do Capital Empregado devem ser acrescentadas no 

Processo de Atualizagao de Quantitativos. 

0 processo de atualiza~o deve ser implementado conforme apresentagao da 

Figura : 

Unidade Plano de Contas 

Atualiza~ao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1001 
1002 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 

Lam;amento 

Figura 15: Atualiza~ao dos Quantitativos do lndicador de Avalia~ao do Capital 

Empregado 
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0 acesso as informa¢es de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transa<;ao de consutta, conforme a Figura : 

Tela de Consulta do lndicador de Avalia«;ao do Capital Empregado 

Unidade XXX 

lndicador de Total(mes) 1001 - Total(mes) 1002 
valia<;ao =-----------------------------------------------------------------------------------------------
0 Capital Total (mes) 1011 + 

(Total (mes) 1012 + Total(mes) 1013)
Total (mes) 1014 -

( Total(mes) 1015 + Total(mes) 1016)-
( Total(mes) 1017- Total(mes) 1014 + Total(mes) 1015) -

( Total(mes) 1018- Total(mes) 1012 ) 

Quantitativo 

1001 
1002 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1018 

Figura 16: Consulta do lndicador de Avalia~ao do capital Empregado 
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4.6. 7 Beneficios Esperados 

- Otimiza98o dos processos para totalizar receitas, custos, patrimonio lfquido, 

financiamentos, disponibilidades, aplica¢es, ativo e passivo circulante. Para obter 

os totais, basta consultar a base de Quantitativos com o respective c6digo, pois nao 

sera mais necessaria acessar as bases de Unidades, Plano de Contas e 

Lanc;amentos para totaliza98o. Representa uma simplifica98o da codifica98o nos 

processes. 

- Melhor performance no processamento. 

- 0 investimento da Sanepar em 2007, quase meio bilhao de reais em 795 

empreendimentos distribuidos em todas as regi6es do Parana. "Os recursos, que 

representam quase meio bilhao de reais, ja estao assegurados. As obras, ap6s a 

conclusao, vao contribuir para consolidar a verdadeira revolu98o que estamos 

promovendo no setor de saneamento basico do Parana'', conforme explica o 

presidente da empresa, Stenia Jacob. Considerando que a Sanepar atua em 345 

municfpios, tem-se uma media de execu98o de 2,3 empreendimentos por municipio, 

apenas neste ano. Os 795 empreendimentos - obras em andamento e a iniciar neste 

ana- tern como fonte de recursos varios programas, como Parana Urbano II, Caixa 

Economica, Uniao/Ministerio das Cidades, Parcerias Municipais/Convenios, 

Saneamento Rural, Paranasan e Recursos Pr6prios. Como acompanhamento diario 

deste indicador e possivel avaliar as obras dia a dia, e redefinir , se necessaria, 

medidas estrategicas para a condusao das obras. 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva financeira, 

conforme, o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma compara98o da situac;ao atual e da 

situa98o proposta : 

Tabela 41: Comparativo para o lndicador de Avalia~ao do Capital Empregado 

Situa~o Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relatorios Base de Dados Consulta 

Unidade On;amento do Resultado da Unidade Transa~ode 
Plano de Contas Balanc;o Patrimonial Quantitativa Consulta do 

Lanyamento Demonstra~o do Resultado lndicador 
Frequencia : Mensa! Frequencia : Diarta 
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4. 7 fNDICADOR DE RECLAMACOES 

4. 7.1 Finalidade 

0 lndicador de Reclama~s esta em funr;Ao das reclama~es formalizadas 

pelos usuarios em relar;Bo a fafta de qualidade de agua, valores faturados e 

presta98o de servic;os como consertos, por exemplo. 0 indicador e a rela98o do 

numero de reclama~es em rela98o ao total de usuarios. 

4.7.2 Formula 

Tabela 42: Formula do lndicador de Reclama~6es 

Reclamayaes 

lndicador de Reclamayaes = *100 

Ligayaes de Agua e Esgoto 

Reclamac;oes = 
Total de Reclamac;oes 

Total de Ligayaes de Agua e Esgoto = 
Ligayaes de Agua + 

Ligayaes de Esgoto 

4.7.3 Definic;oes 

Reclama~oes : e a soma de reclama~es sobre faturas, mais as reclama~es sobre 
os servic;os prestados, mais as reclama~es sobre a operac;Bo do sistema. Como 
exemplo de reclamac;ao de opera98o do sistema destaca-se a falta de agua em 
primeiro Iugar. Em segundo a impureza da agua. 

Liga~oes de Agua e Esgoto: e o somat6rio dos servic;os prestados para 
atendimento das solicitac;oes dos clientes. 

4.7.4 Processo Atual de Formagao do lndicador 

A manutenc;ao na rede de agua e esgoto pode ser preventiva ou corretiva. As 

manuten~es corretivas sao decorrentes de reclamac;Qes. No Relat6rio de 

Manutenc;oes da Rede de Agua e Esgoto da Unidade, obtem-se os detalhes 
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financeiros das manuten¢es. Sera necessaria a cria~o de urn novo processo para 

apurar o total de manutengaes corretivas registrados na base de dados de Ordem de 

Serviqo, esquematizado a seguir : 

Tabela 43: Processo de Totaliza~ao de Reclama~Oes 

Processo de Totali~ de Reclam~ 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Ordem de Servigo : 

Solicitagaes de servicos de manutenifcto 

Selecionar as Manuten~oes Corretivas 

3- Para cada Ordem de Servi~o pesquisada no item 2, somar no Total de Reclama~oes. 

Os servigos prestados diariamente sao registrados pelas unidades na base de 

dados de Ordem de Servi9Q. Mensalmente e emitido o Relat6rio de Custos e 

Receitas de Servigo Acumulado, onde obtem-se o total de ligagoes de agua e o total 

de liga¢es de esgoto efetuadas durante 0 mes e 0 total de liga¢es de agua 

efetuadas ate o mes anterior ao mes vigente e o total de liga¢es de esgoto 

efetuadas ate o mes anterior ao mes vigente . Somando os dois totais obtem-se o 

Total de Uga¢es de Agua e Esgoto. 

Tabela 44: Processo de Totaliza~o de Uga~Oes de Agua e Esgoto 

Processo de Totaliza~ao de Liga~s de Agua e Esgoto 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Ordem de Servigo : 

Solicita¢es de liga~ao de agua no mes 

Total de liga~oes de agua efetuadas ate o mes anterior ao mes vigente 

Solicitagaes de ligaifcto de esgoto mes 

Total de liga¢es de esgoto efetuadas ate o mes anterior ao mes vigente 

3 - Para cada Ordem de Servico pesquisad~ no item 2 , recuperar as informa~oes relativas a liga~oes de agua 
e esgoto e somar noT otal de Liga{:Oes de Agua e Esgoto. 
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4.7.5 Processo Proposto de Forma~o do lndicador 

A proposta e a cria~o de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composi<;ao : 

0 c6digo de quantitativa 1019 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Reclamayees. 

0 c6digo de quantitativa 1020 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Ligayees de Agua e Esgoto. 

Os totais para cada c6digo - 1019 e 1 020, devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pe\o mes respectivo. Na visao do lndicador de 

Reclamayees, obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 45: Quantitativos para o lndicador de Reclama~Oes 

Base de Dados de Quantitativos - lndicador de Reclama~oes 

A no* Unidade* C6digo Descri~o Total [ 1 ... 12] 

1019 Reclama{:Oes 

1020 Liga{:Oes de Agua e Esgoto 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total ( 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regra de neg6cio do Quantitativa. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul I Ago l Set I Out I Nov I Dez 
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Tabela 46: Composi~o do lndicador de Reclama~Oes 

Reclamac;oes 

lndicador de Reclamacoes = * 100 

Ligayaes de Agua e Esgoto 

Reclamayaes = 
Total de Reclamacoes 

Reclamacoes = 
Total(mes) 1019 

Total de Ligayaes de Agua e Esgoto = 
Total(mes) 1020 

4.7.6 A¢es da Tecnologia da lnforma~o 

Sao as mesmas a~oes ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obten~o 

do lndicador de Reclama~oes devem ser acrescentadas no Processo de Atualiza~o 
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de Quantitativos. 0 processo de atualiza~o deve ser implementado conforme a 

apresenta<;ao da Figura : 

Unidade Ordem de SeiViqo 

Atualizac;:ao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1019 
1020 

Figura 17: Atualiza~io dos Quantitativos do lndicador de Reclama~aes 
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0 acesso as informa¢es de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transa<;ao de consulta, conforme a Figura : 

~~~~~~~~~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Reclama~oes 

/ 

Unidade XXX 

Totat(mes) 1019 
Indicador de Rectama96es = ----------------------------

Total(mes) 1020 

/ 

Consulta dos 
Quantitativos 

'------.---~ ~ 

Quantitativa 

1019 
1020 

Figura 18: Consulta do lndicador de Reclama~oes 

121 



4.7.7 Beneficios Esperados 

- Otimizac;ao dos processos para totalizar ligayaes de agua e esgoto, e reclamac;oes 

de clientes. Para obter os totais, basta consultar a base de Quantitativos com o 

respectivo c6digo, pois nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades e 

Ordem de Servi90 para totalizayao. Representa uma simplificayao da codificayao 

nos processos. 

- Melhor performance no processamento. 

- 0 lndicador de reclamayaes dos dientes da Sanepar baixou, porque os 

investimentos nos serviyos prestados pela empresa estao trazendo a qualidade 

esperada . 0 serviyo de agua tratada chega a quase 100% da populayao, garantindo 

a quantidade necessaria para atender a populayao normal, de 1 00 mil habitantes, e 

o aumento de quase 2 milhoes de pessoas. Com relayao ao esgoto, I, os valores 

investidos em obras de esgoto ultrapassam R$ 132 milhoes, ampliando os lndicador 

de coleta e tratamento de 21,88% para 41,38%. Masse o indicador de reclamac;oes 

apresentar tendencia crescenta em avaliac;oes sucessivas, e necessaria avaliar se a 

unidade em questao esta executando os servicos de acordo com os processos 

internos da empresa, ou se existe falta de treinamento aos funcionarios, ou falta de 

pessoal para atendimento. Com o acompanhamento diario as medidas podem ser 

adiantadas para retardar o crescimento deste indicador. 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva financeira, do 

cliente, dos processos internos e do crescimento e aprendizado conforme o 

Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparativo a seguir exibe uma comparac;ao da situayao atual e da 

situayao proposta: 

Tabela 47: Comparativo para o lndicador de Reclama~Oes 

Situa~ao Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relatorios Base de Consulta 

Dados 
Ordem de SeNi~ Manutencaes da Rede de Agua e Esgoto Transacao de 

Custos e Receitas de Serviyos Acumulados Quantitativa Consulta do 
lndicador 

FreqiH~ncia : Mensal Frequencia : Diaria 
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4.8 INDICADOR DE AUMENTO DE LIGACOES DE AGUA 

4.8.1 Finalidade 

Como urn dos grandes objetivos das Companhias de Saneamento e 

universaliza<;ao do servi<;o de saneamento basico, o fndicador de Aumento de 

Liga<;<)es de Agua pode ser adotado como forma e avaliar o desempenho das 

unidades, pois demonstra o crescimento da propria organiza<;ao e tambem responde 

ao objetivo de universaliza«;ao, pois quando ocorre uma nova liga<;ao, significa dizer 

que mais pessoas estao acessando o serviyo de saneamento. 

0 I ndicador de Aumento de Liga<;<)es de Agua esta ligado ao 

desenvolvimento regional das cidades, pois cidades com potencial de crescimento, 

apresentam uma performance de Jiga<;Oes crescentes. 

4.8.2 Formula 

Tabela 48: Formula do lndicador de Aumento de Liga~oes de Agua 

lndicador de Aumento Variacao de Ugac<>es de Agua no mes 

de Ligac<>es de Agua = --------------------------------------------------- * 100 

Total de Ugac<>es de Agua 

Variac;ao de Ligac;oes em Agua no mes = 

Ligac;oes de Agua no mes -

Ligac;oes de .Agua no mes anterior 

Total de Ligac<>es de Agua = 

Ligacoes de Agua 

4.8.3 Defini<;oes 

Varia~ao de Liga~Oes de Agua no mes : identifica 0 acrescimo de liga<;<)es de 
agua a cada mes. 

Total de Liga~oes de Agua da unidade: identifica o numero total de liga<;aes de 
agua efetuadas pela unidade. 
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0 aumento das ligac0es de agua podem ser factiveis, vegetativas ou de 
obras. 

Factiveis : sao consideradas factiveis as liga96es de consumidores que possuam 
serviyos de agua em frente ao seu im6vel construfdo e, por diversas circunstancias 
nao estao ligados. 

Vegetativas : sao as liga96es previstas em fun9ao do crescimento normal da 
cidade, solicitayaes de amplia9ao de rede e previsoes de implanta9ao de nucleos 
habitacionais. 

Obras : sao as liga96es originadas de grandes empreendimentos. 

4.8.4 Processo Atual de Forma9ao do lndicador 

Os serviyos prestados diariamente sao registrados pelas unidades na base de 

dados de Ordem de Servit;o. Mensalmente e emitido o Relat6rio de Custos e 

Receitas de Servi90 Acumulado, onde obtem-se o total de liga96es de agua 

efetuadas durante o mes vigente, conforme esquematizado a seguir: 

Tabela 49: Processo de Totaliza~o de Uga~aes de Agua no Mes 

Processo de Totaliza~ao de Liga~oes de Agua no Mes 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Ordem de Servi~ no mes vigente: 

Solicitayaes de ligac;ao de agua no mes 

3 - Para cada Ordem de Servic;o pesquisada no item 2 , recuperar as informayaes relativas a 
ligac;oes de agua e somar no Total de Ligay<>es de Agua no mes 

Para acessar o mes anterior, executa-se o mesmo processo indicando o mes 

anterior ao mes vigente, conforme esquematizado a seguir : 

Tabela 50: Processo de Totaliza~ao de Liga~oes de Agua no Mes Anterior 

Processo de Totaliza~ao de Liga~aes de Agua no Mes Anterior 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Ordem de Servi~ no mes anterior ao mes vigente: 

Solicitay()es de ligac;ao de agua no mes anterior 

3 - Para cada Ordem de Servic;o pesquisada no item 2 , recuperar as informac;oes relativas a 
ligac;oes de agua e somar no Total de Ligay()es de Agua no mes anterior 
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Para conduir calcula-se a Varia~o de Uga¢es de Agua no mes : 

Tabela 51: Processo de Ccik:ulo da Varia~o de Uga~<ies de Agua no mes 

Processo de Ccitculo da Va~o de U~ de Agua no Mes 

Variac;ao de Ugay()es de Agua no mes = 

Total de Ligac;Oes de Agua no mes-
Total de Ligac;Oes de Agua no mes anterior 

Os servi~s prestados diariamente sao registrados pelas unidades na base de 

dados de Ordem de SeN~. Mensalmente e emitido o Relat6rio de Custos e 

Receitas de Servic;o Acumulado, onde obtem-se o total de liga¢es de agua 

efetuadas durante 0 mes e 0 total de J:iga¢es de agua efetuadas ate 0 mes 

anterior ao mes vigente. e . Somando os dois totais obtem-se o Total de Ligayaes de 

Agua. 

Tabela 52: Processo de Totaliza~ao de Liga~Oes de Agua 

Processo de Totalizac;;ao de Ligac;;aes de Agua 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2- Pesquisar em Ordem de Servi~o: 

Solicitac;oes de ligac;ao de agua no mes 

Total de ligac;oes de agua efetuadas ate o mes anterior ao mes vigente 

3 - Para cada Ordem de Servic;o pesquisada no item 2 , 
e somar no Total de Uga¢es de Agua. 

recuperar as informac;Oes relativas a ligac;oes de agua 
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4.8.5 Processo Proposto de Formavao do lndicador 

A proposta e a criavao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composi~o : 

0 c6digo de quantitativa 1021 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizagao de ligayaes de Agua no Mes, a Tabela do Processo de Totalizagao de 

Ligac;Qes de Agua no Mes Anterior e a TabaJa do Processo de Calculo da Variayao 

de Ligac;oes de Agua no Mes. 

0 c6digo de quantitativa 1022 pode ser associado ao Tabela do Processo de 

T otalizayao de Ligac;Qes de Agua. 

Os totais para cada c6digo- 1021 e 1022, devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respective .. Na visao do lndicador de 

Au menta de ligayees de Agua, obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 53: Quantitativos para o lndicadOf' de Aumento de Liga~6es de Agua 

Base de Dados de Quantitativos -lndicador de Aumento de Uga~6es de Agua 

A no* Unidade* C6digo Descri~o Total [ 1 ... 12] 

1021 Varia~o de Ligac;Oes de Agua no mes 

1022 liga(:Oes de Agua 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente confom1e regrade neg6cio do Quantitativa. 

Jan I Fev I Mar IAbr I Mai \ Jun I·JUI I Ago I Set lOut I Nov l Dez 
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Tabela 54: Composi~o do lndicador de Aumento de Liga~6es de Agua 

lndicador de Aumemo Vanacao de liga~ de Agua no mes 

de Liga!;Oes de Agua = ---------·-------- * 100 

Total de liga~ de Agua 

Variac;ao de Ligac;oes em Agua no mes = 

Ligac;oes de Agua no mes -

Ligac;oes de Agua no mes anterior 

Variac;ao de Ligac;Oes em Agua no mes = 
Total(mes) 1021 

Total de Liga¢es de Agua = 

Total(mes) 1022 
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4.8.6 Ar;Oes da Tecnologia da lnformacao 

Sao as mesmas a¢es ja desaitas no mOdulo 4.1.6. As regras para obtencao 

do lndicador de Aumento de liga¢es de Agua devem ser acrescentadas no 

Processo de Atualizacao de Quantitativos. 

0 processo de atualizavao deve ser implementado conforme a apresentagao 

da Figura : 

Agua 

Unidade Ordem de SeNiyo 

Atualiza<;ao dos Quantitativos 

Quantitativo 

1021 
1022 

Figura 19: Atualiza~o dos Quantitativos do lndicador de Aumento de Liga~oes de 
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0 acesso as informa~ de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transac;Bo de consutta conforme a Figura : 

~~~~~~~~~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Aumento de Liga~oes de Agua 

/ 

Unidade XXX 

Total(mes) 1021 
· lndicador de Aumento de Liga~6es de Agua = ------------------

Total(mes) 1022 

/ 

Consulta dos 
Quantitativos 

'-----.---
· ~ 

Quantitativa 

1021 
1022 

Figura 20: Consulta do lndicador de Aumento de Liga~6es de Agua 
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4.8. 7 Beneficios Esperados 

- Otimizagao dos processos para totalizer liga96es de agua e a varia980 de liga96es 

de agua no mes. Para obter os totais, basta consulter a base de Quantitativos com o 

respective c6digo, pais nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades e 

Ordem de Servi90 totalizagao. Representa uma simplificagao da codifica9ao nos 

processes. 

- Melhor performance no processamento. 

-A agua e urn elemento de bern estar humano, a regulagao dos limites fisicos do 

seu uso e estipulada em fun~o de fatores tecnol6gicos, politicos, economicos, 

sociais e eticos. 0 processo de crescimento e desenvotvimento em rela98o a agua, 

sera possivel com a efetivacao de mecanismos capazes de coibir o mau uso e 

racionar a sua utiliza98o, principalmente naquelas regiaes que sofrem mais com a 

sua escassez. Nesse aspedo, urn dos mecanismos adequados a regula98o de 

curto-prazo do consumo dos recursos hidrico eo mecanismo de mercado. Avaliar o 

aumento de liga¢es de agua, e mais. do que anatisar apenas o criteria de 

expansibilidade financeira, mas objetivar a integra~ dos fatores tecnol6gicos, 

politicos, economicos, sociais e eticos, que devem embasar esta expansao. 0 

aumento de liga{:Oes de agua deve ser acompanhado de urn processo de Gestao 

Ambiental e de uma analise sooiat 

- Este indicador esta contextualizado prindpalmente, na perspective financeira, 

social, e do cliente conforme o Balanced Scorecard_ 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma comparagao da situa9ao atual e da 

situagao proposta : 

Tabela 55: Comparativo para o lndicador de Aumento de Liga~oes de Agua 

Situa~o Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relatorios Base de Consulta 

Dados 
Ordem de SeNiqo Custos e Receitas de SeiViyos Acumulados Transavao de 

Quantitativa Consulta do 
lndicador 

Frequencia : Mensal Frequencia: Diaria 
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4.9 INDICADOR DEAUMENTO DE LIGACOES DE ESGOTO 

4.9.1 Finalidade 

Da mesma forma que o lndicador de Aumento de Liga96es de Agua atende 

aos objetivos de universaliza~o de agua, o lndicador de Aumento de Liga96es de 

Esgoto tambem e considerado. No entanto a sistematica de crescimento ocorre de 

forma diferente, pois o nlvel de abastecimento com agua tratada esta, proximo ao 

limite de 100 % em nlvel do Estado do Parana. 

Os lndicador de atendimento com esgoto estao abaixo de 50%. Quando uma 

unidade e contemplada com urn projeto de implanta~o de servi9o de esgoto, e 
comum observar tambem urn desempenho significativo no lndicador de Aumento de 

Liga¢es de Esgoto. 

4.9.2 Formula 

Tabela 56: F6nnula do lndicador de Aumento de Uga~Oes de Esgoto 

lndicador de Aumento Vari~ de tiga~ de Esgoto no mes 

de Liga{:oes de Agua = * 100 

T ota1 de Uga{:Oes de Esgoto 

Variagao de Liga{:Oes em Esgoto no mes = 
Total de Ligagoes de Esgoto no mes -

Total de Ligagoes de Esgoto no mes amillerior 

Total de Ligagoes de Esgoto = 
Total de Ligagoes de Esgoto no mes + 

Total de Ligaqoes de Esgoto no mes anterior 
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4.9.3 Defini¢es 

Varia~ao de Liga~Oes de Esgoto no mes: identifica o acrescimo de liga¢es de 
esgoto a cada mes. 

Total de Liga~oes de Esgoto da unidade: identifica o numero total de liga¢es 
de esgoto efetuadas pela unidade. 

0 aumento das liga9)es de esgoto podem ser factiveis, vegetativas ou de 
obras. 

Factiveis : sao consideradas factiveis as 'liga¢es de consumidores que possuam 
servicos de esgoto em frente ao seu im6vel construido e, por diversas circunstancias 
nao estao ligados. 

Vegetativas : sao as ligaQOe5 previstas em funcaa do crescimento normal da 
cidade, solicita¢es de amp1iacaa de rede e previsaes de implantar;ao de nucleos 
habitacionais. 

Obras : sao as liga¢es originadas de grandes empreendimentos. 

4.9.4 Processo Atual de Formar;ao do lndicador 

Os servi\X)S prestados diariamente sao registrados pelas unidades na base 

de dados de Ordem de Se~. Mensa.lmente e emitK:fo o ReJat6rio de Custos e 

Receitas de Service Acumulado,. oncte obtem-se o total de nga¢es de esgoto 

efetuadas durante 0 mes vigente., conforme esquematizado a seguir : 

Tabela 57: Processo de Total'i~~ de Liga.~ de Esgoto no Mes 

Processo de Totaliza~ de Liga~ de Esgoto no Mes 

1-Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Ordem de SetW;o oo mes vigente: 

Solicita{X)es de liga~o de esgoto oo mes 
3 - Para cada Ordem de Serviyo pesquisada no item 2 , recuperar as informac;Qes relativas a 
ligacoes de esgoto e somar no Total de Ligacoes de Esgoto no mes 
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Para acessar o mes anterior, executa-sa o mesmo processo indicando o mes 

anterior ao mes vigente, conforme esquematizado a seguir : 

Tabela 58: Processo de Totaliza~o de Uga90es de Esgoto no Mis Anterior 

Processo de Totafiz~ de liga;;Qes de Esgoto no mes anterior 

1 - Validar a unidade solicitante pesqui'sando na base de Unidacfes_ 

2 - Pesquisar em Ordem de Servifo no :mes anterior ao mes vigente: 

Solicita¢es de liga<;ao de esgoto no mes anterior 

3 - Para cada Ordem de Servi~ pesquiSada no item 2 , recuperar as i:nfomta¢es relativas a ligacoes 
esgoto e samar no Total de Uga~ de Esgoto no mes anterior 

Para concluir calcula-se a Varia~o de Liga.96es de Esgoto no mes : 

Tabela 59: Processo de Catculo da Varia~o de ~Oes de Esgoto no Mes 

Processo de catado da. V~ de Liga¢es de Esgoto no Mes 

Variayao de Liga90es de Esgoto no mes -

Total de Liga~es de Esgoto no mes-

Total de Liga~es de Esgoto no mes anterior 

de 

Os servi~s prestados diariamente sao registrados pelas unidades na base de 

dados de Ordem de Servit;a. Mensalmente e emitido o Relat6rio de Custos e 

Receitas de Servic;o Acumuladb, onde obtem-se o total de liga<;Oes de esgoto 

efetuadas durante 0 mes e 0 total de bgaQ)es de esgoto efetuadas ate 0 mes 

anterior ao mes vigente. Somando os dais totais obtem-se o Total de Liga96es de 

Esgoto. 

Tabela 60: Processo de Totaliza9ao de Liga9oes de Esgoto 

Processo de Totaliza9ao de Liga9oes de Esgoto 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Ordem de Serviyo : 

Solicitac;:oes de ligac;:ao de esgoto no mes 

Total de liga~es de esgoto efetuadas. ate o mes anterior ao mes vigente 

3 - Para cada Ordem de ~ pesqufsada no item 2 , recuperar as informa~es relativas a 
liga~esde esgoto e somar no Total de .Liga(;Oes de 'Esgoto. 
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4.9.5 Processo Proposto de Formagao do lndicador 

A proposta e a criagao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composigao : 

0 c6digo de quantitativa 1 023 pede ser associ ado a T abela do Processo de 

Totalizagao de Ligagoes de Esgoto no Mes, a Tabela do Processo de Totalizagao 

de Ligagoes de Esgoto no mes anterior e a Tabela do Processo de Calculo da 

Variagao de Ligagoes de Esgoto no mes. 

0 c6digo de quantitativa 1024 pede ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizagao de Liga¢es de Esgoto. 

Os totais para cada c6digo- 1023 e 1024, devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respective. Na visao do lndicador de 

Aumento de liga~es de Esgoto, obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 61: Quantitativos para o lndicador de Aumento de Uga~ties de Esgoto 

Base de Oados de Quantitativos -lnd"teador de Aumento de Liga~ties de Esgoto 

Ano* Unidade* Cooigo Descric§o Total [ 1...12] 

1023 Varia~o de Uga~ de Esgoto no mes 

1024 Uga~ de Esgoto 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumufados. diariamenf.e conforrne regra de neg6cio do Quantitativa. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 1 Set Out I Nov Dez 
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Tabela 62: Composi~io do lndicador de Aumento de Liga~oes de Esgoto 

lndicador de Aumento Vari~ de Uga{:Oes de Esgoto no mes 

de Ligac;Oes de Agua - ---------------·-------- * 100 

Totat de Liga;¢es de Esgoto 

Variayao de Ligayt>es em Esgoto no mes = 

Ligac;oes de Esgoto no mes -

Ligac;oes de Esgoto no mes anterior 

Variac;ao de Ligac;Qes em Esgoto no mes = 

Total(mes) 1023 

Total de Ugac;Oes de Esgoto = 

Total(mes) 1024 
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4.9.6 Ac;Oes da Tecnologia da lnform~o 

Sao as mesmas ac;Oes ja descritas no modulo 4.1 .. 6. As regras para obtengao 

do lndicador de Aumento de ligayfies de Esgoto devem ser acrescentadas no 

Processo de Atualizacao de Quantitativos. 

0 processo de atualizacao deve ser implementado conforme a apresentagao 

da Figura : 

Unidade 

Atualizac;ao dos Quantitativos 

Quantitativo 

1023 
1024 

Figura 21: Atualiza~o dos Quantitativos do Jndicador de Aumento de Liga~oes de 

Esgoto 
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0 acesso as informa¢es de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transa~o de consulta, conforme a Figura : 

~~~~~~~~~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Aumento de Liga~oes de Esgoto 

v 

Unidade XXX 

Total(mes) 1023 
lndicador de Aumento de Liga~oes de Esgoto = ---------

Total(mes) 1024 

/ 

Consulta dos 
Quantitativos 

QuantitatWo 

1023 
1024 

Figura 22: Consutta do lndicador de Aumento de Liga~<>es de Esgoto 
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4.9.7 Beneficios Esperados 

- Otimiza~o dos processos para totafizar li,ga~s de esgoto e a variac;ao de 

ligac;ees de esgoto no mes. Para obter os totais, basta consultar a base de 

Quantitativos como respective c6digo, pois nao sera mais necessaria acessar as 

bases de Unidades e Ordem de· Servif;o tota:&iza~o. Representa uma simplifica~o 

da codificac;ao nos processes. 

- Melhor performance no processamento. 

- A Sanepar leva servic;os de agua tratada para 99% da popula~o do Estado, 

atendendo a 344 municipios e 622 localidades. Com os servic;os de esgoto, a 

empresa atende a 48,71% da popul~. Quando a Sanepar foi criada, 8,3% da 

popula~o paranaense eram servidos por rede de agua e 4,1% tinham servic;o de 

coleta de esgoto. Dos 221 municipios, 13 possuJam os dois servic;os e 37 tinham 

apenas ode agua. No dia 1'3 de maio de 2007, a Sanepar completou 1 milhao de 

ligac;ees de esgoto. Sao esperados pianos de desenvolvimento com auxilio do 

governo federal para expansao da rede de esg.oto. Como a meta de esgoto esta 

ainda praticamente pela metade, o acompanhamento diario deste indicador torna-se 

fundamental para priorizar as regi6es ainda nao abastecidas com a rede de esgoto, 

e escandir as redes atuais conforme criterioo de avalia~o s6cio-ambientais. Urn 

valor muito baixo para a unidade, significa que o govemo deve atuar mais em rede 

de esgotos nas localidades que sao atendidas pefa unidade de neg6cio. 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva financeira, 

social, e do cliente conforme o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma compar~o da situa~o atual e da 

situagao proposta : 

Tabela 63: Comparativo para o lndicador de Aumento de Liga~Oes de Esgoto 

Situa~o Atual Situa~o Proposta 
Bases de Dados Relatorios Base de Consulta 

Dados 
Ordem de SeTVi90 Custos e Receitas de~ Aoumulados Transa~o de 

Quantitativo Consulta do 
lndicador 

Frequencia: Mensal Freq~encia: Diaria 
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4.1 0 INDICADOR DE DEFASAGEM NO SISTEMA DISTRIBUIDOR 

4.1 0.1 Finalidade 

0 lndicador de Defasagem no Sistema Distribuidor reflete e eficiencia 

operacional de cada Unidade, pois estabelece uma relayao entre os volumes de 

agua produzidos e os volumes efetivamente medidos no sistema de medi<;ao. 

No Brasil, o lndicador de defasagem tern media de 40% e no Parana a media 

e de 35%. Este indicador e uma composi9Bo de perdas. fisicas e nao fisicas que, 

alem das atribuidas a desvios de mediyao, incorporam volumes utilizados e nao 

cobrados. 

4.1 0.2 Formula 

Tabela 64: Formula do lndicador de Defasagem do Sistema Distribuidor 

lndicador de Defasagem Volume Produzido- Volume Faturado 

no Sistema Distribuidor = * 100 

Volume Produzido 

Volume Produzido = 

Total do volume de agua tratada em m3 

Volume Faturado = 

Total do volume de agua apurado nos hidrometros de cada diente em m3 

4. 10.3 Defini<;6es 

Volume Produzido : e o vol:ume de agua tratada originada das unidades de 
tratamento de urn sistema, e mensurado em m~ .. 

Volume Faturado: eo somat6rio do volume mensurado nos hidrometros de cada 
cliente, e mensurado em or. 
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4.10.4 Processo Atual de Forma~ do lndicador 

Os volumes produzi,dos diariamente sao cadastrados pelo usuario da 

unidade via transayao que insere as informag()es na base de Dados Gerais que 

possui o c6digo da unidade e o volume produzido. Mensalmente e emitido o 

Relat6rio de lnforma¢es Cadastrais Atualizadas da Unidade. 

Tabela 65: Processo de Totaliza~io do Volume Produzido 

Processode Totali~ do Vofume Produzido 

1 - Validar a unidade solicitanfe pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Dados Gerais o total de volume produzido em metros cObicos da unidade 

3 - Para cada unidade pesquisada no item, 2 , recuperar e salvar o vofume produzido no Total de Volume 
Produzido em metros c(Jbicos. 

No Relat6rio de Hist6rico Selecionado de Volume de Agua par m3 Medido 

para Unidade de Neg6cio, consta a informa~o de volume de agua em metros 

cubicos, para cada medidor registrado pela Sanepar relativos a unidade. Esta 

informayao e inserida via transa~o pelos funcionarios leituristas diariamente. Para 

discriminar se o volume de agua registrado pelb medidor e residencial au industrial, 

sera necessaria adaptar a transa~, incluindo a discrimi~ de volume residencial 

ou industrial. 

Estes dados integram a base de dados de lntormacoes Tecnicas. Sera 

necessaria a cria~o de urn novo processo para totalizar o volume de agua faturado 

esquematizado a seguir : 

Tabela 66: Processo de Totaliza~o do Volume em m3 Faturado 

Processo de Totalizac;ao do Volume de Agua Faturado em m3 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades_ 

2 Pesquisar em lnforma¢es TfJcnicas as segu,ntes im001:1a~ 

C6digo do Hidrometro - Volume em m3 

3- Para cada C6digo de Hidrometro, I somar o Vofume ern m?. TofaJ de Votume Faturado. 
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4.1 0.5 Processo Proposto de Formagao do lndicador 

A proposta e a criagao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composigao : 

0 c6digo de quantitativa 1025 pode ser associado a T a bela do Processo de 

Totalizayao de Volume Produzido. 

0 c6digo de quantitativa 1026 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Volume Faturado. 

Os totais para cada c6digo- 1025 e 1026, devem ser atualizados todos os 

meses, na Tabela de Totais indexada pelo mes respective. Na visao do lndicador de 

Defasagem no Sistema Distribuidor, obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 67: Quantitativos para o tndicador de Defasagem do Sistema Distribuidor 

Base de Dados de Quantitativos -lndicador de Defasagem no Sistema Distribuidor 

Ano* Unidade* C6digo oescrn;ao Total [ 1 ... 12] 

1025 Volume Produzido no mes 

1026 Volume Faturado no mes 

Ano : ano do Exercfcio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforrne regrade neg6cio do Quantitativa. 

Jan Fev Mar Abr Maii Jun Ju:J I Ago 1 Set /om I Nov Dez 
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Tabela 68: Composi~ao do lndicador de Defasagem do Sistema Distribuidor 

lndicador de Defasagem Vofume Prodtmdo- Volume Faturado 

no Sistema Distribuidor = ------------------* 100 

Volume Produzido = 

Total do volume de agua tratada em m3 

Volume Produzido = 
Total(mes) 1025 

Volume Faturado = 

Volume Produzido 

Total do volume de agua apurado nos hidrometros de cada cliente em m3 

Volume Faturado = 

Total(mes) 1026 
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4.10.6A¢es da Tecnologia da lnformacao 

Sao as mesmas at;Oes ja descritas no mOdulo 4.1.6. As regras para obten<;ao 

do lndicador de Defasagem no Sistema Distribuidor devem ser acrescentadas no 

Processo de Atualiza<;ao de Quantitativos. 

0 processo de atualizacao deve ser impfementado conforme a apresentac;ao 

da Figura : 

Unidade Ordem de SeNifO 

Atualiza~ao dos Ouantitativos 

Quantitativa 

102.5 
1026 

Figura 23: Atualiza~ao dos Quantitativos do lndicador de Defasagem no Sistema 

Distribuidor 
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0 acesso as informa~ de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transayao de consulta conforme a Figura : 

~~~~~~~~~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Defasagem no Sistema Distribuidor 

v 

Unidade XXX 

Total(mes) 1025 
lndicador de Defasagem no Sistema Distribuidor = ------- ---

/ 

Consulta dos 
Quantitativos 

QuantitatWo 

1025 
1026 

Total(mes) 1026 

Figura 24: Consulta do lndicador de Defasagem no Sistema Distribuidor 
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4.10.7 Beneficios Esperados 

- Otimizayao dos processos para totalizar o volume faturado e o volume produzido 

no mes. Para obter os totais, basta consultar a base de Quantitativos com o 

respectivo c6digo, pais nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades, 

Ordem de Serviqo e lnforma(jjes Tecnicas para obter a totalizayao. Representa 

uma simplificayao da codificayao nos processos. 

- Melhor performance no processamento. 

- Visando reduzir os niveis de vazamentos no sistema distribuidor, foi estabelecido 

urn projeto para avaliar o potencial de perdas par vazamentos; Este indicador ajuda 

a identificar os trechos de tubula~o que apresentam grandes varia9oes na pressao 

de distribuiyao e, ainda, possuir trechos com tubu1ay5es antigas. Caso a unidade 

apresente urn valor significative neste indicador, deve-se fazer uma analise de todo 

sistema de distribuiyao. Com o acompanhamento diario, pode-se agir com mais 

rapidez e eficiencia nas perdas do sistema distribuidor. 

- Este indicador esta contextuafizado principaJmente, na perspectiva financeira, 

conforme o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma comparayao da situayao atual e da 

situayao proposta: 

Tabela 69: Comparativo para o lndicador de Defasagem no Sistema Distribuidor 

Situa~o Atual Situa~o Proposta 
Bases de Dados RelatoriOs Base de Dados Consulta 

Unidade lnforma~ Gadaslrais Atuat:izadas da I 

Unidade Transa~o de 
Ordem de ServicO Hist6rico SeleCionado de Volume de Quantitativos Consulta do 

lnforma~es Agua por!W lndicador 
Tecnicas 

Freqo~ncia : Mensal Frequ6ncia : Diana 
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4.11 INDICADOR DO RESULTADO DA UNIDADE ANTES DOS JUROS, 

IMPOSTOS, DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 

4.11.1 Finalidade 

Este indicador tern a mesma finalidade que o lndicador de Resultado Uquido, 

porem apresenta o resuftado antes de despesas como deprecia¢es, amortizagoes e 

participagaes. 

4.11.2 Formula 

Tabela 70: Fonnula do lndicador de Resultado da Unidade antes dos Juros, lmpostos, 

Deprecia~oes e Amortiza~oes. 

Resuftado da Unidade Antes dos Juros,lmpostos, 

lndicador de Resultado Depreciay()es e Arnortizar;Oes 

da Unidade antes= -----------------·- * 100 

dos Juras, Impastos, Receita Liquida 

Deprecia9fies e 

Amortiza~oes 

Resultado da Unidade Antes dos Juras, Impastos, Depreciar;Oes e Amortiza9fies = 

(Receita Uquida -

Custos de Produtos e Servi~s -

Despesas Comerciais -

Despesas Administrativas) + 

(Deprecia9fies + 

Amortiza9fies) 

Receita Uquida = 

Receita Bruta -

Impastos 
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4.11.3 Defini9<)es 

Resultado da Unidade Antes dos Juros. lmpostos, Deprecia~oes e 

Amortiza~oes : e o vafor que representa o resultado do periodo antes da incidencia 

de juros, impastos, deprecia¢es e amortiza~s. 

Receita : e a entrada de bens e direitos no ativo circulante ( dinheiro ou duplicatas a 

receber), decorrentes da venda de mercadorias,. de produtos e da presta~o de 

servi9QS. 

Receita Liquida : e a entrada de bens e direitos no ativo circulante ( dinheiro ou 

duplicatas a receber), decorrentes da venda de mercadorias, de produtos e da 

presta~o de services. A receita ffquida representa o valor da receita sem a 

incidencia dos impastos. 

Custos : e a aquisi~ de bens ou services destinados a produ~o ou a revenda, 

genericamente. A aquisi~o dos bens sao contabilizados em estoque. Quando da 

sa fda desses estoques para producao o valor passa a se denominar custos de 

producao ou custo das vendas. 

Custos de Produtos e Servi~os : sao os custos de operacao e manutenc;ao 

relacionados diretamente com a producao e distribuicao de agua, coleta e 

tratamento de esgoto dos sistemas operacionais. 

Despesas : sao os valores que correspondem as diminui9<)es do ativo ou a 

aumentos do passive em decorrencia do consumo de bens, da utilizac;ao de 

servi90s, ou, ainda, em decorrencia de juros, descontos e impastos. 

Despesas Comerciais :sao todos os gastos de administracao comercial, sistemas 

comerciais e outras despesas de natureza comerciaL 

Despesas Administrativas : sao todos os gastos de pessoal, materiais, servic;os de 

terceiros e outras despesas de natureza adrninistrativa relacionadas diretamente 

com a estrutura organica. 
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Despesas Operacionais : sao os valores que decorrem das atividades normais da 

empresa e podem ser agrupadas em comerciais, financeiras, gerais, de servi9os e 

administrativas. 

Deprecia~oes : sao OS valores que representam a parcela lan98da em despesas 

pelo desgaste natural, pelo uso do bern, rateado a vida util, normal, do mesmo. 

Amortiza~oes: corresponde a perda de valor do capital aplicado em ativos 

intangfveis. Assim, sao amortizaveis os Ativos Permanentes ·intangfveis de dura9ao 

limitada, ou seja, o Fundo de Comercio, o Ponto Comercial, os Direitos Autorais eo 

Direito de Explora98o. 

4.11.4 Processo Atual de Forma98o do lndicador 

As informacaes necessarias para a composi98o este lndicador estao 

distribufdas nos Relat6rio do Balan~ Patrimonial, On;amento do Resultado e 

Demonstra98o do Resultado. 0 processos de emissao destes relat6rios leem as 

bases de Unidades, do Plano de Contas e dos Lancamentos. 

Unidades : base de dados que contem todas as unidades da Sanepar. 0 acesso a 

este base de dados e feito para testar se a unidade em questao e valida. Quando 

uma unidade encerra suas atividades, a data e registrada nesta base. Caso ela 

esteja val ida, a data de encerramento contera zeros. 

Plano de Contas : e o conjunto das contas, previamente estabelecidos, para orientar 

na execu98o da contabilidade .. 0 plano de contas e estruturado de forma ordenada e 

leva em considera98o algumas caracteristicas fundamentais tais como : tamanho da 

empresa, ramo de atividade, sistema contabil utilizado. Na Sanepar , a organiza98o 

e feita em razao e subconta, por exempfo, Razao 31 - Receita Operacional, 

Subconta 1 00 - Agua. 

Lam;amentos : e o conjunto de lan98mentos selecionados conforme especifica9ao 

da razao e subconta do plano de contas .. Por exemplo, se for solicitado a razao 31 -

Receita Operacional, Subconta 1 00 - Agua, todos os lan9Bmentos com seus 

respectivos valores numericos, relatives a Razao/Subconta serao recuperados. 
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Este calculo inicia-se com a composic;ao do valor da Receita Bruta, conforme 

esquematizado no Processo de Totalizayao de Receitas da Unidade. 

Para obtenc;ao da Receita Uquida deve-se no proximo passo apurar o Total 

dos Impastos, conforms esquematizado no Processo de Totalizayao dos Impastos. 

Tabela 71: Processo de Totaliza~ao de Receitas da Unidade 

Processo de Totaliza~ao de Receitas da Unidade 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas 

Razao 31 - Receita Operational, Subconta 100- Agua. 

Razao 31 - Receita Operacionaf, Subconta 200- Esgoto. 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 300- Senii.;;os Tecnicos e Administrativos. 

Razao 31 - Receita Operacional, Subcoma 500- Residuos S61idos. 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 900- Outras Receitas Operacionais. 

Razao 32- Receita Financeira, Subconta 100- Ganhos Financeiros. 

Razao 32 - Receita Financeira, Subcoma 200- Vari~:es Monetiutas e Cambiais. 

Razao 33 - Receita Nao Operacional , Subconta 100 - Receita por Venda de Ativos. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanyamentos Ana!mcos re!ativos 
a Razao/Subconta e somar no Total de Receita. 

Para obtenc;ao da Receita Uquida deve-se no proximo passo apurar o Total 

dos Impastos, conforms esquematizado no Processo de T otalizac;ao dos Impastos. 

Tabela 72: Processo de Totaliza~ao dos lmpostos 

Processo de Totaliza~ao dos lmpostos 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 48- Despesas Fiscais, Extraordinarias e ProvisOes, Subconta 110- COFINS + PASEP. 

Ra:zao 48- Despesas Fiscais, Extraordinarias e Provisoes, Subconta 120- Juros e Corre9oes 
Monetarias. 

Razao 48 - Despesas Fiscais, Extraordinarias e ProvisOes, Subconta 130 - Multas. 

Razao 48 - Despesas Fiscais, Extraordinarias e ProvisOes, Subconta 140 - Acrescimos Morat6rios 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lan9amentos Analiticos relativos 
a Razao/Subconta e somar no Total de lmpostos. 
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0 proximo passo e calcular o Total de Gusto dos Produtos, que e obtido a 

partir do Processo de Totaliza<;ao de Gusto dos Produtos, esquematizado a seguir. 

Tabela 73: Processo de Totalizac;ao de Custos dos Produtos 

Processo de Totalizac;ao de Custos dos Produtos 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 41 - Custos de Operayao e Manutenc;ao, Subconta 11 o - Produc;ao de Agua Potavel. 

Razao 41 -Custos de Operac;ao e Manutenc;ao, Subconta 120- Distribuic;ao de Agua Potavel. 

Razao 41 - Custos de Operayao e Manutenyao, Subconta 130 - Produc;ao de Agua Industrial. 

Razao 41 - Custos de Ope~o e Manutenyao, Subcoma 211 - Esgoto- Ramais, Redes e 
Emissarios. 

Razao 41 - Custos de Operayao e Manute~o, Subconta 212- Esgoto - Tratamento. 

Razao 41 - Custos de Operayao e Maootenyao, Subconta 511 - Residuos S61idos- Coleta. 

Razao 41- Custos de Operayao e Manutenyao, Subcoma 512 -Resfduos S61idos- Tratamento. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lan1;amentos Analiticos relativos 
a Razao/Subconta e samar no Total, de Custos dos Produtos 

0 proximo passo e calcular o Total de Oespesas Comerciais. que e obtido a 

partir do Processo de T otaHza~o de Despesas Comerciais, esquematizado a 

seguir. 

Tabela 74: Processo de Totalizac;io de Despesas Comerciais 

Processo de Totalizac;io de Despesas Comerciais 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 42- Despesas Comerciais, Subconta 100- Operayao Comercial. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 200 - Pessoal. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 300 - Materiais. 

Razao 42- Despesas Comerciais, Subconta 400- Servic;os de Terceiros. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 500 -Gerais e Tributarias. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 600 - Depreciac;Oes e Amortizac;oes. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 700 - Perdas na Realizayao de Cn3ditos. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanc;amentos Analiticos relativos 
a Razao/Subconta e samar no Total de Despesas Comerciais. 
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0 proximo passo e calcular o Total de Despesas Administrativas que e obtido 

a partir do Processo de Totalizayao de Despesas Administrativas, esquematizado a 

seguir. 

Tabela 75: Processo de Totaliza~ao de Despesas Administrativas 

Processo de Totaliza~o de Despesas Administrativas 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 200 - Pessoal. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 300 - Materiais. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 400 - Servi~s de Terceiros. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 500 -Gerais e Tributarias. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 600 - Depreciayoes e Amortizayoes. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 700 - Servi~s lntemos. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanyamentos Analiticos relativos 
a Razao/Subconta e somar no Total de Despesas Administrativas. 

0 proximo passo e calcular o Total de Depreciacaes que e obtido a partir do 

Processo de Totalizagao de Depreciacaes, esquematizado a seguir. 

Tabela 76: Processo de Totaliza~io de Deprecia~6es 

Processo de Totaliza~io de Deprecia~aes 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 610 - Depreciayfies. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 620 - Perdas na Realizayao de Creditos. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 610 - Depreciayfies. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanyamentos Analiticos relativos 
a Razao/Subconta e somar no Total de Depreciayoes. 

0 proximo passo e calcular 0 Total de Amortiza96es que e obtido a partir do 

Processo de Totaliza98o de Amortiza¢es, esquematizado a seguir. 
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Tabela 77: Processo de Totaliza~o de Arnortiza~Oes 

Processo de Totaliza~ao de Amortiza~<>es 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 630 - Amortizayao de Gastos com lnstalac;ao. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 635-Amortiza~o de Gastos com Organiza~o e 
Reorganizayao. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 640 - Amortizayao de Gastos com Desenvolvimento 
Operacional. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 645 - Amortizayao de Gastos com Organizayao e 
Reorganizayao. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 650 - Amortizayao de Gastos com Desenvolvimento 
Operacional. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 655 - Amortiza~o de Gastos com Servidoes 
Temporarias. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 660 - Amortizayao de Gastos Extraordinanos. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 665- Amortizayao de Gastos com Programas de 
1 nformatica. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 670 - Amortizac;ao de Gastos com Proteyao e 
Preservac;ao Ambiental. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 675 - Amortizayao de Gastos com Direito de Usa e 
Operayao de Sistemas. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 630 - Amortizayao de Gastos com lnstalacao. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 635 - Amortizayao de Gastos com Organizayao e 
Reorganizayao. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 640 - Amortizayao de Gastos com 
Desenvolvimento Operacional. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 645 - Amortizayao de Gastos com Organizayao e 
Reorganizayao. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 650- Amortiza~o de Gastos com 
DesenvoMmento Operacional. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 655 - Amortizayao de Gastos com Servidoes 
Temporarias. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 660 - Amortizayao de Gastos Extraordinarios. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 665 - Amortiza~o de Gastos com Programas de 
Informatica. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 670 - Amortizayao de Gastos com Proteyao e 
Preservayao Ambiental. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 675 - Amortizac;ao de Gastos com Direito de Usa e 
Operayao de Sistemas. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 • recuperar os Lanyamentos Analiticos relatives 
a Razao/Subconta e samar no Total de Amortizayaes. 
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4.11.5 Processo Proposto de Forma~o do lndicador 

A proposta e a cria~o de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composi~o : 

Neste exemplo o quantitativa 1001 - Totaliza~o de Receitas pode ser usado 

para obter a Receita Bruta. Eles ja foi previsto para a composi~o do lndicador de 

Resultado Uquido. 

0 c6digo de quantitativa 1 027 pode ser associado a T abel a 69 - Processo de 

Totaliza~o de Impastos. 

0 c6digo de quantitativa 1 028 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totaliza~o de Custos de Produtos e Servi~s. 

0 c6digo de quantitativa 1 029 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Despesas Comerciais. 

0 c6digo de quantitativa 1 030 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totaliza~o de Despesas Administrativas. 

0 c6digo de quantitativa 1 031 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totaliza9ao de Depreciayaes. 

0 c6digo de quantitativa 1 032 pode ser associado a Tabela do Processo de 

T otalizayao de Amortiza96es. 

Os totais para cada c6digo -1027, 1028, 1029, 1030, 1031 e 1032- devem 

ser atualizados todos os dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respective. Na 

visao do lndicador do Resultado da Unidade antes dos Juros, Impastos, 

Deprecia96es e Amortizayaes, obtemos o seguinte mapeamento : 
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Tabela 78: Quantitativos para o lndicador do ResuHado da Unidade antes dos Juros, 

lmpostos, Deprecia~6es e Amortiza~6es 

Base de Dados de Quantitativos -lndicador do Resultado da Unidade antes dos Juros, 

lmpostos, Deprecia~Oes e Amortiza~6es 

Ano* Unidade* C6digo Descri<;ao Total [ 1 ... 12] 

1001 Receita da Unidade 

1027 Impastos 

1028 Custos de Produtos e Serviyos 

1029 Despesas Comerciais 

1030 Despesas Administrativas 

1031 Deprecia~es 

1032 Amortizav5es 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regrade neg6cio do Quantitativa. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out I Nov I Dez 

154 



Tabela 79: Composi~o do lndicador de Resultado da Unidade antes dos Juros, 

lmpostos. Deprecia~6es e Amortiza~Cies. 

Resultado da Unidade Antes dos Juros,lmpostos, 

lndicador de Resultado Depreciac;Oes e Amortizac;Qes 

da Unidade antes= ----------·-------------- * 100 

dos Juros, Impastos, Receita Liquida 

Depreciac;Oes e 

Amortizac;Qes 

Resultado da Unidade Antes dos Juros, Impastos, Depreciac;oes e Amortizac;oes = 

(Receita Uquida -

Custos de Produtos e Servic;os -

Despesas Comerciais -

Despesas Administrativas ) + 

(Depreciac;Qes + 

Amortizac;oes) 

Resultado da Unidade Antes dos Juros, lmpostos, Deprecia~ e Amortizac;Qes = 

( (Total(mes) 1001 - Total(mes) 1 027) -

Total(mes) 1028 -

Total(mes) 1029 -

Totat(mes) 1030)+ 

( Total(mes) 1031 + 

Total(mes) 1032) 

Receita Uquida = 

Receita Bruta -

Impastos 

Receita Uquida = 

Total(mes) 1001 -

Total(mes) 1027 
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4.11.6 A¢es da Tecnologia da lnforma~o 

Sao as mesmas a~oes ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obten~o 

do lndicador do Resultado da Unidade antes dos Juros, lmpostos, Depreciay6es e 

Amortiza~oes devem ser acrescentadas no Processo de Atualiza~o de 

Quantitativos. 

0 processo de atualiza~o deve ser implementado conforme apresenta~o da 

Figura : 

Unidade Plano de Contas 

Atualiza~ao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1001 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 

Lam;amento 

Figura 25: Atualiza~o dos Quantitativos do lndicador do Resultado da Unidade antes dos 
Juros, lmpostos, Deprecia~oes e Amortiza~oes 
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0 acesso as informa~oes de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transayao de consulta, conforme a Figura : 

Tela de Consulta do lndicador do Resultado da Unidade antes dos Juros, 
lmpostos, Deprecia~oes e Amortiza~oes 

lndicador do 
Resultado, 

Unidade XXX 

( (Total(mes) 1001 - Total(mes) 1 027) -
Total(mes) 1028 -
Total(mes) 1029 -
Total(mes) 1030 )+ 

( Total(mes) 1031 + 
Total(mes) 1032) 

a Unidade = -------------------------------------------------------------------------------------
ntes dos Juros, (Total(mes) 1001 - Total(mes) 1027) 

Impastos, 
Deprecia<;6es e 

mortiza<;6es-

Quantitativo 

1001 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 

Figura 26: Consulta do lndicador de do Resultado da Unidade antes dos Juros, lmpostos, 
Deprecia~oes e Amortiza~Oes 
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4.11. 7 Beneficios Esperados 

- Otimiza<;ao dos processos para totalizar receitas, impastos, custos de produtos e 

servi~s, despesas comerciais, despesas administra ticas, depreciayaes e 

amortizayaes. Para obter os totais, basta consultar a base de Quantitativos com o 

respective c6digo, pois nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades, 

Plano de Contas e Lan<;amentos para totaliza<;Bo. Representa uma simplifica<;ao da 

codifica<;ao nos processes. 

- Melhor performance no processamento. 

- Devido a simplicidade e rapidez no calculo desse indicador financeiro, as 

instituiyaes financeiras o utmzam para avaHar o risco financeiro de emprestar, 

verificando a capacidade da empresa para suportar niveis estabelecidos de 

endividamento versus a capacidade e risco de receber. Baseadas nele, as empresas 

demonstram para o mercado o comportamento do seu valor, e sua propor<;ao em 

rela<;ao a receitas. Dentro da Unidade Financeira da Sanepar, o acompanhamento 

deste indicador e fundamental. 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva financeira, 

conforme, o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma compara<;ao da situa<;ao atual e da 

situa<;ao proposta : 

Tabela 80: Comparativo para o lndicador de Avalia~o do Capital Empregado 

Situa~ao Atual Situa~o Proposta 
Bases de Dados Relat6rios Base de Dados Consulta 

Unidade Orvamento do Resuttado da Unidade Transayao de 
Plano de Contas Balanco Patrimonial Quantitativa Consutta do 

Lanr;amento Demonstracao do Resuttado lndicador 
FreqiH~ncia : Mensal Frequencia : Diaria 

158 



4.12 INDICADOR DE PRODUTIVIDADE PESSOAL 

4.12.1 Finalidade 

Este indicador estabelece a rela~o do numero de liga<;aes de agua e esgoto, 

dividido pelo numero total de empregados da unidade. 0 objetivo e estabelecer o 

maior numero possivel de ligagoes por empregado. 

4.12.2 Formula 

Tabela 81: Formula do lndicador de Produtividade Pessoat 

Liga{:Oes de Agua e Esgoto 

lndicador de Produtividade Pessoal= *100 

Empregados da Unidade 

Ligac;oes de Agua e Esgoto = 

Ligac;Oes de Agua + 

Ligac;oes de Esgoto 

Empregados da Unidade = 

Empregados + Terceiros 

4.12.3 Defini<;oes 

Liga~oes de Agua e Esgoto : e 0 somat6rio do total de liga¢es de agua com 0 

total de liga<;aes de esgoto. 

Liga~oes de Agua : e o somat6rio das tiga¢es de agua. 

Liga~oes de Esgoto: eo somat6rio das ligagoes de esgoto. 

Empregados: e a quantidade de empregados efetivos lotados na unidade. Para fins 

de calculo de produtividade nao entram OS empregados aposentados por invalidez. 

Terceiros: e a quantidade de empregados contratados na unidade. 0 objeto do 

contrato deve ser o atendimento as atividades de funcionamento da empresa. 
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4.12.4 Processo Atual de Formac;ao do lndicador 

Os serviyos prestados diariamente sao registrados pelas unidades na base de 

dados de Ordem de Servic;o. Mensalmente e emitido o Relat6rio de Custos e 

Receitas de Serviyo Acumulado, onde obtem-se o total de ligacaes de agua e o total 

de ligac;oes de esgoto efetuadas durante 0 mas e 0 total de ligacaes de agua 

efetuadas ate o mas anterior ao mas vigente e o total de ligacaes de esgoto 

efetuadas ate o mas anterior ao mas vigente . Somando os dois totais obtem-se o 

Total de Ugac;oes de Agua e Esgoto. 

Tabela 82: Processo de Totaliza~io de Liga~oes de Agua e Esgoto 

Processo de Totaliza~o de Liga~Cies de Agua e Esgoto 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades_ 

2- Pesquisar em Ordem de Se~ .-

Solicitay()es de liga~ao de agua no mes 

Total de ligay()es de agua efetuadas ate o mes anterior ao mes vigente 

Solicita~oes de liga~o de esgoto mes 

Total de ligay()es de esgoto efetuadas ate o mes anterior ao mes vigente 

3 - Para cada Ordem de Servi~o pesquisada no item 2 , recuperar as informa~oes relativas a 
liga~oes de agua e esgoto e somar no Total de Ligay()es de Agua e Esgoto. 

Os Empregados da Unidade sao compostos de funcionarios e terceiros. 0 

objeto de contrato do terceiro deve ser o atendimento as atividades de 

funcionamento da empresa. No Relat6rio de lnformay6es Gerenciais da Unidade, 

obtem-se o numero de funcionarios e o numero de terceiros. Estas informay6es 

estao presentes na base de dados de Recursos Humanos. 0 Processo de 

Totalizayao de Empregados e Terceiros, esta esquematizado a seguir: 

Tabela 83: Processo de Totaliza~io de Funcionarios 

Processo de Totaliza~ de Funcionarios 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Recursos Humanos : 

Registro Funcional, C6digo do Contrato de Terceiriza~o 

3 - Para cada Ordem de Servic;o pesquisada no item 2 , recuperar as informac;oes relativas ao registro 
funcional. Se o C6digo de Contrato de Terceirizac;ao conter zeros, significa que se trata de urn funcionario, entao 
se deve somar 1 no Total de Funcionarios. 
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Tabela 84: Processo de Totaliza~ao de Terceiros 

I 
Processo de Totalizac;ao de Terceiros 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Recursos Humanos : 

Registro Funcional, C6digo do Contrato de Terceiriza<;ao 

3 - Para cada Ordem de Servi<;o pesquisada no item 2 , recuperar as informa<;oes relativas ao registro 
funcionaL Se o C6digo de Contrato de Terceiriza<;ao for diferente de zeros, significa que se trata de um terceiro, 
entao se deve somar 1 no Total de Terceiros_ 
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4.12.5 Processo Proposto de Formayao do lndicador 

A proposta e a criayao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composi~o : 

Neste exemplo o quantitativa 1 020 - Liga96es de Agua e Esgoto pode ser 

usado para obter o total de liga96es de agua e esgoto. Ele ja foi previsto para a 

composiyao do lndicador de Reclama96es. 

0 c6digo de quantitativa 1 033 pode ser associ ado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Funcionarios. 

0 c6digo de quantitativa 1 034 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Terceiros. 

Os totais para cada c6digo - 1 033 e 1 034 - devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respectivo. Na visao do lndicador de 

Produtividade Pessoal, obtemos o seguinte mapeamento: 

Tabela 85: Quantitativos para o lndicador de Produtividade Pessoal 

Base de Dados de Quantitativos - lndicador de Produtividade Pessoal 

A no* Unidade* C6digo Descric;:ao Total [ 1 ... 12] 

1020 Liga~es de Agua e Esgoto 

1033 Funcionarios 

1034 Terceiros 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regra de neg6cio do Quantitativa. 

Jan I Fev I Mar I Abr Mai Jun Jul I Ago l Set lOut l Nov I Dez 
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Tabela 86: Composi~ do lndicador de Produtividade Pessoal 

LigaV(>es de Agua e Esgoto 

lndicador de Produtividade Pessoal= -------------- * 100 

Ligac;oes de Agua e Esgoto = 

Ligac;oes de Agua + 

LigaV(>es de Esgoto 

Ligac;oes de Agua e Esgoto = 

Total(mes) 1020 

Empregados da Unidade = 

Empregados + Terceiros 

Empregados da Unidade = 

Total(mes) 1033 + Total(mes) 1034 

Empregados da Unidade 

4.12.6 Agoes da Tecnologia da lnformagao 

Sao as mesmas a96es ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obtengao 

do lndicador de Produtividade Pessoal devem ser acrescentadas no Processo de 

Atualizagao de Quantitativos. 
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0 processo de atualizacao deve ser implementado conforme a apresenta~o 

da Figura : 

Unidade Ordem de Servi<;o 

Atualiza<;:ao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1020 
1033 
1034 

Recursos Humanos 

Figura 27: Atualiza~o dos Quantitativos do lndicador de Produtividade Pessoal 

0 acesso as informa~oes de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transa~o de consulta, conforme a Figura : 
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"" / 
Tela de Consulta do lndicador de Produtividade Pessoal 

Unidade XXX 

Total(mes) 1020 
lndicador de Produtividade Pessoal = ---------------------------------------------------------

Total(mes) 1033 + Total(mes) 1034 

v ~ 
~ 

/ ""\ 

Consulta dos 
Quantitativos 

'\.. 
~ 

"'--- _/ 

Quantitativa 

1020 
1033 
1034 

Figura 28: Consulta do lndicador de Produtividade Pessoal 
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4.12. 7 Beneficios Esperados 

- Otimiza98o dos processes para totalizar ligac;oes de agua e esgoto, funcionarios e 

terceiros. Para obter os totais, basta consultar a base de Quantitativos com o 

respective c6digo, pois nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades, 

Ordem de Servir;o e Recursos Humanos para totalizac;ao. Representa uma 

simplifica98o da codifica98o nos processes. 

- Produtividade pessoal e a capacidade de o individuo desempenhar a contento as 

atividades de seu cotidiano. Este indicador com valor abaixo do esperado pode 

significar para a unidade que existe a necessidade de treinamento para administrar 

e-mails, papeis e as demandas inesperadas atraves de urn sistema de auto

gerenciamento independents, com dicas e cursos para o funcionario planejar 

projetos e movimentar as coisas de forma efrciente e efetiva. 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva de processes 

internes e aprendizagem e crescimento, conforme, o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma compara98o da situa98o atual e da 

situayao proposta : 

Tabela 87: Comparativo para o lndicador de Produtividade Pessoal 

Situa~ao Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relat6rios Base de Consulta 

Oados 
Unidade Custos e Receitas de Serviyo Acumulado Transacao de 

Ordem de Serviyo lnformac;Oes Gerenciais da Unidade Quantitativa Consulta do 
Recursos Humanos lndicador 

FreQuencia : Mensal FreQi.iencia : Diaria 
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4.13 INDICADOR DE TEMPO DE ATENDIMENTO 

4. 13. 1 Finalidade 

Este indicador estabelece a relagao do tempo de atendimento com o tempo 

total de permanencia do cliente na unidade. 0 objetivo e maximizar o tempo de 

atendimento, buscando atender o maior numero de clientes possfvel, e minimizar o 

tempo de espera. Quanta maior o valor deste lndicador, melhor estara a eficiencia 

no atendimento aos clientes. 

4.13.2 Formula 

Tabela 88: Formula do lndicador de Tempo de Atendimento 

Tempo de Atendimento 

lndicador de Tempo de Atendimento = * 100 

Tempo de Espera + Tempo de Atendimento 

Tempo de Atendimento = 
Total do tempo de atendimento ao cliente 

Tempo de Espera = 
Total do tempo que o cliente ficou esperando para ser atendido 

4.13.3 Definigoes 

Tempo de Atendimento : e o valor que representa o tempo registrado desde o 

inicio ate o termino do atendimento ao cliente. 

Tempo de Espera: eo valor que representa o registro do tempo que o cliente ficou 

esperando para ser atendido. 

4. 13.4 Processo Atual de Formagao do lndicador 

0 cliente deve chegar a unidade prestadora de servigo da Sanepar, retirar 

uma senha e aguardar ser chamado para atendimento. Ao ser atendido, o cliente 

entrega a senha para o funcionario. No papel da senha tern o registro da hora de 

emissao, que representa a hora que o cliente chegou a unidade. 0 funcionario deve 
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registrar esta informayao via transayao na base de dados de Atendimentos, e em 

seguida registra a hora de inicio de atendimento via transagao na mesma base. 

Ao finalizar o atendimento, o funcionario encerra a transayao de atendimento 

eo processo de encerramento registra esta hora como termino de atendimento. 

Mensalmente, e emitido o Relat6rio de Atendimentos da Unidade, com a 

finalidade de analisar os atendimentos que deram origem a Ordem de servigo. Este 

processo pode servir de base para criar dois processes novos, 0 Processo de 

Totalizayao de Tempo de Espera e de Totalizayao de Tempo de Atendimento, para 

apurar o lndicador do Tempo de Atendimento, e estao esquematizados a seguir : 

Tabela 89: Processo de Totaliza~ao de Tempo de Espera 

Processo de Totalizac;ao de Tempo de Espera 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2- Pesquisar no Atendimentos as seguintes lnformac;Oes: 

Horario de Chegada do Cliente 

Horario de lnicio do Atendimento 

3- Para cada Atendimento pesquisado no item 2, calcular Tempo de Espera- Hon~rio de Chegada do Cliente 
- Horario de lnicio do Atendimento e samar o tempo de Espera no Total de Tempo de Espera. 

Tabela 90: Processo de Totaliza~ao de Tempo de Atendimento 

Processo de Totalizac;ao de Tempo de Atendimento 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Atendimentos as seguintes lnformar;:oes : 

Horario de lnicio do Atendimento 

Horario de Termino do Atendimento 

3- Para cada Atendimento pesquisado no item 2 , calcular Tempo de Atendimento- Horario de Termino do 
Atendimento - Hoffirio de lnicio do Atendimento e samar o Tempo de Atendimento Total de Tempo de 
Atendimento. 
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4.13.5 Processo Proposto de Formayao do lndicador 

A proposta e a criayao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguinte composic;ao : 

0 c6digo de quantitativa 1035 pode ser associado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Tempo de Espera. 

0 c6digo de quantitativa 1036 pode ser associ ado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Tempo de Atendimento. 

Os totais para cada c6digo- 1035 e 1036- devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respective. Na visao do lndicador de 

Tempo de Espera, obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 91: Quantitativos para o lndicador de Tempo de Atendimento 

Base de Dados de Quantitativos- lndicador de Tempo de Atendimento 

A no* Unidade* C6digo Descri~ao Total [ 1 ... 12] 

1035 Tempo de Espera 

1036 Tempo de Atendimento 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regrade neg6cio do Quantitativa. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
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Tabela 92: Composi~o do lndicador de Tempo de Atendimento 

Tempo de Atendimento 

lndicador de Tempo de Atendimento = ------------------ * 100 

Tempo de Espera + Tempo de Atendimento 

Tempo de Atendimento = 

Total do tempo de atendimento ao cliente 

Tempo de Atendimento = 

Total(mes) 1035 

Tempo de Espera = 

Total do tempo que o cliente ficou esperando para ser atendido 

Tempo de Espera = 

Total(mes) 1036 
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4.13.6Ac;oes da Tecnologia da lnformac;ao 

Sao as mesmas ac;oes ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obtenc;ao 

do lndicador de Tempo de Espera devem ser acrescentadas no Processo de 

Atualizayao de Quantitativos. 

0 processo de atualizac;ao deve ser implementado conforme a 

apresentac;ao da Figura : 

Unidade Atendimento 

Atualizac;:ao dos Quantitativos 

Quantitativo 

1035 
1036 

Figura 29: Atualiza~ao dos Quantitativos do lndicador de Tempo de Atendimento 
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0 acesso as informac;oes de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transac;ao de consufta, conforme a Figura : 

~~~~~~~--~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Tempo de Espera 

/ 

Unidade XXX 

Total(mes) 1035 
lndicador de Tempo de Espera = ---------------------------------------------------------------

Total(mes) 1036 

Consulta dos 
Quantitativos 

Quantitativa 

1035 
1036 

Figura 30: Consulta do lndicador de Tempo de Espera 
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4.13. 7 Beneficios Esperados 

- Otimizagao dos processes para totalizar o tempo de atendimento e o tempo de 

espera do cliente. Para obter os totais, basta consultar a base de Quantitativos com 

o respective c6digo, pais nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades e 

Atendimento para totalizagao. Representa uma simplificagao da codificagao nos 

processes. 

- Este indicador revela-se extremamente util e importante para ser avaliado pela 

gerencia diariamente. Urn valor alto pode significar que o atendimento esta sendo 

demasiadamente demorado. Urn valor baixo pode significar que o cliente esta sendo 

atendido rapido, o que nao significa necessariamente eficiencia e eficacia, mas esta 

esperando mais tempo que o atendimento. Pode refletir tambem falta de pessoal 

para atender a demanda. Urn valor mooio pode ser considerado ideal. 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva de processes 

internes e aprendizagem e crescimento, conforme, o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma comparagao da situagao atual e da 

situagao proposta : 

Tabela 93: Comparativo para o lndicador de Tempo de Atendimento 

Situa~ao Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relatorios Base de Consulta 

Dados 
Unidade Atendimentos da Unidade Transar;ao de 

Atendimento Quantitativa Consulta do 
lndicador 

Frequencia : Mensal Frequencia : Diaria 
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4.14 INDICADOR DE TREINAMENTO 

4. 14. 1 Finalidade 

0 lndicador de Treinamento visa mensurar o investimento da unidade no 

T abel a de funcionarios em treinamento. A oportunidade de aperfei9oamento 

profissional tem-se mostrado em todas as empresas, como uma motiva9ao para o 

funcionario e o beneficia principal da empresa e o aumento de grau de satisfa98o 

dos clientes, que aumenta por causa da qualidade do atendimento. 

4.14.2 Formula 

Tabela 94: Formula do lndicador de Treinamento 

Funcioniuios Treinados 

lndicador de Treinamento = * 100 

F unclonc'irios 

Funcionarios Treinados = 

Total de Funcionarios treinados 

Funcionarios = 
Total de Funcionarios da unidade 

4.14.3 Defini96es 

Funcionarios Treinados e a quantidade de empregados efetivos lotados na 

unidade que possuem registro de horas em treinamento. 

Funcionarios : e a quantidade de empregados efetivos lotados na unidade. Para 

fins de calculo de produtividade nao entram OS empregados aposentados por 

invalidez. 

4. 14.4 Processo Atual de Forma9ao do lndicador 

Os Empregados da Unidade sao compostos de funcionarios e terceiros. 0 

objeto de contrato do terceiro deve ser o atendimento as atividades de 

funcionamento da empresa. No Relat6rio de lnforma96es Gerenciais da Unidade, 
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obtem-se 0 numero de funcionarios e 0 numero de horas de treinamento par 

funcionario. Estas informag6es estao presentes na base de dados de Recursos 

Humanos. 0 Processo de Totalizagao de Empregados, esta esquematizado a seguir 

Tabela 95: Processo de Totaliza~ao de Funcionarios 

Processo de Totalizac;;ao de Funcionarios 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Recursos Humanos : 

Registro Funcional, C6digo do Contrato de Terceirizag.'io 

3 - Para cada ocorrencia de Recursos Humanos pesquisada no item 2 , recuperar as informagoes relativas ao 
registro funcionaL Se o C6digo de Contrato de Terceirizagao conter zeros, significa que se trata de um 
funcionario, entao se deve somar 1 no Total de Empregado. 

0 Processo de Totalizagao de Empregados Treinados, esta esquematizado a 

seguir: 

Tabela 96: Processo de Totaliza~ao de Funcionarios Treinados 

Processo de Totaliza~ao de Funcionarios Treinados 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Recursos Humanos : 

Registro Funcional, C6digo do Contrato de Terceirizat;ao, Numero de Horas de Treinamento 

3 - Para cada ocorrencia de Recursos Humanos pesquisada no item 2 , recuperar as informac;oes 
relativas ao registro funcional. Se o C6digo de Contrato de Terceirizat;ao conter zeros, significa que 
se trata de urn funcionario, entao se deve somar 1 no Total de Empregados Treinados. 
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4.14.5 Processo Proposto de Forma9ao do lndicador 

A proposta e a cria9ao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composi9ao : 

Neste exemplo o quantitativa 1 033 - Funcionarios pode ser usado para obter 

o total de funcionarios da unidade. Ele ja foi previsto para a composiyao do lndicador 

de Produtividade Pessoal. 

0 c6digo de quantitativa 1037 pode ser associ ado a Tabela do Processo de 

Totalizayao de Funcionarios Treinados. 

Os totais para cada c6digo - 1033 e 1037 - devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respective. Na visao dd lndicador de 

Tempo de Espera, obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 97: Quantitativos para o lndicador de Treinamento 

Base de Dados de Quantitativos - lndicador de Funcionarios com Treinamento 

Ano* Unidade* C6digo Descri~o Total [ 1 ... 12] 

1033 Funciom1rios 

1037 Funcionarios Treinados 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regrade neg6cio do Quantitativa. 

Jan I Fev Mar I Abr I Mai I Jun I Jul Ago I Set I Out I Nov Dez 
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Tabela 98: Composi~ do lndicador de Treinamento 

Funcionarios Treinados 

lndicador de Treinamento = --------------------- * 100 

Funcionarios Treinados = 

Total de funcionarios treinados 

Funcionarios Treinados = 

Total(mes) 1037 

Funcionarios 

Total de funcionarios da unidade 

Funcionarios = 

Total(mes) 1033 

Funcionarios 
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4.14.6Ac;oes da Tecnologia da lnformac;ao 

Sao as mesmas ac;oes ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obtenc;ao 

do lndicador de Funcionarios com Treinamento devem ser acrescentadas no 

Processo de Atualizac;ao de Quantitativos, 

0 processo de atualizac;ao deve ser imp,ementado conforme a apresentac;ao 

da Figura : 

Unidade 

Atualizagao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1033 
1037 

Recursos Humanos 

Figura 31: Atualiza~o dos Quantitativos do lndicador de Funcionilrios com 

Treinamento 
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0 acesso as informa<;6es de quantitativos deve ser viabilizado par uma 

transagao de consutta, conforme a Figura : 

~~~~~~~~~/ 
Tela de Consulta do lndicador de Funcionarios com Treinamento 

/ 

Unidade XXX 

Total(mes) 1033 
lndicador de Funcionarios com Treinamento = -------------------------------------------------------

Total(mes) 1037 

Consulta dos 
Quantitativos 

'----.... A~----

Quantitativa 

1033 
1037 

Figura 32: Consulta do lndicador de Funcionario com Treinamento 
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4.14. 7 Beneficios Esperados 

- Otimizac;ao dos processos para totalizar funcionarios e funcionarios treinados. Para 

obter os totais, basta consultar a base de Quantitativos com o respective c6digo, 

pais nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades e Recursos Humanos 

para totalizac;ao. Representa uma simplificagao da codificac;ao nos processos. 

- Essa capacitac;ao e uma das responsabilidades gerenciais de maior importancia 

nos dias de hoje. Mas o caminho para esse objetivo depende de varios fatores. Para 

ter Iuera, a empresa precisa ter clientes satisfeitos que comprem seus produtos e/ou 

servic;os e divulguem sua satisfagao para outras pessoas, garantido uma penetragao 

de mercado mais elevada. Treinar e educar, ensinar, mudar o comportamento, fazer 

com que as pessoas adquiram novas conhecimentos, novas habilidades, ou seja, 

ensina-las a mudar de atitude. Treinar, na verdade, significa ensinar a pensar, a criar 

e aprender a aprender. Este indicador deve ter uma evolugao crescente. A Sanepar 

deve preservar suas qualidades, aperfeic;oamento a cada dia este indicador com a 

finalidade de atender o cliente com excelencia. 

- Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva de processos 

internos e aprendizagem e crescimento, conforme, o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma comparac;ao da situagao atual e da 

situagao proposta: 

Tabela 99: Comparativo para o lndicador de Treinamento 

Situa~ao Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relat6rios Base de Consulta 

Dados 
Unidade lnforma~es Gerenciais da Unidade Transac;ao de 

Recursos Humanos Quantitativa Consulta do 
lndicador 

Freqi.iencia : Mensal Freqi.iencia : Diaria 
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4.15 INDICADOR DE DESPESA OPERACIONAL 

4. 15. 1 Finalidade 

0 lndicador de Despesa Operacional demonstra o desempenho da unidade 

das despesas operacionais em rela9ao a receita total. Consideram-se despesas 

operacionais, as despesas necessarias de manuten9ao e opera9ao da unidade. 

4.15.2 Formula 

Tabela 100: Formula do lndicador de Despesa operacional 

Despesa Operacional 

lndicador de Despesa Operacional = ----------------- * 100 

Despesa Operacional = 
Despesa com Pessoal + 

Despesa com Materiais + 

Servigos de T erceiros + 

Gerais e Tributarias 

Receita Operacional = 

Servigos de Agua + 

Tarifas de Agua + 

Tarifas de Agua Industrial + 

Servigos de Agua Industrial + 

Tarifas de Esgoto + 

Servigos de Esgoto + 

Tarifas de Reslduos S61idos + 

Devolugoes de Valores 

4.15.3 Defini96es 

Receita Operacional 

Despesa : sao os valores que correspondem as diminuiy6es do ativo ou a aumentos 

do passivo em decorr€mcia do consumo de bens, da utilizayao de servi9os, ou, 

ainda, em decorrencia de juros, descontos e impastos. 
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Despesa Operacional : consideram-se como despesas operacionais, as despesas 

necessarias a manutenc;ao e operac;ao, tais como, pessoal, materiais, servigos de 

terceiros, gerais e tributarias. Na despesa operacional sao exclufdas as 

depreciac;oes e as despesas financeiras. 

Receita : e a entrada de bens e direitos no ativo circulante ( dinheiro ou duplicatas a 

receber), decorrentes da venda de mercadorias, de produtos e da prestayao de 

servic;os. 

Receita Operacional : e o somat6rio da receita de tarifas, mais a receita de 

ligac;oes de agua, mais a receita de ligac;oes de esgoto, mais a receita de 

servigos para clientes. 

4.15.4 Processo Atual de Formac;ao do lndicador 

0 usuario solicita o Relat6rio de Orc;amento do Resultado. Este relat6rio 

possui os valores totalizados de receitas e despesas operacionais. 0 processo de 

emissao do Orc;amento do Resultado le as bases de Unidades, do Plano de Contas 

e dos Lam;amentos. 

Unidades: base de dados que contem todas as unidades da Sanepar. 0 acesso a 

este base de dados e feito para testar sea unidade em questao e valida. Quando 

uma unidade encerra suas atividades, a data e registrada nesta base. Caso ela 

esteja valida, a data de encerramento contera zeros. 

Plano de Contas : e o conjunto das contas, previamente estabelecidos, para orientar 

na execuc;ao da contabilidade. 0 plano de contas e estruturado de forma ordenada e 

leva em considerac;ao algumas caracterfsticas fundamentais tais como : tamanho da 

empresa, ramo de atividade, sistema contabil utilizado. Na Sanepar , a organizayao 

e feita em razao e subconta, por exemplo, Razao 31 - Receita Operacional, 

Subconta 1 00 - Agua. 

Lam;amentos : e o conjunto de lanc;amentos selecionados conforme especificagao 

da razao e subconta do plano de contas. Por exemplo, se for solicitado a razao 31 -

Receita Operacional, Subconta 1 00 - Agua, todos os lanc;amentos com seus 

respectivos valores numericos, relatives a Razao/Subconta serao recuperados. 
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0 Processo de Totalizar;ao de Despesas Operacionais esta, demonstrado no 

T a bela a seguir : 

Tabela 101: Processo de Totaliza~ao Despesa Operacional 

Processo de Totaliza~ao de Despesa Operacional 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas : 

Razao 41- Custos de Operayao e Manutenc;ao, Subconta 100- Agua. 

Razao 41- Custos de Operayao e Manutenc;ao, Subconta 400- Serviyos de Terceiros. 

Razao 41 - Custos de Operayao e Manutenc;ao, Subconta 500- Reslduos Solidos. 

Razao 42 - Despesas Comerciais, Subconta 300 - Administrayao. 

Razao 43 - Despesas Administrativas, Subconta 300 - Diretoria. 

Razao44 - Despesas das Unidades de Administrac;ao Estadual, Subconta 300 - Unidades de 
Servic;o. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanyamentos relativos a 
Razao/Subconta e somar no Total de Despesas Operacionais. 

0 proximo passo e calcular o Total de Receitas Operacionais que e obtido a 

partir do Processo de T otaliza98o de Receitas Operacionais, esquematizado a 

seguir. 

Tabela 102: Processo de Totaliza~ao de Receitas Operacionais 

Processo de Totaliza~ao de Receitas Operacionais 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar no Plano de Contas as seguintes Razoes/Subcontas 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 100- Agua. 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 200- Esgoto. 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 300- Servic;os Tecnicos e Administrativos. 

Razao 31- Receita Operacional, Subconta 500- Reslduos Solidos. 

Razao 31 - Receita Operacional, Subconta 900- Outras Receitas Operacionais. 

3 - Para cada Razao/Subconta pesquisada no item 2 , recuperar os Lanyamentos Analiticos relativos 
a Razao/Subconta e somar no Total de Receita Operacional. 
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4.15.5 Processo Proposto de Forma(_(ao do lndicador 

A proposta e a criagao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composi(_(ao : 

Neste exemplo o quantitativa 1 007 - Receita Operacional pode ser usa do 

para obter o Total de Receita Operacional. Ele ja foi previsto para a composi9fio do 

lndicador de Evasao de Receitas. 

0 c6digo de quantitativa 1 038 pode ser associ ado a T abel a do Processo de 

Totalizagao de Despesa Operacional. 

Os totais para cada c6digo- 1007 e 1038- devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respective. Na visao do lndicador de 

Tempo de Espera, obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 103: Quantitativos para o lndicador de Despesa Operacional 

Base de Dados de Quantitativos - lndicador de Despesa Operacional 

A no* Unidade* C6digo Descri((ao Total [ 1 ... 12] 

1007 Receita Operacional 

1038 Despesa Operacional 

Ano : ano do Exercfcio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regrade neg6cio do Quantitativa. 

Jan Fev I Mar Abr Mai I Jun I Jul I Ago I Set I Out I Nov Dez 
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Tabela 104: Composi~o do lndicador de Despesa Operacional 

Despesa Operacional 

lndicador de Despesa Operacional = --------------- * 100 

Despesa Operacional = 
Despesa com Pessoal + 

Despesa com Materiais + 

Servi~;os de Terceiros 

Despesa Operacional = 

Total(mes) 1038 

Receita Operacional = 

Servi~;os de Agua + 

Tarifas de Agua + 

Tarifas de Agua Industrial + 

Servi~;os de Agua Industrial + 

Tarifas de Esgoto + 

Servigos de Esgoto + 

Tarifas de Resfduos S61idos + 

Devolu~;oes de Valores 

Receita Operacional = 
Total(mes) 1007 

Receita Operacional 
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4.15.6A¢es da Tecnologia da lnforma~o 

Sao as mesmas a96es ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obten98o 

do lndicador de Oespesa Operacional devem ser acrescentadas no Processo de 

Atualiza98o de Quantitativos. 

0 processo de atualiza~o deve ser implementado conforme a apresenta98o 

da Figura : 

Unidade Plano de Contas 

Atualizavao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1007 
1038 

Laru;amento 

Figura 33: Atualiza~ao dos Quantitativos do lndicador de Despesa Operacional 
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0 acesso as i nforma~oes de quantitativos deve ser viabilizado por uma 

transa~o de consulta, conforme a Figura : 

~ / 
Tela de Consulta do lndicador de Despesa Operacional 

Unidade XXX 

Total(mes) 1038 
I nd i cad or de Despesa 0 pe raci on a I= ----------------------------------------------------------------

Total(mes) 1007 

/ ~ 

/ ' 
Consulta dos 
Qua ntitativos 

' J~ 

1'-- ____/ 

Quantitativa 

1007 
1038 

Figura 34: Consulta do lndicador de Despesa Operacional 
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4.15. 7 Beneficios Esperados 

- Otimizagao dos processes para totalizar receita operacional e despesa operacional. 

Para obter as totais, basta consultar a base de Quantitativos com o respective 

c6digo, pais nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades, Plano de 

Contas e Lanqamento para totalizayao. Representa uma simplificagao da 

codificayao nos processes. 

- 0 criteria deste indicador baseia-se no fato de quanta menor melhor. A unidade 

167 Campos Gerais apresenta dos piores resultados de 117,45 %, ou seja , as 

despesas operacionais estao bastante superiores as receitas. A unidade 175 Norte 

Pioneiro, compromete 83,91% de sua receita com suas despesas operacionais, 

apresentando urn resultado excelente. 0 acompanhamento do dia a dia deste 

indicador, permite redefrnir medidas estrategicas para melhorar o desempenho. 

Este indicador esta contextualizado principalmente, na perspectiva financeira, 

conforme, o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma comparayao da situayao atual e da 

situayao proposta : 

Tabela 105: Comparativo para o lndicador de Despesa Operacional 

Situa~ao Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relat6rios Base de Dados Consulta 

Unidade Oryamento do Resultado da Unidade Transac;ao de 
Plano de Contas Demonstrac;ao do Resultado Quantitativa Consulta do 

Langamento lndicador 
Freqi.iencia : Mensal Freqi.iencia : Diana 
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4.16 INDICADOR DE HORAS EXTRAS 

4. 16. 1 Finalidade 

0 objetivo deste indicador e identificar o montante de horas extras com os 

respectivos acrescimos legais, realizadas na unidade pelos funcionarios. Um 

resultado alto pode indicar car€mcia de pessoal, que pode ser devido a adogao de 

polfticas govemamentais que resolvem nao realizar concursos publicos para 

ocupagao de vagas. 

4.16.2 Formula 

Tabela 106: Formula do lndicador de Horas Extras 

Horas Extras 

lndicador de Horas Extras= ----------------------------------------------------------- * 100 

Horas Trabalhadas 

Horas Extras = 

Total de horas extras feitas pela unidade no Periodo 

Horas Trabalhadas = 

Total de horas trabalhadas na unidade no Periodo 

4.16.3 Definigoes 

Horas Trabalhadas : sao as horas de atividade estabelecidas nos contratos de 

trabalho dos empregados efetivos, que constituem a jornada normal. 

Horas Extras : sao as horas realizadas pelos colaboradores efetivos, alem da 

jornada normal, de acordo com o estabelecido na legislagao, com os devidos 

acrescimos legais, ou seja : 

-50 % : sao as horas extras trabalhadas fora do horario normal de trabalho, desde 

que nao ultrapasse as 22h00min (vinte e duas) horas. Para identificar o numero de 

horas, multiplica-se o numero de horas trabalhadas neste perlodo por 1 ,50. 
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- 20% + 50 % : sao as horas extras trabalhadas no periodo compreendido entre 

22h00min (vinte e duas) e 05 : 00 (cinco) horas, exceto quando coincidir com 

feriados e/ou repouso semanal remunerado. Para identificar o numero de horas, 

multiplica-se o numero de horas trabalhadas neste periodo par 1,80. 

- 1 00% : sao as horas extras trabalhadas nos dias de feriados e de repouso semanal 

remunerado. Para identificar o numero de horas, multiplica-se o numero de horas 

trabalhadas nestes dias par 2,00. 

4.16.4 Processo Atual de Formac;ao do lndicador 

No Relat6rio de lnformac;oes Gerenciais da Unidade, obtem-se a carga 

horaria e o numero de horas extras de cada funcionario. Estas informac;Oes estao 

presentes na base de dados de Recursos Humanos. 0 Processo de Totalizayao de 

Horas Extras e o Processo de Totalizayao de Horas Trabalhadas, esta 

esquematizado a seguir : 

Tabela 107: Processo de Totaliza~ao de Horas Extras 

Processo de Totaliza~ao de Horas Extras 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Recursos Humanos : 

Registro Funcional, C6digo do Contrato de Terceiriza~o,Horas Extras 

3 - Para cada registro de Recursos Humanos pesquisado no item 2, recuperar as informac;:oes 
relativas ao registro funcional. Se o C6digo de Contrato de Terceiriza~o canter zeros, significa que 
se trata de urn funciom1rio, enU'io se deve somar as Horas Extras no Total de Horas Extras. 

Tabela 108: Processo de Totaliza~ao de Horas Trabalhadas 

Processo de Totalizayao de Horas Trabalhadas 

1 - Validar a unidade solicitante pesquisando na base de Unidades. 

2 - Pesquisar em Recursos Humanos : 

Registro Funcional, C6digo do Contrato de Terceiriza~o, Carga Horaria,Horas Extras 

3 - Para cada registro de Recursos Humanos pesquisado no item 2 , recuperar as informac;oes 
relativas ao registro funcional. Se o C6digo de Contrato de Terceiriza~o canter zeros, significa que 
se trata de urn funcionario, entao se deve somar as Carga Horaria + Horas Extras no Total de Horas 
Trabalhadas. 
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4.16.5 Processo Proposto de Forma~ao do lndicador 

A proposta e a cria~ao de uma base de dados chamada Quantitativos, com a 

seguintes composi~ao : 

0 c6digo de quantitativa 1039 pode ser associ ado a Tabela do Processo de 

Totaliza~o de Horas Extras. 

0 c6digo de quantitative 1040 pode ser associado ao Tabela do Processo de 

Totaliza~ao de Horas Trabalhadas. 

Os totais para cada c6digo - 1039 e 1040 - devem ser atualizados todos os 

dias, na Tabela de Totais indexada pelo mes respective. Na visao do lndicador de 

Horas Extras, obtemos o seguinte mapeamento : 

Tabela 109: Quantitativos para o lndicador de Horas Extras 

Base de Dados de Quantitativos - lndicador de Funcionarios com Treinamento 

Ano* Unidade* C6digo Descri~o Total [ 1 ... 12] 

1039 Horas Extras 

1037 Horas Trabalhadas 

Ano : ano do Exercfcio 

Unidade*: Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Total [ 1 ... 12] : Valores Acumulados diariamente conforme regrade neg6cio do Quantitativo. 

Jan I Fev I Mar I Abr I Mai I Jun I Jul I Ago I Set I Out I Nov I Dez 
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Tabela 110: Composi~o do lndicadorde Horas Extras 

Horas Extras 

lndicador de Horas Extras=------·---------

Horas Trabalhadas 

Horas Extras = 

Total de horas extras feitas pela unidade 

Horas Extras = 

Total(mes) 1039 

Horas Trabalhadas = 

Total de horas trabalhadas na unidade 

Horas Trabalhadas = 

Total(mes) 1040 
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4.16.6A¢es da Tecnologia da lnformayao 

Sao as mesmas a9oes ja descritas no modulo 4.1.6. As regras para obtenyao 

do lndicador de Horas Extras devem ser acrescentadas no Processo de Atualizayao 

de Quantitativos. 

0 processo de atualiza9ao deve ser implementado conforme a apresenta9ao 

da Figura : 

Unidade 

Atualizac:;ao dos Quantitativos 

Quantitativa 

1039 
1040 

Recursos Humanos 

Figura 35: Atualiza~ao dos Quantitativos do lndicador de Horas Extras 

0 acesso as informa9oes de quantitativos deve ser viabilizado par uma 

transa9ao de consulta, conforme a Figura : 
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~ / 
Tela de Consulta do lndicador de Horas Extras 

Unidade XXX 

Total(mes) 1039 
lndicador de Horas Extras = -------------------------------------------·--------------

Total(mes) 1040 

/ ~ 
"' 

/ '\ 

Consulta dos 
Quantitativos 

'- .. ~ 

~ ____-/ 

Quantitativa 

1039 
1040 

Figura 36: Consulta do lndicador de Horas Extras 
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4.16. 7 Beneficios Esperados 

- Otimizagao dos processes para totalizar horas extras e horas trabalhadas. Para 

obter os totais, basta consultar a base de Quantitativos com o respective c6digo, 

pais nao sera mais necessaria acessar as bases de Unidades e Recursos Humanos 

para totalizayao. Representa uma simplificayao da codificayao nos processes. 

- Se este indicador apresentar urn valor alto, pode significar falta de pessoal na 

unidade. 0 ideal e manter este fndicador com o menor valor possfvel. Nas 

eventualidades, pode-se autorizar que o funcionario faga horas extras. 

- Este indicador esta contextuafizado principafmente, na perspectiva financeira, 

conforme, o Balanced Scorecard. 

- 0 quadro comparative a seguir exibe uma comparayao da situagao atual e da 

situayao proposta : 

Tabela 111 : Comparativo para o lndicador de Horas Extras 

Situa~ao Atual Situa~ao Proposta 
Bases de Dados Relat6rios Base de Consulta 

Dados 
Unidade lnformac;oes Gerenciais da Unidade Transac;ao de 

Recursos Humanos Quantitativa Consulta do 
lndicador 

Frequencia : Mensal Frequencia : Diaria 
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4.17 RESUMO DE INDICADORES E QUANTITATIVOS 

Tabela 112: Resumo de lndicadores e Quantitativos 

INDICADORES QUANTITATIVOS 

COD IGO DESCRICAO 

1001 Receitas da Unidade 

Resultado Uquido 1002 Custos e Despesas da Unidade 

1003 Receitas da Corpo~o 

1004 Custos e Despesas da Corporac;:ao 

1005 
Abastecimento de Agua 

Popul~o com Agua 

1006 Populac;:ao 

1007 Receita Operaciona\ 
Evasao de Receitas 

1008 Arrecadayao 

1009 Volume Residencial de Agua 
Consumo Residencial 

1010 Numero de Economias Residenciais 

1001 Receita da Unidade 

1002 Custos e Despesas da Unidade 

1011 Patrimonio liquido 

1012 Financiamentos a curto prazo 

A valiac;:ao do Capital Empregado 
1013 Financiamentos a Iongo prazo 

1014 Disponibilidades 

1015 Aplicac;:oes a curto prazo 

1016 AplicayOes a Iongo prazo 

1017 Ativo Circulante 

1018 Passivo Circulante 

1019 Reclamayaes 
Reclamayaes 

1020 Ligac;:oes de Agua e Esgoto 

1021 Vari~o de Ugayaes de Agua no mes 
Aumento de Ligayoes de Agua 

1022 Ugacaes de Aoua 

1023 Variac;:ao de Ligac;:oes de Esgoto no mes 
Aumento de ligayoes de Esgoto 

1024 ligayaes de Esgoto 

1025 Volume Produzido no mes 
Defasagem no Sistema Distribuidor 

1026 Volume Faturado no mes 

1001 Receitas da Unidade 

1027 lmpostos 
Resultado da Unidade antes dos Juras, Impastos, Depreciac;:oes 

e Amortizayoes 1028 Custos de Produtos e Serv~ 
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INDICADORES QUANTITATIVOS 

1029 Despesas Comerciais 

1030 Despesas Administrativas 
Resultado da Unidade antes dos Juros, lmpostos, Deprecia{:oes 

e Amortiza{:oes 1031 Deprecia¢es 
Continua~;ao 

1032 Amortiza¢es 

1020 liga¢es de Agua e Esgoto 

1034 Funcionarios 
Produtividade Pessoal 

1033 Terceiros 

1035 Tempo de Espera 
Tempo de Atendimento 

1036 Tempo de Atendimento 

1033 Funcionarios 
Treinamento 

1037 Funcionarios Treinados 

1007 Receita Operacional 
Despesa Operacional 

1038 Despesa Operacional 

1039 Horas Extras 
Horas Extras 

1040 Horas Trabalhadas 
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4.18 SIMULACAO DE INDICADORES E QUANTITATIVOS 

4.18.1 Finalidade 

Segundo Peter Senge (2005) na Quinta Disciplina, em uma organiza98o e 

necessaria criar urn todo produtivo. De nada adianta a organiza<;ao possuir um 

produto inovador e potenciais de inteligencia individuais, se ela nao e capaz de 

reunir suas diversas fun<;oes e talentos. Toda mudan<;a cultural requer 

reestrutura98o do modo de pensamento. Senge (2005), considera o pensamento 

sistemico a pedra fundamental da mudan<;a de mentalidade, que resulta da soma de 

varios pontos de vistas individuais para formar visao estruturada, coopera<;ao e 

trabalho em equipe. Se a estrategia de interven<;ao nao e bern aceita, ou cria 

polemicas, burocracias que afetam o trabalho cooperative e/ou produto final da 

empresa, ela deve ser reavaliada, para nao cair em ciclos de rivalidades e 

transferencias de culpas entre os integrantes da organiza<;ao. 

A finalidade criar uma transa<;ao baseada no pensamento sistemico, e unir 

conceitos no sentido de crescimento em equipe. 

4.18.2 Evolugao da Base de Quantitativos 

A evolugao da base de dados de quantitativos esta no acrescimo das regras 

de neg6cio que regem a forma<;ao dos quantitativos. Desta forma e possfvel criar 

transagoes de interagao com o usuario, com a qualidade de projetar regras de 

neg6cio para integrar os quantitativos. 

Conforme Kaplan e Norton (1997) "Os objetivos da perspectiva de 

aprendizado e crescimento oferecem a infra-estrutura que possibilita a consecu98o 

de objetivos ambiciosos nas tres perspectivas. Os objetivos da perspectiva de 

aprendizado e crescimento sao os vetores de resultados excelentes nas tres 

primeiras perspectivas do Balanced Scorecard". 

A proposta deste estudo e avaliar a simula<;ao de proje<;ao do indicador de 

liquidez imediata, baseando a transagao negocial nos principios ditados por Peter 

Senge no livro "A Quinta Disciplina". 
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A nova estrutura ficaria adequada a T abela definida a seguir : 

Tabela 113: Evolu~ao da Base de Dados de Quantitativos 

Base de Dados de Quantitativos 

A no* Unidade* C6digo I Descriyao I Regra [ 1 .. 50] Total [ 1 ... 12] 

Ano : ano do Exercicio 

Unidade* : Unidade, Sistema, Diretoria, Estado 

Regra [ 1 .. 50] : Parametros para seJe~ao na base de dados. 

Total [ 1 ... 12) : Val ores Acumulados diariamente conforme regra de neg6cio do Quantitativo. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Cada ocorrencia de Regra, armazena uma regra de forma<;ao do neg6cio. Na 

simulagao selecionada, as regras vao atender a hierarquia contabil. 

A Composi<;ao da Regra para os lanc;amentos contabeis, e Grupo, Razao e 

Subconta. A Subconta pode ser agrupada ate encontrar a defini<;ao de lanc;amentos 

elementares, ou seja, lanyamentos sem grupos subordinados a eles. A simulac;ao 

de exemplo vai tamar mais clara este conceito. 

0 indicador de liquidez imediata e uma mensura<;ao de carater financeiro. 0 

valor deste indicador representa quanta a empresa possui disponlvel em caixa para 

cada R$ 1,00 de dlvida total. Quanta maior for o valor, indica que a situa<;ao 

financeira da empresa em rela<;ao a suas obrigac;oes esta equilibrada. A formula 

deste indicador e a seguinte : 

Disponibi lidades 

lndicador de Liquidez lmediata = 
Passivo Circulante 

Por exemplo, se este indicador apresentar urn valor de 0, 15, significa que 

para cada R$1 ,00 de dividas, a empresa possui R$ 0,15 centavos para quitagao. 
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4.18.3 Proje~o de Quantitativos 

PROJECAO DE INDICADORES 

NUl\fERADOR 
INDICADOR= 

DENOl\rfiN.AD()R 

Sair Tela. .Antmor 

Figura 37: Tela lnicial 

Caso um funcionario tenha a inten~o de sugerir que este indicador 

passe a integrar os indicadores de desempenho da empresa, ele pode projetar e 

mandar como sua sugestao para a gen§ncia. A primeira disciplina a ser analisada, 

sera o Dominio Pessoal. A transa~o deve favorecer o aprofundamento da visao 

pessoal com a visao sistemica e negocial. Nesta tela o funcionario tern a ideia do 

objetivo do indicador. A abstrayao geral para qualquer indicador e uma fragao, que 

sempre e constituida de um numerador/denominador. E o nivel mais alto de 

abstrayao para indicadores. A abordagem para favorecer o dominio pessoal, sera, 

top-down, ou seja, seguindo do generico para o especifico. 

Nesta primeira tela, de forma instintiva, escolhe-se primeiramente o 

numerador, que sera o unico acesso disponivel via link na cor vermelha. Clicando 

em NUMERADOR inicia-se a projec;ao. 
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Ajuda 
____J 

PROJECAO DE INDICADORES 
NUMERADOR 

._ TI 10 

..... cu_To 

Tela. Anterior 

Figura 38: Tela do NUMERADOR 

VerR.egra 

0 usuario no caso o funcionario, sabe que deve selecionar as 

Disponibilidades. A primeira tela mostra o os grupos contabeis. Disponibilidades e 
um subgrupo do Ativo. Neste caso ele deve clicar no link da palavra ATIVO e descer 

mais urn nlvel para pesquisar o grupo que deseja como numerador. 

Se ATIVO ou qualquer outra opc;ao fosse escolhida a transac;ao entenderia 

que o NUMERADOR corresponderia ao total deste grupo. Em ritmo dinamico, a 

escolha de urn dos grupos, desabilitaria o acesso via link aos outros grupos. Neste 

caso o usuario pode optar por visualizar a regra escolhida. 
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Para cada tela, existe o batao de Ajuda. Clicando neste batao o usuario deve 

ter toda a orienta98o necessaria para definir sua inten98o. 

0 batao de Ajuda e o Visualiza98o da Regra sao pressupostos baseados na 

segunda disciplina, o Modelo Mental. 

A transac;Bo deve possibilitar que o usuario faya uma rigorosa analise das 

suas op<;c5es, antes de confirmar sua sugestao. 

A visualiza<;ao da regra, inclui tambem a possibilidade de redefini-la, e 

agregar a ela outras regras. 

A conversa<;ao com o usuario deve estimular o aprendizado. 
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PROJECAO DE INDICADORES 
NlThrnRADOR- A TIVO 

r CIRC1JLAN ! E 

r PERMAUENT= 

r REALIZ VEL .A LOllGO PRA=o 

r C:~'OMPEH~A~A 0 

Sair J hie.., I Tela Anterior 

Figura 39: Tela do NUMERADORIATIVO 

Esta tela aparece com as opgoes dos subgrupos do Ativo. Disponibilidades 

pertencem a CIRCULANTE entao o usuario deve clicar no link em CIRCULANTE e 

aprofundar mais sua pesquisa. 

Se caso ele desejasse a soma total do circulante no numerador, neste caso. o 

usuario deve assinalar CIRCULANTE no batao Ap6s esta a~o, os links das demais 

op96es estarao desabilitados e os botoes habilitados serao de Ajuda, Sair eVer 

Regra. 
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PROJECAO DE INDICADORES 
NUMERADOR- ATIVO- CIRCULANTE 

r 100- DL PONIBILIDADE ... 

200 TITULOS NE _;OCIA VEI.:' 

r 300 OUTRO~ A TIVOS DE CtJF.'TO PF..A.ZO 

r 400 CONTAS A Rf:('EB R 

r 500 ESTOQUE 

6C10 DEPES~ PAGA .. AliT •:::!PAD EHTE 

Tela Anterior 

Figura 40: Tela do NUMERADORIATIVO/CIRCULANTE 

Esta tela aparece com as op<;6es dos subgrupos do Circulante. 0 grupo 1 00-

DISPONIBILIDADE~ . eo quantitativa desejado para o numerador. 

Este grupo e escolhido, entao o usuario clica no batao Ver Regra. 
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PROJECAO DE INDICADORES 
NUMERADOR- ATIVO- CIRCULANTE-DISPONlBILIDADES 

110 CAlX 

r 120 BAN~O 

t 1~0 CHEQUES E I TRAN:ITTO 

r 140 CHEQUES R.E-EBEI 

l.SO 

r 160 Ntn I ERARIO E TRAN::;rTCt 

l ' 0 DEPO'::ITOS B.ANCAFJO~ A \i 'T 

Sair Tela Anterior Ver:R.ep-a 

Figura 41: Tela NUMERADORIATIVO/CIRC./DISPONIBILIDADES 

Esta tela e s6 urn exemplo baseada em suposi~o, com o objetivo de mostrar 

a navegayao ate o nivel elementar. Supondo que fosse clicado no link 

DISPONIBILIDADES, na tela anterior, a transac;ao mostraria a proxima tela com os 

subgrupos de Disponibilidades. 

Neste case, exibe-se os subgrupos de Disponibilidades, eo usuario 

clica no link .,AI 

205 



Figura 42: Tela do NUMERADORIATIVO/CIRC./DISPONIBILIDADES/CAIXA 

Ainda seguindo a suposi~ao, clicando em CAIXA, o usuario se depara com as 

contas contabeis definidas para o subgrupo CAIXA. Neste caso GERAL, UNIDADES 

e FUNDO FIXO aparecem sem link, pais nao possuem subgrupos, sao o nivel mais 

profunda da pesquisa, ou seja, elementares. 

No exemplo, o usuario pode escolher uma ou mais contas. Cada escolha 

define uma regra. No exemplo foi escolhido 111 GERAL e 112 UNlDADES. 
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A transat;ao salva em memoria duas regras : 

Regra 1: 

GRUPO 1 ATIVO 

RAZAO 11 CIRCULANTE 

SUBCONTA- 100 DISPONIBILIDADES 

SUBCONTA -110 CAIXA 

SUBCONTA - 111 GERAL 

Regra 2: 

GRUPO 1 ATIVO 

RAZAO 11 CIRCULANTE 

SUBCONTA-100 DISPONIBILIDADES 

SUBCONTA -110 CAIXA 

SUBCONTA - 112 UNIDADES 

A interpretat;ao e que este quantitativa vai integrar urn total com estas duas 

regras. 0 usuario, ao clicar em Ver Regra, vera a especificat;ao destas duas regras 

e podera optar por corrigi-las, ou adicionar outras regras, se necessaria. Uma 

observat;ao que se faz importante neste momenta, e a visao de quantidade que 

caracteriza o quantitativa. 

Se for escolhido o grupo ATIVO, a regra definida vai samar os lan98mentos 

do ativo e retornar o saldo de todo o ativo. 

Se for escolhido CIRCULANTE, a regra definida vaisomar os lan9amentos do 

ativo circulante e retornar o saldo de todo o at\vo circulante e assim sucessivamente, 

ate o item mais elementar. 

Neste caso, o quantitativa vai samar os lan98mentos especfficos relatives a 
CAIXA e UNIDADES. 
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Figura 43: Tela do NUMERADORNISUALIZACAO DA REGRA 

Retomando o exemplo do indicador de liquidez imediata, o usuario visualiza a 

regra escolhida, onde tern a oportunidade de corrigir e/ou adicionar outras regras. 

Neste ponte, as duas disciplinas, Dominio Pessoal e Modele Mental, encontram-se 

fusionadas. A visualiza~o da regra escolhida esclarece a visao do usuario, 

permitindo atraves da navega~o de refinar esta regra, se necessaria, possibilitando 

navegar palos parametres de conhecimento, refor~ndo o Dominio Pessoal. 

A possibilidade de questionamento e corre~o, com auxilio do botao Ajuda, 

permite o aprendizado e a reflexao sobre o cadastre do numerador. Esta 

caracterfstica refor~ o Modelo Mental. Como Disponibilidades e o total requerido, o 

usuario opta por salvar o numerador e definir o denominador. 
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Sair 

PROJECAO DE INDICADORES 
DENOl\.DNADOR 

{ PAS.JoT(t 

r CUSTOS 

r DE~PE~AS 

Tela Anterior 

Figura 44: Tela do DENOMINADOR 

A escolha necessaria e o subgrupo circulante do Passive. Nesta tela o usuario 

escolhe o link de PASSIVO para aprofundar sua pesquisa. 
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PROJECAO DE INDICADORES 
DEN0!.1INADOR- PASSIVO 

('fRCTJt AH'T' E 

E:.l•~rY~L A LON .. ~) PF.AZc) 

PATFJMOlHO LiQUI['O 

Sair J Meru TelaAnteriJr J VerR.ecra J 

Figura 45: Tela do DENOMINADORIPASSIVO 

Nesta tela aparecem os subgrupos do Passivo, e o usuario faz a opgao pelo 

CIRCULANTE. Em segurda, o batao Ver Regra e chcado. 
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Figura 46: Tela do DENOMINADORNISUALIZACAO DA REGRA 

A visualizayao da regra escolhida esclarece a visao do usuario, permitindo 

atraves da navegayao de refinar esta regra, se necessaria, possibilitando navegar 

pelos parametres de conhecimento, refon;ando o Dominio Pessoal. 

A possibilidade de questionamento e correyao, com auxilio do batao Ajuda, 

permite o aprendizado e a reflexao sabre o cadastre do denominador. Esta 

caracteristica reforc;a o Modelo Mental. Como Disponibilidades eo total requerido, o 

usuario opta par salvar o numerador e definir o denominador. 

Neste caso a regra do denominador e conferida pelo usuario e ele clica no 

batao de Salvar e lr para lndicador. 
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Figura 47: Tela do INDICADORNISUALIZACAO DAS REGRAS 

A visualiza~ao das regras do numerador e do denominador podem ser 

conferidas nesta tela. Neste momenta , o usuario pode nomear as regras, corrigi-las 

ou acrescentar regras, seja no numerador e denominador. 

A possibilidade de ver esta defini~o, abre a perspectiva de flexibilidade no 

modele mental, e a imagem compartilhada do raciocfnio do neg6cio entre a 

transa~ao e 0 usuario. 

As possibilidades de navega~o, para corre~o e acrescimo de regras, 

refor~am a continuidade de esclarecimento e aprofundamento no neg6cio. Neste 

caso o usuario cadastra Disponibilidades como nome do numerador e cadastra 

Passive Circulante como nome do denominador. 

0 nome do lndicador sera lndicador de liquidez lmediata e o objetivo sera 

definido pelo usuario. 
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Ao confirmar o lndicador, no botao Confirmar lndicador, confirma-se tambem 

as regras definidas do numerador e do denominador, e tambem a composigao do 

indicador. 

Estes dados sao transferidos da memoria volatil para a base de dados 

persistentes. Sao gravados com status de pendencia. 
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Figura 48: Tela do INDICADOR/CONFIRMA«;AO 

Nesta tela, entram em cena, mais duas disciplinas : a construc;Bo de uma 

visao compartilhada e a aprendizagem em grupo. 

Ao receber a mensagem de agradecimento, urn e-mail com as caracterfsticas 

do indicador sera enviado ao gerente, e a outras pessoas, consideradas chaves, 

para analisar a inclusao da proposta do indicador, como mensuragao oficial da 

empresa. 

Este procedimento tecnico, faz com que o funcionario compartilhe sua visao 

de futuro com outros colegas de empresa. Caso o indicador estiver alinhado com os 

valores e missoes da empresa, ele sera aprovado, estabelecendo uma ponte de 

visao entre o funcionario e os cargos de gerencia estrategica. 
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A possibilidade de compartilhar essas ideias com colegas de sua escolha, 

aparece nesta tela, com as opyoes de tres e-mails, que se digitados, tambem 

receberam a proposta, alem das pessoas "padroes" como gerentes, coordenadores 

e executivos estrategicos. 

Estes colegas poderao avaliar a proposta, abrindo o grupo ao dialogo e a 

troca de ideias construtivas sobre a proposta. Este aspecto inclui mais uma 

disciplina na visao negocial : a aprendizagem em grupo. 

T oda a estrutura de ideias da transa~o, estruturam o pensamento sistemico, 

que precisa das disciplinas de uma visao compartilhada, modelos mentais, 

aprendizagem em equipe e domfnio pessoaL 
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4.18.41nclusao de Quantitativos 

Figura 49: Tela de INCLUSAO 

Esta telae do dominic gerencial, onde o gerente aprova ou reprova a 

proposta apresentada. Nos do\s casos o funcionario e notificado, reforyando a visao 

compartilhada. 

Caso haja aprova~o, os status dos registros sao atualizados para aprovados. 

Na proxima atualiza~o, eles serao processados em conformidade com as regras 

estabelecidas e podem ser consultados para avalia~o de desempenho. 
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4.18.5 Altera«;ao de Quantitativos 

Figura 50: Tela de ALTERACAO 

Esta tela e de dominic gerencial, e deve ser usada com muito criterio para 

corre9oes da estrutura dos indicadores. Geralmente sera utilizada para pequenos 

ajustes, pois lidam com indicadores ja aprovados. 
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4.18.6 Exclusao de Quantitativos 

Figura 51: Tela de EXCLUSAO 

Esta tela e de domlnio gerencial, e deve ser para excluir propostas de 

indicadores nao aprovadas. 
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4.18. 7 Beneficios Esperados 

Para desenvolver urn ambiente construtivo de desenvolvimento de qualidade 

pessoal e necessaria que os gestores conheyam as pessoas seus habitos, atitudes 

e expectativas, com a finalidade de construir urn relacionamento de confianc;a. 0 

estimulo da educayao como instrumento de melhoria da qualidade do trabalho e 

fundamental, pais ela tern condicees de desenvolver as capacidades do trabalhador. 

A capacidade da empresa de aprender e continuar aprendendo, melhorar as 

relac;oes humanas, a comunicac;ao, formar esphito de equipe e manter padroes 

eticos elevados. 

Segundo, Senge, no livre A Quinta Disciplina, as empresas devem estimular 

seus integrantes a desenvo\ver suas visoes pessoais, evitando o simples "assinar 

em baixo". Com suas pr6prias visoes, as pessoas podem compartilha-las, 

caracterizando tensao criativa , reunindo partes construtivas de varias visoes 

individuais para composic;ao da visao compartilhada. Esta e a arte da lideranc;a de 

caracterizac;ao visionaria : construir visoes compartilhadas a partir de visoes 

pessoais. 

Para quebrar o paradigma do tradicionalismo que causa resistencia a 

mudanc;as que sao necessarias a evoluyao cultural da empresa, e necessaria que 

haja comunicayao aberta, trabalho em equipe e cooperayao. Estimular o 

desenvolvimento de uma visao pessoal a respeito das mudanc;as de cultura e 

solicitar a opiniao dos integrantes da empresa e essencial para composiyao de uma 

visao compartilhada para solidificayao da nova cultura e para quebrar resistencias. 

Tambem e necessaria aliar uma postura gerencial transmitindo aos funcionarios as 

normas e valores da organizayao. 

Segundo Senge , A Quinta Disciplina, uma informac;ao fundamental e 

enxergar os inter -relacionamentos entre as partes de uma organizayao em vez de 

cadeias de causa e efeito. A informac;oes sobre inter-relacionamentos sao 

fundamentais para mudanc;a cultural na empresa. T er as informac;oes de feedback , 

ou seja, coletar as ac;oes que podem reforc;ar e equilibrar umas as outras, visando 

aperfeic;oamento e integrac;ao de valores construtivos para a organizac;ao. 
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4.19 ELABORACAO DA FASE DE CONCEPCAO DO SISTEMA DE 

INDICADORES ORIENTADO A OBJETOS 

4.19.1 Levantamento dos Processes Existentes no Sistema Atual 

Todos os processes que envolvem apura~o de totaliza¢es, que sao 

candidates a quantitativos, foram pesquisados no sistema de custos e foram 

separados em duas categorias : de consulta e de atualiza~o. 

A finalidade deste procedimento e observar quais OS tipos de consultas 

existentes, definir padroes de comportamento dos processes, verificar quais as 

expectativas de resultados e possiveis melhorias. 

As mesmas observacees valem para os processos de atualizacees, que 

envolvem inclusoes, exclusoes e alterac0es. A seguir, apresentam-se as tabelas dos 

processes de consulta e a tabela dos processes de atualiza~o de quantitativos. 

As conclusoes sabre o comportamento dos processes vai integrar o 

Documento de Visao. 
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Tabela 114: Levantamento dos Processos de Consultas 

! Processos Atuais de Consultas 
SCTAI315 SCTCPSIS SCTD0600 SCTFP025 SCTGP145 SCTGP655 
SCTAI325 SCTCP11B SCTED06 SCTFP026 SCTGP261 SCTGP711 
SCTAI335 SCTCP11C SCTFPOOO SCTFP027 SCTGP262 SCTHD423 
SCTAI345 SCTCP11G SCTFP001 SCTFP028 SCTGP263 SCTHP240 
SCTAI350 SCTCP12X SCTFP004 SCTFP029 SCTGP264 SCTHP242 
SCTAI355 SCTCP12Y SCTFP008 SCTFP030 SCTGP281 SCTHP244 
SCTAI360 SCTCP12Z SCTFP013 SCTFP031 SCTGP291 SCTHP315 
SCTAI610 SCTCP620 SCTFP014 SCTFP032 SCTGP315 SCTHP325 
SCTAI615 SCTCP63A SCTFP015 SCTFP033 SCTGP325 SCTHP335 
SCTAI620 SCTCP630 SCTFP016 SCTFP034 SCTGP335 SCTHP345 
SCTAI625 SCTDOL1H SCTFP017 SCTFP036 SCTGP345 SCTHP350 
SCTAI630 SCTDOL14 SCTFP018 SCTFP038 SCTGP350 SCTHP355 
SCTAI635 SCTDOL19 SCTFP019 SCTFP040 SCTGP355 SCTHP360 
SCTAI640 SCTDOL27 SCTFP020 SCTFP041 SCTGP360 SCTHP365 
SCTAI645 SCTDOL28 SCTFP021 SCTFP044 SCTGP365 SCTHP423 
SCTAI650 SCTDOL30 SCTFP022 SCTFP057 SCTGP409 SCTHP429 
SCTAI655 SCTDOL33 SCTFP023 SCTFP058 SCTGP440 SCTHP571 

SCTCPMUN SCTDOL79 SCTFP024 SCTFP059 SCTGP445 SCTHP610 
SCTLEMUN SCTMU281 SCTRP325 SCTUP31A SCTGP561 SCTHP611 
SCTLOC01 SCTMU291 SCTRP335 SCTUP31B SCTGP562 SCTHP612 
SCTLOC06 SCTMU335 SCTRP610 SCTUP31C SCTGP563 SCTHP613 
SCTME11B SCTMU409 SCTRP615 SCTUU31A SCTGP564 SCTHP615 
SCTME11G SCTMU581 SCTRP620 SCTXP600 SCTGP571 SCTHP620 
SCTME155 SCTMU620 SCTSI620 SCTXP620 SCTGP581 SCTHP625 
SCTME230 SCTN0220 SCTTI620 SCTXP894 SCTGP588 SCTHP630 
SCTME440 SCTN0223 SCTTI630 SCTXP895 SCTGP591 SCTHP635 
SCTME445 SCTN0225 SCTTP360 SCTXP996 SCTGP593 SCTHP640 
SCTME561 SCTN0230 SCTTP610 SCTXP998 SCTGP610 SCTHP645 
SCTME571 SCTN0260 SCTTP615 SCTXX11G SCTGP615 SCTHP650 
SCTME615 SCTNP702 SCTTP620 SCTXX230 SCTGP620 SCTHP655 
SCTME642 SCTQP100 SCTTP625 SCT115CP SCTGP625 SCTLEBAL 
SCTMP66D SCTQP155 SCTTP630 SCTFP060 SCTGP630 SCTMP671 
SCTMP670 SCTQP200 SCTTP635 SCTFP061 SCTGP635 SCTMP673 
SCTQUAVC SCTQUA01 SCTTP650 SCTGN442 SCTGP645 SCTTP645 
SCTMP750 SCTRP315 SCTTP655 SCTGP140 SCTGP650 SCTGG428 
SCTGP640 SCTCP630 SCTFP016 SCTFP034 SCTGP335 SCTHP345 
SCTAI620 SCTDOL1H SCTFP017 SCTFP036 SCTGP345 SCTHP350 
SCTAI625 
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----------------

Tabela 115: levantamento dos Processos de Atualiza~o 

Processos Atuais de Atualizacao 
SCTHP600 SCTCP645 SCTHP001 SCTIP611 SCTIP724 
SCT:XX115 SCTDEX SCTHP113 SCTIP612 SCTIP725 
SCTBAC04 SCTIP708 SCTHP115 SCTIP613 SCTIP726 
SCTBAC07 SCTIP709 SCTHP118 SCTIP614 SCTIP727 
SCTBAC09 SCTIP710 SCTHP119 SCTIP615 SCTIP728 
SCTCN115 SCTIP711 SCTIP760 SCJIP701 SCTIP729 
SCTIP600 SCTIP712 SCTIP761 SCT\P702 SCTIP730 

SCTMP681 SCTIP713 SCTIP799 SCTIP703 SCTIP732 
SCT:XX600 SCTIP714 SCTIP800 SCTJP704 SCTIP733 
SCT:XX610 SCTIP715 SCTIP810 SCTIP705 SCTME136 
SCTZP906 SCTIP716 SCTTI610 SCTIP706 
SCTCP115 SCTIP717 SCTHP135 SCTIP707 
SCTCP116 SCTIP718 SCTHP136 SCTQUANT 
SCTCP117 SCTIP719 SCTME113 SCTQUTT 
SCTCP119 SCTIP720 SCTME136 SCTES003 
SCTCP120 SCTIP721 SCTMU115 SCTES600 
SCTFP101 SCTQUA SCTMU116 SCTIP741 
SCTFP105 SCTIP722 SCTCPSOO SCTIP757 
SCTIP610 SCTIP723 SCTCP610 SCTIP758 

Gada processo de atualiza~o e consulta foi avaliado individualrnente, 

conforme documento de coleta de dados definido no item 3, rnetodologia. 

Segue urn exernplo de coleta de dados para consulta e urn para atualiza~o. 

A reproduyao de toda a documentayao, deixaria este estudo dernasiadarnente 

extenso. 
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Tabela 116: Exemplo do Documento de Coleta de Dados para Consulta 

! SCTAI650 
I 
TIPO: NATURAUADABAS 

DESCRICAO: 

EMITIR RELA TORIO DE HISTORICO SELECIONADO DE INDICADORES POR M3 MEDIDO E 

FATURADO PARA UNIDADE NEGOCIO 

BASE DE DADOS : 

SCTW-UNIDADE-NEGOCIO-SC01 READ 

SCTW-PLANO-DE-CONTAS READ 

SCTW-LANCAMENTO READ 

SEGURANCA : GERENCIA E UNIDADE 

FREQUENCIA : MENSAL 

Tabela 117: Exemplo do Documento de Coleta de Dados para Atualiza~o 

SCTIP713 

TIPO: NATURAUADABAS 

DESCRICAO: 

ATUALIZAR REGISTROS CONTABEIS RELATIVOS A LIGACOES DE AGUA POR SISTEMA 
DISTRIBUIDOR 

BASE DE DADOS : 

SCTW-SALDOS-DIARIOS - READ 

SCTW-SISTEMA-SC01 - READ 

SCTW-SISTEMA-PARTICIONADO-SC01 - READ 

SCTW-UNIDADE-NEGOCIO-SC01 - READ 

SCTW-PLANO-DE-CONT AS - READ 

SCTW-LANCAMENTOS - STORE, UPDATE 

SEGURANCA: SISTEMA 

FREQUENCIA:DIARIA 
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4.19.2 Documento de Visao 

Descri~ao do Cenario Atual 

0 sistema de custos da Sanepar esta no momenta atual desenvolvido em 

prindpios do paradigma estrutura/. Neste paradigma as solu96es geralmente 

baseiam-se na estrutura do computador e nao na estrutura dos dados. 

As metodologia e finguagens desenvolvidas sabre este paradigma, 

dominaram a decada de 70 e boa parte da decada de 80. 0 desempenho dos 

programas executaveis varia de linguagem para linguagem. 0 desenvolvimento tern 

foco principal em escrever os processes necessaries para atingir urn ou mais 

objetivos. Uma mesma 16gica negocial pode estar escrita em varios programas de 

formas diferentes, dependendo da pessoa que implementou esta 16gica. A busca 

pela padroniza~o e simplicidade, reutiliza9§o de c6digo e modelagem do processo 

proxima aos modelos mentais do usuario conduziu a proposta do Paradigma de 

Orienta9ao a Objeto. 

As linguagens que fazem parte deste contexte, ainda presentes em muitas 

organiza96es, como exemplo, sao Fortran e Pascal, para aplica96es cientlficas, 

Cobol , PL 1 e Natural, para aplica¢es comerciais. 

Na sistematica atual existem processes intemos burocraticos para 

implementar visoes de indicadores nos relat6rios gerenciais e operacionais. A 

solicita9§o deve ser formalizada ao gestor da area. Havendo aprova98o, as 

informa96es sao repassadas a USTI, que posiciona a solicita9ao em uma fila de 

prioridades. Os programas sao alterados em conformidade com a solicita98o e de 

acordo com prazo para atendimento dos requisites. Ap6s os testes, os programas 

sao direcionados ao ambiente de produ9§o e processados em late (batch) durante 

a madrugada, procedimento denominado de diaria do Sistema de Custos. Os 

resultados serao avaliados no dia seguinte a implanta98o das regras nos programas. 

0 risco de involuntariamente nao atualizar urn ou mais processes existe, e 

como nao e passive/ obter uma proje9ao imediata, pois esta depende de 

processamento em lote, entao existe uma margem significativa de risco para a 

implementa9ao. 
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Na fase de levantamento de dados do sistema atual foram constatados 228 

processos de consultas e 95 processos de atualizayao relacionados ao contexto de 

indicadores e quantitativos, totalizando 323 processos. 

Descri~ao do Cenario Proposto 

A Proposta e o desenvolvimento de urn projeto com fases de analise, projeto 

e arquitetura, baseado na linguagem de Modelagem Unificada {UML). 0 escopo 

deste estudo e a proposta da fase de analise. 

A UML define urn mapeamento da analise ao projeto e a implementagao, 

possui uma nota<;ao expressiva e consistente, facilita a comunicagao entre as 

pessoas, ajudar a apontar inconsistencias e omissaes, suporta analise e projeto de 

pequeno e grande porte. E uma linguagem grafica para visualizar, especificar, 

construir e documentar urn sistema de software que pode ser usado no plano de 

desenvolvimento da empresa. 

A UML compreende em torno de 10 diagramas que a equipe de 

desenvolvimento pode usar para fazer representa<;c5es visuais de analise e do 

projeto que esta sendo construido. 0 processo de desenvolvimento de software 

pode ser considerado como uma sequencia de transformayao da informagao que 

esta na mente do cliente- modelo mental, deve ser extrafda e transformada em urn 

modelo de requisites que servira de base para a construyao do sistema. 

Na analise dos processes atuais, foi definido 19 comportamentos de 

consultas que se repetem de forma alternada nos 228 processes de consulta no 

sistema atual. Nos processos de atualizayao foi possfvel identificar 11 

comportamentos padroes que se repetem ao Iongo dos 95 processos de consulta, 

resumindo a 3 tipos de inclusao, 5 tipos de alterayao e 2 tipos de exclusao. 

Com a criayao da base de dados de Quantitativos, o sistema podera prover a 

criayao de duas classes fundamentais para acesso aos indicadores : a classe dos 

indicadores e a classe dos quantitativos. A padronizayao dos processos de consulta 

e atualiza<;ao, vai levar o sistema a ter mais eficiencia na manutengao e melhor 

tempo de resposta. 
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4.19.3 Documento de Requisites do Sistema 

Ambiente Tecnico 

A sugestao e criar uma arquitetura hibrida dividida em camadas. Para cada 

camada deve existir urn servidor espedfico. As camadas seriam Mode, View e 

Control. 

A camada Mode seria definida no Mainframe, onde esta estruturada toda 

base de dados. 0 downsizing, neste caso nao se aplicaria, e sim a comunica9ao 

cliente-servidor. Neste caso o servidor seria as aplicagoes em Mainframe, que 

responderiam as solicitayoes da Camada Control, atraves de strings. 

No Mainframe seria adequado preparar os processes para receber os strings 

de dados solicitados pelo cliente. 

A camada View seria definida em urn servidor com capacidade para 

processamento de softwares visuais. Na camada View situa-se todas as telas de 

acesso ao sistema. 

A camada Control seria definida em urn cliente. As aplicay5es da Control sao 

baseadas em regras de neg6cios e devem comandar as solicita9f>es para o servidor 

Mode - Banco de Dados no Mainframe - e para o servidor da camada de 

apresentayao, ou seja, a camada View- Telas e Recursos Visuais. 

linguagens 

As linguagens para baixa plataforma, devem ter necessariamente a 

caracteristica de orienta<;ao a objeto. Existem algumas opyees no mercado : 

C# : C Sharp foi desenhada para plataforma .NET, e representa uma 

evoluyao da linguagem C e do C++. As caracteristicas importantes desta linguagem 

e a versao mais atualizada dos componentes de plataforma .NET, tais como, 

classes, interfaces, delegayao, estruturas, propriedades, indexadores, eventos, 

sobrecarga de operadores, versionamento, atributos e gera~o de documentayao 

XML lnclui tambem garbage collection, heranya simples e heranya multipla. Os 

direitos desta linguagem sao da Microsoft. 
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Java : uma das melhores linguagens de programa98o disponfveis, as fun¢es 

de biblioteca da ultima versao duplicaram. A grande vantagem e a existencia de uma 

biblioteca em tempo de execu~ao que proporciona independencia de plataforma. 

Pode-se usar o mesmo c6digo nos sistemas Windows 95/98/NT, Solaris, Unix, 

Macintosh. 0 Java e uma linguagem totalmente orientada a objetos, mais ainda que 

o C++, que por sua vez originou sua mais forte concorrente atual, o C#. Entre as 

qualidade de Java, pode-se citar como simples, orientada a objeto, distribufda, 

robusta, segura, neutra em rela~o arquitetura, potavel, interpretada, alto 

desempenho, multiplas linhas de execu~o e dinamica. Os direitos desta linguagem 

sao da Sun Microsystems. 

Visual Basic : o Visual Basic e excelente como urn ambiente RAD (Rapid 

Application Development) para aplicativos corporativos e comerciais. Oferece uma 

linguagem de programagao e urn ambiente de desenvolvimento que sao famosos 

por sua simplicidade e facilidade de uso. 0 VB .NET visa abordar a cria9ao de 

aplicativos com o Object Model da Microsoft. Para aplica¢es de media a grande 

porte a Microsoft, que tern os direitos sabre o Visual Basic, orienta o uso do C#. 

Para o mainframe a linguagem de manipula9ao de dados e o Natural da 

Software AG. 

Natural : faz parte da quarta geragao de linguagens e possui estruturas de 

manipula98o de dados muito bern elaboradas. Ao lado do Cobol, e a linguagem mais 

utilizada para aplica96es em sistemas de grande porte. 
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4.19.4 Diagrama de Casas de Uso 

Os diagramas de caso de uso seguem a metodologia definida no modulo 3 

deste estudo. Os dois estudos de caso foram baseados na projegao e consulta de 

indicadores. 
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«USeS» 

«USeS» 

«USeS» 
Cadastra lndicador 

Enviar Proposta 

Envia Resposta 

Figura 52: CASO DE USO : PROJECAO DE INDICADORES 
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Confirma Numerador 

Confirma 
Denominador 

Confirma lndicador 



Calcula lndicadores 

Mostra lndicadores 

Funcionfuio 

Figura 53: CASO DE USO: CONSULTA INDICADORES 
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4.19.5 Diagrama de Atividades 

Os diagramas de atividades ajudam a identificar os processes que sao 

necessaries para completer a proje<;ao e consulta de indicadores. 

231 



t------------"'>1 Cadastrar Numerador 

I Regra nao Selecionada 

Visualizar Regra Selecionada e as Regras Salvas 

I Regras nao completas 

I Regras completas 

Salvar Regras do Numerador 

Cadastrar Denominador 

Figura 54: ATIVIDADE : CADASTRAR NUMERADOR 
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J--------.::;,.{ Cadastrar Denominador 

I Regra nao Selecionada 

Visualizar Regra Selecionada e as Regras Salvas 

I Regras nao completas 

I Regras completas 

Figura 55: ATIVIDADE : CADASTRAR DENOMINADOR 
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t-------------::71 Visualizar lndicador 

Preencher Nome do Numerador 

Preencher Nome do Den om inador 

Preencher Nome do lndicador 

Preencher Objetivo do lndicador 

Confirmar lndicador 

I Ni'w 
Corrigir Regras )"'=:,-----------------<. 

f Sim 

Atualizar Quantitative Numerador com Status de Pendente 

Atualizar Quantitative De nom inador com Status de Pendente 

Atualizar lndicador com Status de Pendente 

Figura 56: ATIVIDADE : CADASTRAR INDICADOR 
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l--------------71 Visualizar lndicador 

Confirmar Aprova9ao 

1 Nao 
Verificar Regras IE----------< 

I Sim 

Atualizar Quantitativos com Status de Aprovayao 

Atualizar lndicador com Status de Aprovayao 

Enviar Resposta de Aprovayao 

Figura 57: ATIVIDADE : APROVAR INDICADOR 
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t------------::71 Visualizar lndicador 

Reprovar lndicador 

Confirmar Reprovagao 

1 Nao 
Verificar Regras JE-----------< 

/Sim 

Atualizar Quantitativos com Status de Reprovado 

Atualizar lndicador com Status de Reprovado 

Enviar Resposta de Reprovagao 

Figura 58: ATIVIDADE: REPROVAR INDICADOR 
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e c u p e ra r Info rm a I' 5 e s do In d ic ado r 

o m a r R e g ra n o N u m e ra d o r 

IS im 

u b t ra ir R e g ra n o N u m e ra d o r 

I S im 

om a r R e g ra no Den om in ado r 

I S im 

I N a o 

u b tra ir R e g ra no D e n o m in a do r 

IS im 

lte ra r N o m e do In d ic a d o r 

IS im 

A lte ra r 0 b je t iv o d o In d ic a d o r 

IS im 

I N a o 

tu a liz a r In fo rm a 9 o e s 

Figura 59: ATIVIDADE : Al TERAR INDICADOR 
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l..-------------3>1 Visualizar lndicador 

Confirmar Exclusao 

1 Nao 
Verificar Regras l-E----------< 

Atualizar Quantitativos 

Figura 60: ATIVIDADE: EXCLUIR INDICADOR 

238 



Pesquisar Quantitative Deneminader 

Pesquisar Quantitative Deneminader 

Mestrar lndicador 

Figura 61: ATIVIDADE: CONSUL TAR INDICADOR 
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1------------::71 Ler lndicader 

I Leitura Encerrada 
~--------~ Mestrar Cenjunte de lndicaderes 

Pesquisar Quantitative Numerader 

Pesquisar Quantitative Deneminader 

Calcular lndicader 

Figura 62: ATIVIDADE : CONSUL TAR INDICADORES 
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4.19.6 Diagrama de Classes 

lndicador 

-c6digo : int 
-nome : string 
-status : char 
-quantitativoDoNumerador : int 
-quantitativodoDenominador : int 
-objetivo : string 

-incluir(lndicador)() : boot 
-atterar(tndicador)() : boot 
-alterar(status)() : bool 
+consultar(codigo)(): object 
+consultar(): lndicador [ ] () : object 
+excluir(c6digo)(): boot 

Figura 63: CLASSE : INDICADOR 

Nesta fase de analise, apresenta-se cerca de 5 a 1 0% das classes para o 

desenvolvimento do sistema. A classe lndicador, ate entao abstrata no sistema 

atual, toma forma e ganha atributos e metodos padronizados. Para consulta, existe a 

opgao de consultar o conteudo de urn indicador especifico ou visualizar uma lista 

dos indicadores existentes. 

Para cada ocorrencia da classe lndicador, pode-se ter varias ocorrencias da 

classe Quantitativa, que sera definida no proximo t6pico. 
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Quantitativo 

-ano:int 
-unidade : int 
-c6digo : int 
-status :char 
-nome :string 
-regra [] :, uint 
-Total [12] : object 

-incluir( Q uantitativo);() : boo I 
-incluirRegra(Q uantitativo, regra, char opera~ao)(): boo I 
-alterar(Quantitativo);(): bool 
-alterarRegra(Quantitativo, regra, char operacao);(): bool 
-alterar(status)() : bool 
+consultar(ano, unidade, c6digo, int mes) ():double 
+consultar(ano, unidade, c6digo, int mes(): int 
+consultar(ano, unidade,c6digo, int mes-de, int mes-ate): Total ()():double 
+consultar(ano, unidade,c6digo, int mes-de, int mes-ate): Total [] 0: int 
+consultar(ano, unidade,c6digo) 0: double 
+consultar(ano, unidade,c6digo) (): int 
-exclusao(ano,unidade,c6digo)() : bool 

Figura 64: CLASSE : QUANTITATIVO 

A classe Quantitativa e a mais importante de todo o sistema. Ela possui 

encapsuladas todas as regras para manipufaqao de totalizadores que podem ser 

definidos no sistema. De vital importancia para os indicadores e para diversos 

processos do sistema que necessitam acesso rapido, pratico e eficaz a informa<;Qes 

consolidadas. 
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Quantitativo.Estado 

-diretoria [ 1 : int 

+consultar(diretoria [ 1 ) : diretoria [ 1 total [ 1 :() : int 
+consultar(diretoria [ 1 ) : diretoria []total [ ] :() : double 

Figura 65: CLASSE : HERANCA QUANTITATIVO.ESTADO 

Na visao de toda a corporayao, a classe de Quantitativa ganha urn filho que 

possui alem de suas caracterlsticas, os metodos de consultar os quantitativos par 

diretoria, atraves do metoda consultar. Podemos observar neste metoda, urn 

polimorfismo, ele possui a mesma assinatura e retorna, conforme a especificagao, 

os totais par valores (doubles) ou par quantidades (int). 
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Quantitativo.Diretoria 

-unidade [ 1 : int 

+consultar(unidade [I ) : unidade [I total [ 10 : int 
+consultar( unidade [I ) : unidade [ I total [ 10 : double 
+consultar(unidade [ ] ) : unidade [ ] total [ ]() : int 

Figura 66: CLASSE : HERANCA QUANTITATIVO.DIRETORIA 

A heran9a para quantitativa de diretoria permite a recupera~o da lista de 

todas as unidades do objeto diretoria com seus respectivos quantitativos. 
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Quantitativo.Sistema 

-localidade [ I : int 
-unidade [ 1 : int 
-diretoria [ 1 : int 

+nsultar( localidade [ 1 ) : localidade [ J total [ ]{) : int 
+nsultar( localidade ( I ) : localidade [ I total [ 10 : double 
+consultar(unidade [ 1 ) : unidade [ 1 total [ IO : int 
+consultar(unidade [ 1 ) : unidade [ I total [ 10 : double 
+consultar(diretoria [ I) : diretoria [I total [ I :() : int 
+consultar(diretoria [ I ) : diretoria [ I total [ I :() : double 

Figura 67: CLASSE: HERANCA QUANTITATIVO.SISTEMA 

A heranya para quantitativa de sistema permite a recuperac;ao da lista de 

todas as unidades do objeto sistema com seus respectivos quantitativos. 0 sistema 

pode ser visualizado por diretorias, unidades ou localidades. 

Por exemplo, o Sistema de Distribuic;§o de Agua do Norte Pioneiro, abrange 

52 unidades, pertencentes a 5 diretorias distintas e atende 100 localidades no total. 
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4.19. 7 Diagrama de Objetos 

Como exemplo no diagrama de objetos, tem-se a instanciagao do lndicador 

de Liquidez lmediata. Este diagrama e especialmente util, para identificar se existe 

necessidade de definir mais atributos para o diagrama de classes, ou para fazer 

testes simulados com classes definidas. 

Di§QQnibilidades : Quantitative 

a no : int = 2007 
unidade : int = 120 
c6digo : int = 1041 
status : char = P 
nome : string = Disponibilidades 

lndicador de Liguiclez lmediata : lndicador regra [ I : uint = 11100000000 

c6digo : int = 001 f- Total [121: object= Total [11 = 100.000,00: Total [21 = 120.000,00 

nome : string = Liquidez lmediata 
status : char = P 
quantitativoDoNumerador: int = 1041 Passive Circulante : Quantitative 
quantitativodoDenominador: int = 1042 f--

objetivo : string = Medir o capital disponivel em relayao as obrigagoes a no : int - 2007 
unidade: int = 120 
c6digo : int = 1 042 
status : char = P 
nome : string = Passive Circulante 
regra [ 1 : uint = 21 000000000 
Total [121: object= Total [11 = 120.000,00:Total [21 = 125.000,00 

Figura 68: OBJETOS 
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4.19.8 Beneficios Esperados 

0 paradigma da Orientagao a Objetos traz muitos beneffcios ao processo de 

construgao de sistemas de software. Na fase de desenvolvimento, propicia aumento 

da produtividade, melhoria de qualidade e reducao da complexidade dos sistemas. 

Durante a fase de manutencao, facilita a introducao de novas requisitos e a 

realizagao de modificagoes nos sistemas, reduzindo custos e prazos. Esses 

beneficios foram reconhecidos pelos grandes fornecedores de tecnologias de 

informatica. 

Segue uma relagao dos principais beneffcios do desenvolvimento orientado 

a objeto: 

- maior facilidade para reutilizagao de c6digo e par consequencia do projeto. 

- possibilidade do desenvolvedor trabalhar em urn nivel mais elevado de abstragao. 

- utilizagao de urn unico padrao conceitual durante todo o processo de criagao de 

software. 

- maior adequagao a arquitetura cliente/servidor. 

- maior facilidade de comunicagao com os usuarios e com outros profissionais de 

informatica. 

- ciclo de vida mais Iongo para os sistemas. 

- desenvolvimento acelerado de sistemas. 

- possibilidade de se construir sistema muito mais complexos, pela incorporagao de 

fungoes prontas. 

- menor custo para desenvolvimento e manutengao de sistemas. 
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5 CONCLUSAO 

Atualmente a relayao entre a gestao de neg6cios e a gestao de tecnologia 

da informa<;ao esta cada vez mais forte, aumentando significativamente a 

importancia do alinhamento da T ecnologia da lnformayao com a estrategia 

corporativa. 

0 Balanced Scorecard, surge nos anos 90 como urn referencial importante 

para a empresa atingir a longevidade. Visando a sustentayao futura, a empresa 

expande o grau de visao negocial alem da perspectiva financeira a curto prazo. Esta 

analise foi ampliada, adicionando a perspectiva dos clientes, dos processes internos 

e da aprendizagem e crescimento. A qualidade de serviyos torna-se urn diferencial 

que viabiliza o crescimento. A tecnologia-se se alinha com os modelos negociais 

buscando eficiencia e eficacia no acesso a informayao. 

A Sanepar, alem destas perspectivas, exerce urn papel social, com a 

finalidade de levar agua tratada e esgoto a populayao de baixa renda. Os valores e 

missoes da Sanepar, devem ser acompanhadas atraves dos indicadores, estes 

numeros traduzem o alinhamento das unidades com a estrategia da empresa. A 

tecnologia da informayao deve exercer urn papel fundamental, buscando a 

otimiza<;ao dos processes e a disponibilidade de informa~oes. Este estudo, preve a 

evoluyao do alinhamento da tecnologia em conformidade com as necessidades de 

acompanhamento negocial. 

A primeira etapa, sugeriu-se a criayao de uma base de dados com 

informa<;oes consolidadas, chamada Quantitativa. Varios indicadores sao analisados 

e os processes formativos de quantidades sao integrados ao processo centralizado 

de formayao de quantitativos. Observa-se urn alto grau de otimizayao. 0 processo 

de atualizayao ocorreria na diaria do sistema de custos, onde a manuten<;ao estaria 

centralizada em urn unico escopo. Atualmente e necessaria atualizar varias partes 

do sistema. Os programas de consulta e relat6rio seriam poupados das linhas de 

c6digo para inclusao da nova regra, substituindo-as por urn processo de consulta 

simples na base de quantitativos. Esta ayao diminui o numero de linhas do sistema, 

melhora a performance, e agiliza a implementayao de novas visoes de neg6cio. 
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Estas medidas atenderam o sistema a curta prazo, e estao inseridas na 

estrategia para atender ao primeiro objetivo especifico deste estudo, definindo urn 

projeto a curta prazo. 

A segunda etapa tern como proposta simular transac;oes de acesso a base de 

dados de quantitativos, permitindo inserir, consultar, projetar e atualizar as 

informac;oes para composic;ao dos quantitativos e consequentemente dos 

indicadores. Esta proposta de dinamizar a visao dos indicadores que vai de 

encontro aos princlpios do Balanced Scorecard, possibilitando ao usuario 

autorizado, compor e consultar os indicadores que achar necessaria para o 

acompanhamento do desempenho de sua unidade negocial. 

Para os gestores, o processo de atualizac;ao de quantitativos pode consolidar 

as informac;oes a nfvel de Gerencia, Diretoria, Sistema e Estado disponibilizando 

consulta a estas informac;oes. Os quantitativos representam uma ponte entre os 

indicadores e as informac;Oes de resultado. Agregando as regras negociais na base 

de Quantitativos, possibilita que o processo batch, proposto na primeira etapa, 

interaja com as bases gerando as totaliza~es solicitadas de acordo com as 

especificac;oes do usuario. 

Estas medidas atenderam o sistema a media prazo, e estao inseridas na 

estrategia para atender ao segundo objetivo especifico deste estudo, definindo urn 

projeto a media prazo. Esta etapa tern como pre-requisite a realiza<;ao da primeira 

etapa, pais precisa que a base de Quantitativos ja exista, para poder registrar as 

abstrac;oes em uma base de dados persistente. A fase de analise pode ser iniciada 

de imediato, definido prot6tipos de navegac;ao e de interatividade do usuario com as 

informac;oes necessarias para defini<;ao de indicadores de desempenho. 

A terceira etapa consiste em elaborar a fase de concep<;ao do sistema de 

custos orientado urn objeto, visando alinhar conceitos de otimiza<;ao da tecnologia 

da informa<;ao com a estrategia negocial. Em urn estudo de levantamento previa dos 

processes atuais foram definidos 19 comportamentos de consultas que se repetem 

de forma alternada nos 228 processes de consulta no sistema atual. Nos processes 

de atualizac;ao foi possfvel identificar 11 comportamentos padr6es que se repetem 

ao Iongo dos 95 processes de atualizac;ao, resumindo-se a 3 tipos de inclusao, 5 
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tipos de altera~ao e 2 tipos de exclusao. Em sintese, os 323 processes de 

atua/izac;oes e consu/tas ficariam resumidos em 30 processes que atenderiam de 

forma otimizada a todo nivel de informa~o que a Sanepar precisa a respeito de 

indicadores. 

Estas medidas atenderam o sistema a Iongo prazo, e estao inseridas na 

estrategia para atender ao terceiro objetivo especifico deste estudo, definindo urn 

projeto a Iongo prazo. Este projeto tern como proposta uma revisao geral em todo o 

sistema, come~ndo pelo inventario e a implementa~o da fase de analise orientada 

a objetos que servira de base para a arquitetura e projeto do sistema. Este projeto 

tern como objetivo produzir urn desempenho futuro com resultados positives, 

visando mais flexibilidade, otimiza~o e aproxima~o das regras negociais com as 

implementa~oes tecnol6gicas. 

Somando-se a primeira etapa com a segunda e a terceira tem-se como 

resultado uma estrategia da tecnologia da informa~o alinhada as necessidades de 

acompanhamento dos indicadores , que par sua vez, sao medidores que refletem o 

desempenho das unidades componentes e permitem ac;oes estrategicas para busca 

de otimiza~oes nos resultados. 
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