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RESUMO 

 

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura da Cidade de São 

Paulo, SEMPLA, através da Coordenadoria de Estudos Econômicos, CDEC, solicitou estudo 

sobre gastos e consumo referentes aos serviços de fornecimento de água, energia elétrica e 

telefonia, conhecidos como utilities, bem como a apresentação de um conjunto de 

recomendações para racionalização desses gastos e o aperfeiçoamento de seu modelo de 

gestão. 

Os dados recebidos foram analisados de forma separada para cada uma das utilities. 

Em relação à água e energia elétrica foi analisado o registro histórico de valores empenhados 

e os registros de consumo, fato que não pode ser repetido para telefonia em razão da ausência 

de informações dessa natureza. 

Simultaneamente ao diagnóstico, também foram estudados os processos relativos aos 

pagamentos das contas, principalmente para identificação da forma de aceite dos serviços. 

Foram realizadas reuniões com os principais atores desses processos para formulação de 

modelos explicativos dos problemas presumidamente existentes, com auxilio da ferramenta de 

análise de gestão e pesquisa junto aos gestores responsáveis pelas unidades de consumo. 

A partir da compilação desses elementos, se estabeleceu um diagnóstico específico por 

utility e um mais abrangente para entendimento das limitações estruturais e funcionais do 

atual grupo gestor – Grupo das Concessionárias. Como resultado, foi concebido um rol de 

recomendações e Project mandates, com a indicação das providências necessárias para 

aperfeiçoamento do processo de gestão, redução do consumo e melhor demonstração da 

efetividade das despesas. 

 

Palavras-chave: utilities; consumo de água; energia elétrica; telefonia. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The Planning, Budget and Management Secretariat of São Paulo City (Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão da Cidade de São Paulo), SEMPLA, through the 

Coordinating body of Economic Studies (Coordenadoria de Estudos Econômicos), CDEC, 

requested a study aimed at compiling information on expenditures and consumption in all 

PMSP services related to water supply, electricity and telephony system, known as utilities, as 

well as the presentation of a set of recommendations for rationalizing expenditures and 

improving the management model. 

The received data were analyzed separately for each of the utility services. Water and 

electricity have been analyzed the historical record of commitment values and the records of 

consumption, not applicable in telephony service because of the absence of such information. 

Simultaneously with the diagnosis, were also studied processes for payments of bills, 

mostly to identify the form to approve the services. Meetings were held with the main 

executives of these processes for the formulation of explanatory models of existing problems, 

with the aid of tool management analysis and research with the managers responsible for units 

of consumption. 

From the compilation of these elements, a specific diagnosis was established for each 

utility and a more comprehensive understanding of structural and functional limitations of the 

current management group – Concessions Group (Grupo das Concessionárias). As a result, a 

separate list of recommendations and Project mandates, indicating the necessary steps to 

improve the management process, reducing consumption and achieving better demonstration 

of the effectiveness of expenditure. 

 

Keywords: utilities; water consumption; electricity; telephony service. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância da melhoria da qualidade do gasto público é um assunto bastante 

discutido atualmente no Brasil e que deve estar na agenda política dos gestores públicos. 

Apesar da elevada carga tributária do país, o nível de retorno para a população, em termos de 

condição dos serviços prestados, é historicamente baixo. A sociedade não aceita novos 

aumentos de carga tributária em troca da produção de bens e serviços públicos melhores, ao 

contrário, tem cobrado melhores serviços públicos com os recursos existentes, ou seja, com o 

nível das receitas atuais. O caminho deve ser a busca da eficiência dos serviços: fazer mais 

com menos. Outro vetor de pressão que vem da sociedade é a necessidade de se preparar para 

uma economia sustentável, uma economia verde, pois no futuro não serão admissíveis gastos 

vinculados a grandes desperdícios. O gasto será aceito e justificado na medida em que venha a 

ser associado a padrões aceitáveis, o que significa a necessidade premente de utilização de 

indicadores. 

Dentre os gastos realizados pela administração pública, aqueles utilizados com as 

atividades fins são os mais evidentes. Investimentos em obras, gastos com mão de obra e 

materiais representam uma parcela significativa do orçamento da administração pública. 

Porém há um conjunto de insumos, associado tanto às atividades fins quanto às atividades 

meio, que independentemente do peso no orçamento, merecem ser analisados e avaliados 

quanto à eficiência em termos de gasto público. Tratam-se das utilities: serviços de 

fornecimento de água, energia elétrica e telefonia. 

A importância de se monitorar os gastos com utilities é evidenciada ao serem 

encontrados na administração pública órgãos, setores, comitês ou equipes voltadas ao 

controle. A Prefeitura da Cidade de São Paulo, PMSP, possui uma equipe, identificada neste 

trabalho como Grupo de Concessionárias, que está voltada ao controle das utilities. Porém, as 

restrições decorrentes do tamanho deste grupo e das outras funções a ele atribuídas dificultam 

a realização de um diagnóstico de suas atribuições, uma revisão de seus processos, estudos 

para reestruturação e uma maior proposição de medidas efetivas de redução de consumo. 

A Fundação Getúlio Vargas propõe aos alunos concluintes do curso de Mestrado 

Profissional em Gestão e Políticas Públicas que elaborem um trabalho final de curso com 

vistas a analisar uma situação problema e propor soluções para o seu enfrentamento. Diante 

deste desafio os autores optaram pela situação problema apresentada no Termo de Referência: 

“Otimização do Monitoramento para a Racionalização dos Gastos com Utilidades da PMSP” 
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(Anexo 1) apresentada pela Coordenadoria de Estudos Econômicos, CDEC, da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, SEMPLA. 

O objetivo deste trabalho é analisar e propor alternativas visando a reestruturação do 

Grupo de Concessionárias e a redução dos gastos com utilities na PMSP. 

Ao ser analisado o Termo de Referência, seu conteúdo remete à necessidade de 

compreensão do que está por trás dos números encontrados. Independentemente da aparente 

estabilidade apresentada nos últimos três anos, o gasto com utilities merece ser objeto de 

estudos para redução. 

Figura 1 - Evolução dos gastos com utilities na PMSP - 2006 a 2011 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

A PMSP gastou em 2011 cerca de quinhentos milhões de reais (base: valor 

empenhado) com as três utilities, o que corresponde a aproximadamente 1,6% do Orçamento 

empenhado para o mesmo ano que foi de R$ 32.110.766.331,00 (PMSP 2, 2011) para toda 

administração direta da PMSP. O valor equivale a aproximadamente o orçamento para o 

mesmo ano das Secretarias de Segurança Urbana e de Assistência e Desenvolvimento Social 

somados. 

Diante do desafio de compreender o problema e propor soluções, este trabalho busca 

abranger os seguintes aspectos: diagnóstico do consumo de energia elétrica, água e telefonia 

da PMSP; diagnóstico do funcionamento atual do Grupo de Concessionárias; proposta de 

ações para redução dos gastos com as utilities; proposta de um novo desenho para as 

atividades do Grupo de Concessionárias. 

Para um melhor entendimento sobre o tema procurou-se uma referência para utilities. 

A palavra inglesa utilities (SELL, 1980) pode ser definida como serviços públicos, no plural. 

No português, segundo o Novo Dicionário da Língua Portuguesa (HOLLANDA, 1975), entre 

outras definições: “...propriedade ou aptidão duma coisa para satisfazer as necessidades 



 

15 

econômicas do homem...”. A palavra utilidades, em português, tem sentido diferente do 

proposto neste trabalho. Do inglês, utilities, é um conjunto de serviços públicos 

imprescindíveis a todas as organizações e à população cuja disponibilidade pode ocorrer 

através do monopólio natural, no caso dos serviços de água e esgoto; serviços de 

fornecimento de energia elétrica; serviços de fornecimento de gás encanado e ocorrer por 

serviços públicos oligopolizados, com o mercado concentrado em poucas alternativas, como 

os serviços de telefonia fixa, celular e transmissão de dados. Apesar de ser um estrangeirismo, 

optou-se pelo uso da palavra inglesa utilities, que se adequa melhor ao estudo. Neste trabalho 

as utilities compreendem os serviços de água, energia elétrica e telefonia. 

Sobre a cidade de São Paulo e sua estrutura administrativa procurou-se apresentar 

alguns dados significativos que demonstrem seu tamanho e complexidade.  

São Paulo (PMSP 1, 2012) conta com 27 secretarias municipais, 31 subprefeituras, 

possui um quadro de servidores ativos com 153.488 integrantes e no exercício de 2011 teve 

um orçamento da ordem de R$ 35.622.810.875,00. 

Todo esse conjunto de recursos para o atendimento de uma população 11.253.503 

habitantes, distribuída numa área de 1.523.278 Km
2
 e caracterizada por um PIB per capita no 

valor de R$ 35.271,93 (FUNDAÇÃO SEADE, 2012), tudo isso ensejando a consecução de 

um IDH correspondente a 0,919 (PNUD, 2009). 

Desses elementos depreende-se, portanto, que muito do que se observará estará em 

parte explicado pela complexidade e tamanho das demandas, havendo o pressuposto de que 

muitas vezes haverá uma pressão por atendimento em detrimento de procedimentos de 

planejamento, sendo o desafio preliminar dos autores o estudo de como o município está 

aparelhado para avaliar despesas com utilities e se possui domínio de sua demanda, de forma 

a justificar as escolhas adotadas. 

Ao final, este trabalho reunirá um conjunto de proposições por meio de 

recomendações e projetos que contribuam para que a CDEC realize sua missão. Além deste 

objetivo o trabalho apresentará um desenho de metodologia a ser adotado na identificação de 

problemas, processamento dos mesmos, diagnóstico, estudo de soluções e proposições por 

meio de projetos que pode ser aplicada em organizações da administração pública que buscam 

uma restruturação frente a problemas e desafios. 
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2. METODOLOGIA 

Para realização deste trabalho procurou-se desenvolver uma metodologia que ajudasse 

a compreender melhor a demanda da CDEC e auxiliasse na proposição das soluções mais 

adequadas. Esta metodologia foi concebida para ser realizada em fases e em cada uma delas 

são utilizadas ferramentas, métodos e técnicas para a consecução dos objetivos intermediários. 

Estas ferramentas, métodos e técnicas serão classificados aqui como instrumentos. A Figura 2 

apresenta o desenho da metodologia. 

Figura 2 – Fases da Metodologia 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na Tabela 1 são apresentadas as fases, os objetivos intermediários e os instrumentos 

utilizados na metodologia. 

Tabela 1 - Fases, objetivos intermediários e instrumentos da Metodologia 

Item Fases Objetivos Intermediários Instrumentos 

1 
Identificação da 
demanda 

Compreender o que o cliente espera ver 
equacionado ao final do trabalho. 

Leitura do Termo de Referência 
Reunião com o Cliente 

2 Planejamento 
Definição dos instrumentos a serem utilizados, 

prazos e estruturação do trabalho escrito. 

Estrutura Analítica do Projeto 

Pesquisa 

Cronograma 

3 
Coleta e 
Organização dos 

Dados 

Construir um referencial de dados consolidado, 

base para o diagnóstico. 

Questionários 

Reuniões 

4 Diagnóstico Identificar os principais problemas. 
Fluxograma de Processos 

Planejamento Estratégico Situacional 

5 
Estudo das 
Soluções 

Priorizar os problemas e estudar as soluções 
mais adequadas. 

Análise de Pareto 
Planejamento da Força de Trabalho 

6 Proposições 
Propor Soluções para os problemas 

identificados e priorizados. 

Recomendações 

Project Mandate 

Fonte: Elaboração própria 

Identificação 
da demanda 

Planejamento 
Coleta e 

Organização 
dos Dados 

Diagnóstico 
Estudo das 
Soluções 

Proposições 



 

17 

Com relação às fases, por se tratar de um trabalho que abrange mais de um problema, 

não se pode caracterizar o seu sequenciamento como obrigatório ao longo de todo o ciclo do 

trabalho, mas sim como um direcionador dos passos a serem dados. Em termos de 

instrumentos pode ocorrer também a utilização de um deles por mais de uma fase do trabalho. 

O primeiro passo dentro da compreensão do problema é a identificação da demanda, 

que neste momento do trabalho, está mais voltada ao que se espera ser equacionado do que à 

análise das causas. Como forma de identificação pode-se usar instrumentos como a leitura 

individual do TR para compreensão dos objetivos a serem alcançados, seguida da leitura e 

discussão em grupo dos pontos que poderiam gerar mais dúvidas. Também é importante 

realizar uma reunião para apresentação da equipe do trabalho ao cliente e dos objetivos do 

trabalho. Neste momento são feitos os primeiros questionamentos sobre o que se espera ser 

equacionado, quais as pessoas que poderão contribuir com informações, como é a estrutura 

organizacional etc. Uma reunião com o objetivo de abrir as portas do órgão para o início dos 

trabalhos. 

Diante da identificação das expectativas do cliente passa-se agora ao momento de 

definir e planejar o que precisa ser feito para identificar problemas e propor soluções. Este 

planejamento, apesar de apontado como fase tem caráter continuo uma vez que a dinâmica da 

obtenção de novas informações proporciona novos direcionamentos. Mas inicialmente é 

preciso fazer algumas limitações e definições para não perder o foco. Um dos instrumentos a 

ser utilizado no planejamento é a EAP – Estrutura Analítica do Projeto – que, segundo o 

PMBOK 2008, é “uma decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser 

executado pela equipe para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requisitadas” 

(PMI, 2008). Na elaboração deste trabalho ela foi usada para delimitar o que estava no escopo 

conforme indicado no Anexo 2. 

Outro instrumento utilizado para o planejamento foi a pesquisa. A pesquisa, abordada 

aqui, não é apenas a de caráter bibliográfico, voltada à construção de um marco teórico, mas 

sim um levantamento de quais ferramentas e técnicas podem ser adotadas para o alcance dos 

objetivos do trabalho. Essa pesquisa envolve a identificação de experiências bem sucedidas, 

utilizadas pelos autores em suas vivências profissionais, instrumentos apresentados em várias 

disciplinas ao longo curso MPGPP, pesquisas a artigos e revistas e troca de experiências com 

outros profissionais. O resultado da pesquisa é o suporte instrumental à metodologia 

construída para este trabalho.  

Já o cronograma é uma ferramenta para o planejamento que permite associar o escopo 

do trabalho à variável tempo e orienta a sequência das ações a serem realizadas visando à 
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conclusão do projeto. Para este trabalho o cronograma foi elaborado de forma simplificada e é 

apresentado no Anexo 2.  

Já a fase de coleta e organização dos dados reúne uma grande complexidade em 

termos de manipulação de informações. São necessárias várias horas de dedicação para 

consolidar as diferentes fontes de dados, identificar inconsistências, estabelecer critérios, 

delimitações. Para realização desta atividade procura-se coletar o maior número de arquivos, 

planilhas, gráficos, relatórios, decretos, apresentações para que se tenha um ponto de partida 

para identificação dos problemas. Estes tipos de material são importantes para a organização 

dos dados, porém quando necessário é preciso adotar outros instrumentos para uma melhor 

compreensão do problema. Um deles é o questionário, elaborado para obter informações de 

um grupo cuja contribuição seja importante para os objetivos do trabalho. O questionário 

substitui, em parte, as reuniões, quando se trata de um grupo numeroso e disperso 

geograficamente. No Anexo 3 é apresentado o questionário utilizado neste trabalho para 

levantamento de informações. Outro instrumento importante é a realização de reuniões com o 

cliente para extração de informações complementares e dirimir algumas dúvidas sobre dados 

já coletados. Com o contato direto com os envolvidos é possível obter melhores resultados do 

que quando se utiliza um e-mail, por exemplo. 

O diagnóstico compreende a fase de compreensão do problema e identificação das 

causas. Neste momento os dados são esmiuçados, as interpretações são construídas, as causas 

raiz são identificadas para que se tenha um ponto de partida para o estudo das soluções mais 

adequadas e abrangentes. A identificação dos principais processos realizados pela equipe em 

estudo é um passo importante para diagnosticar as causas dos problemas. Além de identificá-

los é necessário mapeá-los de forma lógica por meio de fluxogramas. O mapeamento do 

processo por meio do fluxograma serve para indicar a sequência de atividades desenvolvidas 

dentro de um processo e pode ser utilizado para analisar fluxos de trabalho e identificar 

oportunidades de melhoria (BRASIL Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, 2002). O 

fluxograma permite uma visualização ampla do processo e propicia uma análise crítica do 

mesmo. Além desse instrumento, a utilização do Planejamento Estratégico Situacional, PES 

colabora para o diagnóstico, pois ele é uma metodologia que tem como objetivo formular um 

modelo explicativo da realidade que cerca os assuntos ou problemas, foco de interesse 

público, a partir da perspectiva dos atores sociais que efetivamente podem atuar sobre essa 

realidade. Isto leva esses atores a processar esses problemas em busca de fatores que 

determinam suas causas imediatas e mediatas selecionando os chamados “nós críticos”, 

ordenados de acordo com a sua importância e devidamente estruturados para o seu 
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enfrentamento dentro do espaço de governabilidade dos atores diretamente envolvidos ou 

demandando-os a outros atores ou entidades (MATUS, 1997). 

A fase de estudo das soluções envolve dois aspectos principais, o da priorização do 

problema e o da escolha da melhor alternativa de solução. Com um diagnóstico abrangente 

que envolve dados de execução, análise de processos, de estrutura organizacional, o universo 

de problemas encontrado é bem amplo e requer instrumentos que priorizem os problemas 

mais relevantes e de solução com maior propagação de melhorias. Isto em parte é obtido com 

o PES, mas também é necessária a adoção de outros instrumentos como a análise por meio do 

diagrama de Pareto, um gráfico que apresenta a ordem de importância para a resolução dos 

problemas pesquisados, isto é, sua prioridade (BRASIL Ministério da Defesa – Exército 

Brasileiro, 2002). Com ele é possível conferir maior consistência às análises realizadas, 

indicando por onde se deve começar o estudo das soluções. 

Outro instrumento que auxilia tanto no estudo das soluções voltadas à equipe, funções, 

missão, quanto nas proposições é o Planejamento da Força de Trabalho, PFT que de acordo 

com Marconi: 

...é um processo sistemático e contínuo de avaliação das 

necessidades futuras de recursos humanos, no tocante ao quantitativo, 

composição e perfil e de definição das estratégias e ações que se fazem 

necessárias para viabilizar o alcance de tais necessidades. Uma frase 

bastante usual define o planejamento da força de trabalho como “o 

processo que deve possibilitar a estimativa da magnitude do quadro de 

servidores de uma organização, de uma área ou que efetuam determinado 

processo de trabalho, bem como a definição das habilidades, experiências, 

conhecimentos e atitudes adequadas para desempenhar as tarefas corretas 

no local e momento oportuno, de forma a contribuir para o alcance das 

metas e o sucesso da organização”. 

Estas necessidades variam ao longo do tempo, de acordo com as 

mudanças na missão da organização, nos processos de trabalho e nos 

governos que podem redefinir as prioridades políticas. O processo de 

planejamento da força de trabalho deve estabelecer um conjunto de 

procedimentos que permitam avaliar e assegurar o alcance das 

necessidades futuras de pessoal definidas de acordo com as metas e 

objetivos da organização. (MARCONI, 2006, p. 3) 
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Após identificar a demanda, coletar e organizar os dados, realizar um diagnóstico que 

conduzisse aos verdadeiros problemas e estudar as soluções mais adequadas, é necessário 

uma forma de apresentar proposições de forma racional e organizada. As mesmas podem ser 

apresentadas em forma de Recomendações ou Projetos. As Recomendações podem ser 

apresentadas em forma de lista ou tópico, quando necessitar de maior detalhamento e são 

mais adequadas às mudanças de comportamento, de visão, estratégia que não requeiram 

grande mobilização em termos de recursos, humanos, valores e tempo. Os Projetos são formas 

mais estruturadas de se apresentar uma solução. Todo projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo (PMI, 2008), ou seja, a 

proposição ao ser aceita estará compreendida em uma ação temporária para construir algo ou 

mudar os processos existentes. Como os projetos estão numa fase de proposição, ainda não 

estão autorizados a iniciar, o formato mais adequado para apresentá-lo é o Project mandate. 

O Project mandate (SHEFFIELD-UK, 2012) é o primeiro documento elaborado para 

dar início a um projeto. Ele é um documento pré-projeto que procura resumir as ideias e 

informações básicas existentes nesta fase sem que haja um detalhamento muito grande. A 

avaliação e aprovação do projeto é que irão disparar um maior detalhamento. O formato de 

Project mandate constante nas proposições deste trabalho foi customizado com base em 

modelos adotados por organizações privadas (PMADVICE, 2012) e públicas (SHEFFIELD-

UK, 2012) e nas informações que foram consideradas importantes de serem apontadas para a 

realidade da CDEC. Ele foi concebido com dez itens de preenchimento não obrigatório.  

Apesar da baixa maturidade em gerenciamento de projetos que as organizações 

públicas possuem no Brasil, alguns conceitos podem ser aproveitados mesmo que 

parcialmente. A adoção de uma metodologia de gerenciamento de projetos traz muitos 

benefícios para a entidade em termos de racionalização de recursos, melhoria na organização 

dos processos de trabalho, ganho de tempo no atingimento de metas etc. Mesmo 

vislumbrando todos estes ganhos a implantação é lenta e requer estratégia de implantação 

parcial. Este trabalho não tem como objetivo abordar questões de metodologia de 

gerenciamento de projetos, apenas procurou utilizar algumas boas práticas por meio das 

proposições que podem ser oferecidas e tratadas pelo cliente como projetos a implantar.  

Apresentada a metodologia do trabalho parte-se agora para abordagem de cada uma 

das utilities. 

  



 

21 

3. ÁGUA 

Quando são abordados alguns aspectos da utility água deve-se levar em conta que ao 

mesmo tempo estão sendo incluídos aí os serviços públicos de água e esgoto. Estes serviços 

são pagos por meio de tarifas, onde a tarifa de esgoto, no caso da cidade de São Paulo, é igual 

a 100% a tarifa da água tratada, podendo existir instalações, pontuais, onde a forma da 

cobrança dos esgotos é diferente, porém tal dado é irrelevante para uma análise geral do 

consumo. Neste trabalho todos os dados analisados estão relacionados ao consumo de água e 

os gastos a tarifa total da conta. 

Para analisar o consumo de água da PMSP é preciso obter algum indicador para 

estabelecimento de comparações. O Anexo 4 apresenta dados utilizados em projetos de 

instalações hidráulicas para o dimensionamento das redes de água e esgoto, reservatórios e de 

outros tipos de instalações hidro sanitárias. 

Marinoski (2007) estudou o consumo escolar do SENAI de Florianópolis. Por tratar-se 

de uma unidade de educação técnica, deve-se ponderar suas particularidades ao comparar com 

outros estabelecimentos, mas serve para a apresentação de um indicador de consumo de água. 

O indicador encontrado lá para o consumo de água foi de 16 litros/habitante/dia em 2006 e 

16,2 litros/habitante/dia em 2007. Nakagawa (2009) que estudou casos específicos de 

consumo de água em prédios da Universidade Federal da Bahia chegou ao resultado de um 

indicador de consumo médio por volta de 30 litros/pessoa/dia. Santana e Kiperstock (2010) 

estudaram o consumo de água de prédios públicos em Salvador e separaram em conjuntos de 

consumidores, com a maioria das instalações e secretarias com consumos médios inferiores a 

50 litros per capita/dia. 

Inicialmente procurou-se realizar uma coleta e organização de dados em planilhas 

consolidadas, estruturadas a partir de dados obtidos no sistema de informação Gestão.Net 

(sistema que mantém o registro das contas de Água e Energia da PMSP), para analisar a 

evolução de consumo e valores pagos no período de 2009 a 2011. Mais ainda, foram 

desenhados os fluxos atuais de trabalho, e de forma interativa, analisou-se o problema 

(elevado gasto com água e coleta de esgoto). Em paralelo realizou-se uma pesquisa junto aos 

gestores setoriais, representantes das Secretarias de Governo, Subprefeituras e Diretorias 

Regionais de Educação, para coletar suas proposições de iniciativas voltadas à redução do 

consumo de água nas instalações sob suas responsabilidades. 
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3.1. Coleta e Organização dos Dados 

Ao serem coletados os dados da prefeitura de São Paulo deparou-se com dois tipos de 

abordagem com relação aos dados de água e esgoto. Uma destas abordagens é a de valores 

empenhados no orçamento da prefeitura, cujo gráfico da Figura 3 corresponde aos valores 

apresentados no TR proposto pela CDEC para elaboração deste trabalho, com destaque para 

os gastos com a Sabesp
1
, em termos de valores empenhados no orçamento da prefeitura no 

período 2006 a 2011 referentes à água e esgoto. 

 

Figura 3 - Valores empenhados entre 2006 e 2011 para as utilities da PMSP 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

 

Já a outra abordagem é decorrente dos dados de consumo constantes no conjunto de 

informações extraídas do sistema Gestão.Net, onde foi encontrada uma variação quanto ao 

período de apuração e de valores por ano. O período compreendido nos dados do Gestão.Net 

compreende de 2008 a 2011 e a divergência de valores com os dados de empenho se explica 

pelo fato de algumas contas não terem entrado no sistema de dados ou a correção das mesmas 

não ser realizada a posteriori no próprio Gestão.Net. 

Apesar das divergências de valores entre as duas abordagens, foram adotados como 

base para o diagnóstico e estudo das soluções os dados oriundos do sistema Gestão.Net, pois 

só neles há a discriminação de consumo de água em m³. Com esta organização foi possível 

consolidar uma base para as fases seguintes. Na Figura 4 é apresentado o consumo de água e 

os valores pagos entre 2008 e 2011. 

 

                                                     
1
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A 



 

23 

Figura 4 - Consumo de água em m³ e respectivos gastos 2008 - 2011 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

3.2. Análise de Dados e Diagnóstico 

Com base na interpretação dos dados consolidados foi possível sair da visão de 

problema apresentada no TR
2
 e partir para o diagnóstico dos problemas realmente evidentes. 

Somada a isso a aplicação do PES
3
 e da análise do fluxo de trabalho permitiu identificar 

problemas relacionados não somente ao consumo, mas ao funcionamento do Grupo de 

Concessionárias e do processamento das contas de água. 

3.2.1. Análise de Dados de Consumo 

Ao serem analisados os dados de consumo de água no período de 2008 a 2011 foi 

possível estabelecer uma relação entre o consumo em m³ e o número de contas existentes no 

ano. Este parâmetro, apesar de ser relativo, e estar sujeito a alguns desvios, auxilia na 

interpretação da evolução de consumo. A Tabela 2 apresenta a evolução desta relação entre 

consumo e quantidade de RGI4. 

Tabela 2 - Consumo total de água, quantidade de unidades consumidoras e consumo médio por unidade (RGI). 

  2008 2009 2010 2011 
Variação entre 2008 e 

2011 

Consumo em m³ 7.117.542 6.669.470 6.645.019 6.908.994 -2,93% 

Quantidade de RGI 2.807 2.898 3.000 3.027 7,84% 

Consumo médio por RGI 2.536 2.301 2.215 2.282   

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

                                                     
2
 - Termo de Referência 

3
 - Planejamento Estratégico Situacional 

4
 - Registro Geral da Instalação. 
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Do ponto de vista de pontos de consumo houve um aumento de 7,84% no total de 

pontos (RGI), porém no mesmo período o consumo teve uma redução de 2,93%. O consumo 

também foi observado quanto ao peso que cada secretaria da prefeitura exerce sobre o total, 

para isso foi tomado como partida o ano de 2011 para identificação dos maiores 

consumidores. A Figura 5 apresenta o percentual de contribuição de cada secretaria no 

consumo total de água em 2011. 

Figura 5 - Gráfico do consumo de água por secretaria ou órgão 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

A Secretaria Municipal de Educação, SME, é responsável por mais da metade de todo 

consumo de água da prefeitura, e em função desta condição e da disponibilidade de dados 

sobre a mesma é que foram traçadas algumas análises. Para o ano de 2011 o consumo da SME 

em m³ foi analisado do ponto de vista da quantidade de alunos e funcionários da secretaria, 

estabelecendo-se uma relação per capita (Tabela 3). 

Tabela 3 - Indicador de consumo da SME na unidade litros perca pita/dia 

Variável Item Valores Origem do dado 

A Alunos em 2012 919.960 SME 

B Funcionários 84.365 SME 

C Total (usuário) 1.004.325 C = A+B 

D Dias letivos 200 SME 

E Consumo em 2011 (em litros) 3.649.392.000 Gestão.NET 

F Consumo por dia (em litros) 18.246.960 F = E / D 

G Consumo médio (litros per capita/dia) 18,2 G = F / C 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 
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Ao ser analisado o consumo médio de 18,2 litros perca pita/dia e comparado com a 

estimativa do PURA
5
 da Sabesp, que estabelece um valor de referência de 50 litros/aluno/dia 

e com Nakagawa 30 litros/pessoa/dia (NAKAGAWA, 2009), observa-se que o consumo per 

capita na SME não é tão elevado. Mesmo que haja uma margem de erro de 30% nos dados 

apurados, o consumo relativo ainda está abaixo das referências citadas.  

Analisando-se os dados da SME em termos de consumo nos últimos anos, o que está 

representado no gráfico da Figura 6, conclui-se que o consumo sofreu decréscimo de 2008 

para 2009 e em 2011 teve um salto de cerca de 10% em relação a 2010.  

 

Figura 6 – Variação de Consumo e Valor da Conta de Água 2008-2011 - SME 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

 

Com estes dados é possível identificar que o consumo per capita não é elevado, mas é 

fundamental estabelecer mecanismos de controle de aumento do consumo. No caso da SME, 

a quantidade de pontos de consumo (quantidade de RGI) no período 2010 – 2011 sofreu um 

aumento pequeno, 0,5%, passando de 1.397 para 1.404 RGI. Isto indica que o aumento de 

10% é decorrente de aumento do consumo nas unidades existentes. Ao ser investigado o 

aumento de consumo de água de 330.314 m³ na SME entre 2010 e 2011, percebe-se que o 

mesmo é bem diluído pelas unidades. Mesmo assim, ao serem analisados os dados 

identificou-se que 10 unidades (0,7% do total de unidades) foram responsáveis por 38,5% do 

aumento de consumo entre 2010 e 2011. As mesmas encontram-se indicadas na Tabela 4. 

                                                     
5
 Programa de Uso Racional da Água 
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Tabela 4 - Unidades com maior evolução de consumo de água na SME 

Local 

2010 

Consumo - 

m³ 

2011 

Consumo - 

m³ 

% de Aumento 

2010 para 2011 

Aumento de 

Consumo m³ 

% de 

contribuição 

com o 
aumento 

% 

Acumulado 

CEU Vila Rubi 19.290 42.439 120% 23.149 7,00% 7,00% 

CEU Capão Redondo 9.294 24.208 160% 14.914 4,50% 11,50% 

CEU Jambeiro 17.875 32.717 83% 14.842 4,50% 16,00% 

CEU Butantã 18.832 30.956 64% 12.124 3,70% 19,70% 

CEU Parque Bristol 12.524 23.894 91% 11.370 3,40% 23,10% 

EMEF Mario Schonberg 10.313 21.051 104% 10.738 3,30% 26,40% 

EMEF Gen. Newton Reis 3.760 14.143 276% 10.383 3,10% 29,50% 

CEU Parque Anhanguera 13.512 23.577 74% 10.065 3,00% 32,60% 

CEU Guarapiranga 6.703 16.727 150% 10.024 3,00% 35,60% 

CEU Vila Formosa 7.860 17.178 119% 9.318 2,80% 38,50% 

Outros 3.199.388 3.402.502 6% 203.114 61,50% 100% 

Total 3.319.351 3.649.392 10% 330.041     

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

É importante observar que o item outros, que corresponde a 61,5% do aumento de 

consumo, está distribuído nas outras cerca de 1390 unidades da SME, o que reforça a adoção 

de medidas de controle não apenas pontuais nos maiores consumidores, mas para a rede como 

um todo.  

Para comparação e aferição das informações acima, foram coletadas informações junto 

à Prefeitura de Itu (SP), cidade média de 160 mil habitantes, que apurou o indicador de 

consumo de água da Secretaria Municipal de Educação, principal consumidora de água. Os 

dados mostram que o indicador consumo da água no sistema de ensino em Itu é de 15,8 litros 

per capita/dia, que é um pouco menor que o indicador de consumo da SME da PMSP. 

Considerando que a capital possui população 17 vezes maior e mais heterogênea que a de Itu 

e que o tipo de uso das edificações escolares pode ser diferenciado, o consumo per capita de 

água na SME de PMSP está dentro de valores médios esperados. 

Tabela 5 – Consumo de água Itu  

Consumo de Água Tratada - Secretaria da Educação de Itu  

(julho de 2010 a junho de 2011) 

Consumo de Água  Unidades  

Secretaria Educação  61.404.000,00 litros 

Funcionários + professores 1510 unidade de população  

Estudantes (somatória de todos os tipos) 17960 unidade de população  

Indicador  15,8 Litros per capita/dia 

Fonte: (PREFEITURA DE ITU, 2012) 
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Ao partir para a investigação das outras secretarias, a dificuldade em obter dados é um 

fator que prejudica as análises relativas, em função disto apresenta-se aqui as variações em 

termos absolutos no período 2008 a 2011. 

Do ponto de vista de variação absoluta a Secretaria Municipal de Saúde, SMS não 

vem contribuindo com aumento de consumo, pelo contrário, em 2011 reduziu em cerca de 

16% seu consumo em relação a 2010. 

Figura 7 - Variação de Consumo e Valor da Conta de Água 2008-2011 - SMS 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

A Autoridade Hospitalar Municipal, AHM, também não vem contribuindo com 

aumento de consumo, em 2011 reduziu em cerca de 5% seu consumo em relação a 2010. 

Figura 8 - Variação de Consumo e Valor da Conta de Água 2008-2011 - AHM 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação, SEME, teve uma variação percentual 

significativa entre 2010 e 2011, cerca de 20% de aumento no consumo. De 2010 para 2011 o 
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número de pontos de consumo identificados pela quantidade de RGI manteve-se inalterado 

nesta secretaria em um total de 62. 

Figura 9 - Variação de Consumo e Valor da Conta de Água 2008-2011 - SEME 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Ao se buscar mais detalhes foi identificado nos dados fornecidos que o aumento de 

consumo ocorreu principalmente nos Clubes Escolas existentes na cidade, em destaque os 

apontados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Unidades com maior evolução de consumo de água na SEME 

Local 

2010 2011 % de 

Aumento 

2010 para 

2011 

Aumento 

de 

Consumo 

m³ 

% de contribuição 

com o aumento 

% 

Consumo 

- m³ 

Consumo 

- m³ 
Acumulado 

CEE Salim Farah 

Maluf,(Rua Taquari) 
6.264 21.574 244% 15.310 21% 21% 

CEE Salim Farah Maluf 

(Rua Jaibarás) 
9.518 19.824 108% 10.306 14% 36% 

CERET 29.009 38.835 34% 9.826 14% 49% 

CEE Joerg Bruder 14.660 20.573 40% 5.913 8% 57% 

CEE Edson Arantes do 

Nascimento 
3.328 7.743 133% 4.415 6% 64% 

CEE Riyuso Ogawa 10.403 14.315 38% 3.912 5% 69% 

Estádio Mun. de 

Beisebol Mie Nishi 
9.905 13.255 34% 3.350 5% 74% 

CEE Raul Tabajara 1.596 5.406 239% 3.810 5% 79% 

Outros 284.530 299.716 5% 15.186 21% 100% 

Total 369.213 441.241 20% 72.028     

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

O aumento de consumo entre 2010 e 2011 observado na SEME não ocorreu em função 

do número de pontos de consumo (estável em 62 unidades). Identifica-se que 79% do 

aumento ocorreu nos oito locais indicados acima e para uma análise mais completa requer-se 

uma investigação mais aprofundada das causas, individualmente nas unidades. 
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Na SMADS – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social o 

aumento de consumo identificado entre 2010 e 2011 de 12,6% pode ser explicado pelo 

aumento no número de pontos de consumo, rastreados pela quantidade de RGI, que foi de 

14,3% no mesmo período, passando de 133 pontos em 2010 para 152 em 2011. 

Figura 10 - Variação de Consumo e Valor da Conta de Água 2008-2011 - SMADS 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Na SVMA o aumento de consumo identificado entre 2010 e 2011 de 17,36% em parte 

é explicado em parte pelo aumento no número de pontos de consumo, rastreados pela 

quantidade de RGI, que foi de 7,5% no mesmo período, passando de 106 pontos em 2010 

para 114 em 2011.  

Figura 11 - Variação de Consumo e Valor da Conta de Água 2008-2011 - SVMA 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Ao analisar mais profundamente os dados fornecidos, foi identificado que o aumento 

ocorreu principalmente nos grandes parques, sendo que alguns deles começaram a funcionar 
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em meados de 2010 e aí se explica uma grande diferença entre 2010 e 2011. A tabela a seguir 

apresenta os principais responsáveis pelo aumento de consumo na SVMA no ano de 2011. 

Tabela 7 - Unidades com maior evolução de consumo de água na SEME 

Local 

2010 2011 % de 

Aumento 

2010 para 

2011 

Aumento 

de 

Consumo 

m³ 

% de contribuição 

com o aumento 

% 

Consumo 

- m³ 

Consumo 

- m³ 
Acumulado 

Parque da Independência 10.237 22.306 118% 12.069 34,20% 34,20% 

Parque do Piqueri 6.502 12.547 93% 6.045 17,20% 51,40% 

Parque da Aclimação 2.540 4.891 93% 2.351 6,70% 58,10% 

Parque Raposo Tavares 935 3.124 234% 2.189 6,20% 64,30% 

Parque do Ibirapuera - Av 

Quarto Centenário, 436 
996 2.883 189% 1.887 5,40% 69,60% 

Parque do Ibirapuera - 

Rua Doze, 16 
1.671 3.229 93% 1.558 4,40% 74,10% 

Planetário - Parque do 

Carmo 
3.248 4.789 47% 1.541 4,40% 78,40% 

Parque Mario Covas 280 1.758 528% 1.478 4,20% 82,60% 

Parque Vila dos 

Remédios 
5.587 6.879 23% 1.292 3,70% 86,30% 

Parque Cidade de Toronto 972 2.181 124% 1.209 3,40% 89,70% 

Outros 170.029 173.652 2% 3.623 10,30% 100,00% 

Total 202.997 238.239 17,36% 35.242     

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Com relação ao Serviço Funerário Municipal houve uma redução de consumo de 8,8% 

entre 2010 e 2011, sendo que o número de pontos de consumo não sofreu variação 

significativa. Ver Figura 12. 

Figura 12 - Variação de Consumo e Valor da Conta de Água 2008-2011 – Serviço Funerário 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Na SES – Secretaria de Serviços – também ocorreu redução no consumo nos últimos 

anos conforme apontado no gráfico a seguir, Figura 13. 
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Figura 13 - Variação de Consumo e Valor da Conta de Água 2008-2011 – SES 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

3.2.2. Fluxo de Trabalho 

Para maior conhecimento do modus operandi do Grupo de Concessionárias e suas 

interações com a SEMPLA, unidades consumidoras, área financeira e contábil da PMSP além 

da Sabesp, concessionária de serviços de água, foram desenhados os principais fluxos de 

trabalho que estão descritos no Anexo 5. São eles: a) gestão do consumo da energia e da água 

na PMSP; b) processamento das contas de energia e água na PMSP; c) pedido de instalação 

(novas instalações, locação, alteração de UO
6
). 

3.2.3. Processamento do Problema 

Parte-se agora para o resultado do processamento do problema “Elevado Gasto com 

Água e Coleta de Esgoto na PMSP” sob a ótica dos representantes da equipe do Grupo de 

Concessionárias do CDEC, SEMPLA. Este resultado foi obtido utilizando-se a metodologia 

PES7 para identificação dos “nós explicativos” e “nós críticos” do problema. 

O problema é percebido ou se torna claro pela sua descrição. A descrição de um 

problema expressa seus sintomas, ou seja, os fatos verificáveis na percepção do ator que o 

declara. Esses sintomas compõem um conjunto de descritores que expressam a existência do 

problema. A esse conjunto é dado o nome de Vetores Descritores do Problema (VDPs). 

                                                     
6
 - Unidade Orçamentária 

7
 A Metodologia PES (MATUS, 1997) aspira a ser um planejamento da ação humana que integra todas as 

dimensões da realidade, especialmente o mundo da política e o da técnica - seu foco são os problemas públicos e 

é também aplicável a qualquer órgão cujo centro do jogo não seja exclusivamente o mercado, mas o jogo 

político, econômico e social. 
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O VDP encontrado para água foi o aumento de cerca de 4% no consumo de água entre 

2010 e 2011. 

Na Figura 14 é apresentado o Fluxograma Situacional utilizado para identificação dos 

nós críticos do problema “Elevado Gasto com Água e Coleta de Esgoto na PMSP” 

 

Figura 14 – Fluxograma Situacional – água. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na tabela a seguir estão destacadas as causas imediatas e as causas indiretas para o 

problema “Elevado Consumo de Água”, com destaque em grifo para as causas eleitas como 

principais. 

As causas consideradas como nós críticos são as causas que influem nos resultados 

dos vetores descritores dos problemas (VDPs) e devem ser traduzidos em iniciativas. As 

mesmas estão sublinhadas na tabela anterior. 

d1

Fluxograma Situacional

Problema: Elevado Gasto com Água e Coleta de Esgotos VDPs
(Vetores Descritores do 

Problema)Ator: Grupo de Concessionárias SEMPLA - PMSP

Consequencias

d1:  consumo geral da 
PMSP com água entre 

2010 e 2011.          
d1 (2010) = 6.645.019 m3  
d1 (2011) = 6.908.994 m3 

Compras realizadas -
não seguem 

orientações sobre 
eficiência no consumo 

de água

Consumo acima do 
necessário - que 

pode ser reduzido.

Falta de 
comprometimento 

dos usuários na Ponta

Imagem negativa: 
práticas não 

sustentáveis

Projetos novos - não 
seguem orientações 
sobre eficiência no 
consumo de água -
levando em conta 

proteção a 
vandalismos

Pagamentos 
realizados fora do 

tempo hábil (Multas)  
-

Atrasos na ponta e do 
Tesouro

Inexistência de 
uniformidade  na 

adesão aos 
programas de 

redução de custos no 
consumo de água

Falta de 
comprometimento do 

gestor da unidade 
com a redução de 

práticas de redução 
de consumo

Reconhecida 
ineficiência dos 
equipamentos

Inadequação de 
equipamentos e 

instalações -
conforme conceitos 

de ineficiência 
energética

Lei de Licitações 
(Compras de 
Materiais)  -
compromete  

Qualidade

Normas divergentes -
para os diversos 

atores envolvidos

Falta sistemática de 
pesquisa de melhores 

práticas e soluções 
tecnológicas 

Falta sistemática de 
"benchmarking"

Deficiente 
orquestração de 
ações entre os 
diversos atores 

Inexistência de 
modelo de 

governança - com 
monitoramento e 
avaliação (análise 
critica) periódica

Baixo investimento 
em tecnologia , 

capacitação, pequisa, 
sistemas, campanhas 

etc.

Deficiente programa 
de capacitação 

técnica - com foco na 
redução

Falta capacitação dos 
gestores  - com foco 
em compras corretas

Ineficiente 
mecanismos de 
comunicação e 
divulgação dos 

resultados alcançados

Falta mecanismo de 
incentivo relacionado 

á redução de 
consumo

Falta mecanismo 
avaliação dos

gestores  - quanto à 
redução de consumo

Falta mecanismo de 
análise de consumo: 
gastos x evolução de 
instalações - unidades

NC 4

Legislação de difícil 
interpretação e 

aplicação

Inexistência de 
mecanismos de 

governança sobre os 
terceirizados (ONGs, 

OSS ...)

Falta de plano de 
ação para 

implantação 
ordenada e gradual 
do programa PURA -

sob orientação da 
SABESP

Não universalização  
na aplicação do 

programa "PURA" da 
SABESP

NC 4

NC 1

NC 2

NC 3

NC 5
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Tabela 8 - Interpretação do Planejamento Estratégico Situacional, PES sobre o consumo de água. 

Causas imediatas  Causas indiretas 

Compras divorciadas da eficiência do 

consumo de água; 

Falta de compromisso do usuário da 

ponta e do gestor da unidade com 

redução de consumo; 

Ineficiente comunicação dos resultados 

alcançados; 

Novos projetos divorciados de 

instalações mais eficientes com 
proteção a vandalismo e 

possibilidades de reuso; 

Falta de avaliação dos gestores; 
Deficiente capacitação dos gestores das 
unidades na redução e gestores de 

compras; 

Ineficiência de equipamentos; 
Baixo investimento em tecnologia de 

informação, telemetria; 

Inexistência de uniformidade de 

adesão aos programas de redução de 

consumo; 

Inadequação de instalações para a 

redução do consumo; 

Baixa ou ausência de governança das 

contas de água; 

Pagamento de multas; Falta sistemática de benchmarking; 
Deficiente orquestração com os diversos 

atores; 

Falta de mecanismos de análise de 
consumo versus incrementos do 

número de instalações; 

Falta de pesquisa de melhores práticas 
e soluções tecnológicas; 

Legislação de difícil interpretação; 

Falta de ação com implementação do 

programa PURA pela Sabesp e ou 
outras instituições que venham a ser 

conveniadas; 

Inexistência de governança sobre os 
terceirizados; 

PURA: não universalização. 
Falta de mecanismos financeiros 

vinculados à redução do consumo ; 

 Licitações: impõem dificuldade às 

compras de equipamentos com mais 

qualidade; 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2.4. Pesquisa com Gestores Setoriais 

Foi realizada também uma pesquisa com os gestores setoriais, via questionário, por 

meio do qual foram coletadas suas observações. Foram analisados quarenta questionários 

enviados por dez diferentes secretarias e dezesseis subprefeituras, que geraram 110 

observações. Alguns questionários apresentam uma única observação, enquanto outros 

apresentam muitas observações, com críticas e sugestões. O questionário, os resultados da 

pesquisa e algumas observações encontram-se descritas no Anexo 3. 

3.2.5. Iniciativas anteriores 

O Decreto 29.062 de 1990, que está descrito no Anexo 1, instituiu o chamado Grupo 

das Concessionárias ou a denominação oficial, Divisão Técnica de Serviços Públicos, 

vinculada à Secretaria Municipal de Administração. Este grupo possuía atribuições de: 

controle geral do consumo de água, luz e telefone da PMSP; liquidação das contas; 
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estabelecimento de rotinas para a coordenação das atividades de consumo destas utilities; 

apreciar a aquisição de equipamentos de telecomunicação. Posteriormente foram incorporadas 

outras atividades e atribuições: análise dos contratos de média tensão, verificar a legalidade 

dos pedidos de ligação; gerir o sistema Gestão.Net, orientação técnica quanto às instalações 

de água, luz e telefone de SEMPLA e sua manutenção, fiscalização de obras, ligação de 

ramais telefônicos. 

Este decreto procura dar diretrizes à gestão das contas e sobre os consumos das 

utilities, mas logo no primeiro artigo, se comparado o CAPUT e o primeiro parágrafo, nota-se 

uma contradição, respectivamente abaixo destacado: 

“....compete à Secretaria usuária controle do consumo e a liquidação das contas...” 

“....o controle geral do consumo e da liquidação das contas compete à Divisão Técnica 

de Serviços Públicos, vinculada à Secretaria Municipal de Administração...”(Anexo 1) 

Segundo a SEMPLA, este decreto não foi revogado. Em conversas com os técnicos do 

Grupo de Concessionárias ficou explícito que a liquidação só pode ocorrer pela secretaria 

usuária dos serviços da concessionária. Sobre esta questão, não há contradições, pois 

normalmente as organizações, privadas ou públicas, estipulam órgãos e ou pessoas diferentes 

para a atribuição de autorizar a realização da despesa e a atribuição de liquidar e pagar.  

No ano de 2006 foram realizados estudos pelo Instituto de Desenvolvimento 

Gerencial, INDG, cujo objetivo era obter uma redução destes valores, por meio da análise da 

situação de cada unidade da prefeitura e proposição de planos para a racionalização do 

consumo. 

Neste mesmo ano foi publicado o Decreto nº 47.279/06 (Anexo 1), visando o uso 

racional da água e instituído o Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água 

e Reuso em Edificações, no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional, 

bem como das empresas públicas e sociedades de economia mista. Esse decreto foi 

influenciado pela publicação do Manual de Conservação e Reuso da Água em Edificações, 

lançado pelo SindusCon
8
 em agosto de 2006. São normas para serem seguidas pelas novas 

edificações públicas e ou adaptação em edificações visando o uso racional da água e o uso de 

água de reuso e ou de águas cinzas servidas. Tais conceitos são importantes para a diminuição 

do consumo, que devem ser planejados e implementados de forma paralela à Gestão de 

Contas de Água, pois há gastos, não visíveis, que podem ser mapeados na gestão de contas.  

                                                     
8
 - Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 
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Em 2002 e 2003 a Fundação do Desenvolvimento Gerencial, FDG, realizou estudos 

junto à PMSP e Prodam para o desenvolvimento de um software matricial com a inclusão de 

dados de consumo de água, energia e telefone. Tal ferramenta não chegou a ser implantada.  

Em novembro de 2007, a Prefeitura de São Paulo e a Sabesp firmaram convênio de 

adesão para implantação do PURA, Programa de Uso Racional da Água, da Sabesp.  

Tabela 9 – Unidades onde o PURA foi implantado 

Convênio PMSP e Sabesp Unidades Administrativas e Educacionais que 

foram objeto do PURA 2007/2008 

Edifício Matarazzo CEI JardimBryan Biguinati 

Edifício Martinelli CEI Parque Alto Rio Bonito 

Teatro Municipal EMEI Anhanguera 

Câmara Municipal EMEI Clara Nunes 

Edifício São Joaquim EMEI Clycie Mendes Carneiro 

Administração Regional de Santana EMEF Carlos Andrade Rizzini 

Subprefeitura da Vila Maria e Vila Guilherme EMEF Prof° Alípio Correa Neto 

CEI Deputado José Salvador Júnior EMEF Almeida Júnior 

CEI Deputado José Salvador Júnior   

Fonte: (COBRAPE, 2007) 

A Sabesp contratou a organização Companhia Brasileira de Projetos e 

Empreendimentos, COBRAPE, para execução de intervenções em 16 imóveis da 

administração municipal Em 2008, ao final do programa, a COBRAPE divulgou que os 

edifícios atingiram a meta mínima de redução de 10% do consumo de água. 

Além dos edifícios administrativos citados a COBRAPE executou ações em 

instalações e desenvolvimento institucional em escola da SME da PMSP. No total, o 

Programa de Uso Racional de Água abrangeu a pesquisa de detecção de vazamentos visíveis e 

não visíveis em 158 ligações de escolas, com a identificação e correção de 43 vazamentos, 

pesquisa de vazamentos em 473 reservatórios de água, 215 ramais de alimentação de 

reservatórios e derivações, além da implantação de equipamentos de baixo consumo em cerca 

de 9 mil pontos. A COBRAPE também realizou uma série de atividades educacionais, 

visando conscientizar os profissionais da educação e a comunidade sobre a questão da 

disponibilidade de água, bem como a disseminação da importância do Programa nas escolas.  
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4. ENERGIA ELÉTRICA 

O aumento crescente do consumo de energia, proporcionado pelo desenvolvimento 

humano, o crescimento dos serviços prestados por organizações públicas e privadas, os 

avanços da ciência e a utilização de novas tecnologias, é um fato notório. Esse quadro indica 

uma perspectiva de desequilíbrio entre a oferta e demanda energética com forte impacto sobre 

as pessoas e o meio ambiente. Diante deste quadro a sociedade, pesquisadores, lideres de 

movimentos sociais impulsionam cada vez mais à formulação e implementação de políticas 

públicas voltadas ao uso racional de energia elétrica - observando os programas de 

eficientização energéticas existentes, os investimentos em pesquisas sobre melhores práticas, 

a utilização de novas tecnologias, os programas de capacitação e pessoas e a criação de um 

ambiente propício ao adequado planejamento, execução, monitoramento e avaliação 

permanente das iniciativas colocadas em marcha.  

Em um Município, o consumo de energia elétrica tende a crescer de forma 

descontrolada se não houver uma adequada gestão de demanda e consumo apoiada em uma 

estrutura organizacional fortemente institucionalizada, contando com tecnologias confiáveis, 

um corpo técnico especializado e um efetivo comprometimento e participação dos servidores 

e gestores públicos em suas atividades setoriais, na ponta do consumo. 

Por razões técnicas, operacionais e comportamentais, a demanda por energia elétrica é 

crescente e o desperdício também; e por isso é necessário um trabalho de “vigilância” 

permanente sobre a variação do número de instalações e de reformas em prédios públicos; 

sobre o consumo das diversas modalidades de energia; sobre as variações dos valores pagos; 

sobre o processo de conferência de medições e dos valores cobrados; e, sobre o 

comportamento de servidores e gestores das unidades setoriais frente às diretrizes definidas 

para racionalização do consumo. 

Iniciou-se este trabalho com a coleta e organização de dados em planilhas 

consolidadas, estruturadas a partir de dados obtidos no Sistema de informação Gestão.Net 

(um sistema que mantém o registro das contas de Água e Energia), para analisar a evolução de 

consumo e valores pagos no período de 2009 a 2011, destacando as modalidades de energia 

ativa (de baixa e média tensão) e energia reativa, cujos consumos e perdas se traduzem em 

gastos significativos para a PMSP. A seguir foram desenhados os fluxos atuais de trabalho, e 

de forma interativa, analisou-se o problema (elevado consumo de energia elétrica). Em 

paralelo realizou-se uma pesquisa junto aos gestores setoriais, representantes das Secretarias 

de Governo, Subprefeituras e Diretorias Regionais de Educação, para coletar suas proposições 
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de iniciativas voltadas à redução do consumo de energia nas instalações sob suas 

responsabilidades.  

4.1. Coleta e Organização dos Dados  

Ao coletar os dados da PMSP deparou-se com dois tipos de abordagens no 

acompanhamento dos gastos com energia elétrica: a primeira diz respeito ao tratamento e 

avaliação dos gastos com base nos valores empenhados no orçamento da prefeitura, oriundos 

do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira (SOF), a segunda com base nas medições e 

gerenciamento das contas registradas no sistema de informação denominado Gestão.Net.  

A evolução dos gastos com utilidades baseada nos valores empenhados é apresentada 

no gráfico da Figura 15 abaixo que demonstra os valores apresentados no Termo de 

Referência (TR) proposto pela Coordenadoria de Estudos Econômicos – CDEC, da SEMPLA, 

para elaboração deste trabalho: 

Figura 15 - Evolução dos Valores Totais Empenhados – com destaque para Energia Elétrica 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Ao serem analisados os dados de consumo no conjunto de informações (planilhas 

consolidadas) extraídas do sistema Gestão.Net, foram encontradas algumas inconsistências 

relativas ao período de apuração e de valores por ano: (a) a massa de dados encontrada no 

sistema Gestão.Net diz respeito somente ao período de 2008 a 2011 e os valores empenhados, 

oriundos do SOF apresenta os dados a partir de 2006; (b) a divergência de valores com os 

dados de empenho (SOF) deve-se a não inserção dos dados no sistema Gestão.Net, no mesmo 

período do empenho ou aos ajustes nos dados, efetuada a posteriori, devido às divergências 

nas medições e nos valores cobrados. 
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Analisando-se as contas de energia no ano de 2011, constata-se a seguinte distribuição 

dos R$ 280,58 milhões de gastos em grandes grupos de despesas (Secretarias, Encargos e 

Iluminação Pública), conforme apresentado no gráfico da Figura 16: 

 

Figura 16 - Distribuição dos Gastos com Energia Elétrica por Grupos de Despesas 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

 

Verifica-se que o maior percentual de gastos com energia está relacionado à 

iluminação pública, mas, cabe um destaque ao significativo valor dispendido para o grupo de 

despesas Encargos, relacionados a pagamentos de dívidas anteriormente contraídas pela 

PMSP. Neste trabalho serão tratadas especificamente os gastos das secretarias, de suas 

subdivisões (Diretoria, Centros Regionais etc.) e das Subprefeituras da PMSP. Apesar das 

divergências de valores entre as duas abordagens, foram adotadas como base para o 

diagnóstico e estudo das soluções os dados oriundos do sistema Gestão.Net, pois só neles há a 

discriminação de consumo de energia elétrica em kWh – variável física relevante ao estudo 

realizado. 

Ao ampliar-se a análise dos dados foram caracterizados os gastos com energia elétrica 

das Secretarias conforme modalidades de energia consumidas: energia ativa (de baixa e média 

tensão) e energia reativa, conforme apresentado na Figura 17. 
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Figura 17 - Distribuição dos Gastos com Energia nas Secretarias e Subprefeituras da PMSP 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

É possível constatar que os altos valores despendidos são em maioria de energia ativa 

(de baixa e média tensão) demandadas por instalações, dispositivos e equipamentos que 

servem ao funcionamento dos prédios públicos onde ocorrem a prestação dos serviços 

públicos prestados pela PMSP. Independente deste maior destaque à energia ativa, não se 

pode deixar de considerar o pagamento das contas de energia reativa – cuja utilização 

requisita análise permanente de perdas e otimização de sua utilização. Uma outra variável que 

a partir desse ponto passará a ser considerada na análise é número de instalações físicas da 

PMSP – consumidoras das modalidades de energia elétrica citadas anteriormente.  

Neste ponto vale explicar as diferenças conceituais e de aplicação entre as 

modalidades de energia ativa e reativa para o prosseguimento do trabalho (WIKIPÉDIA, 

2012). 

Energia Ativa - É aquela que efetivamente produz um trabalho útil (é a energia 

elétrica que pode ser convertida em outra forma de energia) medida é kWh. A energia ativa 

pode ser classificada conforme as faixas de tensão utilizadas, dessa forma: (a) baixa tensão é 

qualquer tensão na faixa de 50 a 1000 V (em corrente alternada - CA); (b) média tensão é 

qualquer tensão na faixa de 1000 a 35000 V (em corrente alternada - CA). É a energia 

necessária ao funcionamento de lâmpadas, semáforos, sistemas de ventilação e climatização, 

sistemas de segurança, elevadores, computadores, etc 

Energia Reativa - É a energia elétrica que circula continuamente entre os diversos 

campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, 

expressa em quilovolt-ampère-reativo-hora (kVArh). É a energia necessária ao funcionamento 

dos equipamentos (transformadores, motores elétricos, fornos a arco, reatores - inclusive 
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aqueles nas luminárias fluorescentes etc). É a energia necessária ao funcionamento de 

transformadores, motores elétricos, fornos, reatores - inclusive aqueles nas luminárias 

fluorescentes etc. 

Um exemplo consagrado é o que associa a energia reativa à espuma de um copo de 

chope, e a energia ativa ao líquido do chope. Para se aumentar a quantidade de líquido (kW) 

para o mesmo copo de chope, deve-se reduzir a quantidade de espuma (kVAr) e dessa forma 

otimizar a utilização desse copo (sistema elétrico).  

 

4.2. Análise de Dados e Diagnósticos 

Foram utilizadas três abordagens distintas e complementares para diagnóstico dos 

problemas existentes e elaboração de propostas de iniciativas que visam o uso racional de 

energia elétrica na PMSP, a saber: (a) análise de dados de consumo e gastos oriundos de 

planilhas consolidadas construídas a partir do sistema de Gestão de Contas e Consumo de 

Energia (Gestão.Net); (b) análise do fluxo de trabalho e processamento do problema; e (c) 

pesquisa juntos aos gestores de utilidades públicas na ponta do consumo - em diversas 

unidades das PMSP.  

 

4.2.1. Análise de Dados de Consumo 

Ao serem analisados os dados de consumo de energia no período de 2009 a 2011 foi 

possível estabelecer uma relação entre o consumo em KWh e o número de instalações 

existentes no ano. Este parâmetro apesar de ser relativo e estar sujeito a alguns desvios auxilia 

na interpretação da evolução de consumo. Os gráficos apresentados a seguir demonstram a 

evolução desta relação entre consumo e quantidade de instalações considerando cada uma das 

modalidades de energia - conforme faixa de tensão da energia elétrica consumida pelas 

instalações e equipamento da PMSP. Outros gráficos comparativos serão apresentados para 

subsidiar uma análise mais detalhada sobre as evoluções relativas entre consumo e gastos, 

consumo e número de instalações e gastos e números de instalações.  

Cabe ressaltar que os valores demonstrados excluem os gastos com iluminação pública 

e os encargos (relativos aos pagamentos de contas atrasadas) pagos pela PMSP e que a tarifa 

sofreu um reajuste médio de 14,88% de Julho de 2009 a Julho de 2010 e de apenas 1,03% no 

período de Julho de 2010 a Julho de 2011. 
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a) Energia de Baixa Tensão 

A seguir serão apresentados gráficos de séries históricas, indicadores e gráficos 

comparativos relacionados aos gastos e consumos com energia de baixa tensão nas instalações 

da PMSP. Foi constatada uma redução pouco significativa dos gastos com energia no período 

de 2009 a 2011, em torno de 4,2 %, denotando a necessidade de se intensificar os esforços na 

adoção do programa de eficiência energética, principalmente nas escolas, centros regionais de 

saúde, prédios das subprefeituras em sistemas de semáforos, como serão observados nos 

quadros apresentados à frente. 

Figura 18 - Evolução do valor unitário médio pago por instalação 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

No gráfico da Figura 18 verifica-se a evolução de um indicador que expressa pela 

razão entre os valores totais pagos e o número médio de instalações consumidoras de energia 

de baixa tensão no período de 2009 a 2011; nele é possível constatar uma redução pouco 

significativa do valor unitário médio pago por instalação, uma variação de apenas 1 %. Para 

complementar e melhor qualificar essa análise, são apresentados a seguir gráficos 

comparativos entre a evolução do número de instalações x consumo e a evolução dos números 

de instalações x gastos, o que auxilia no apontamento dos impactos do aumento ou redução de 

consumos e gastos frente à evolução do número de instalações consumidoras de energia de 

baixa tensão. 
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Figura 19 - Evolução do nº de instalações x consumo de energia de baixa tensão 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Verifica-se no período de 2009 a 2012, uma pequena redução do número médio de 

instalações (de 3068 em 2009 para 2970 em 2011) com redução em torno de 3%, frente a uma 

também pequena redução do consumo de energia de baixa tensão no mesmo período (em 

torno de 12%). o que reforça a necessidade de se intensificar o desenvolvimento de iniciativas 

relacionadas à eficientização energética nas instalações públicas. 

 

Figura 20 - Evolução do nº de instalações x gasto com consumo de energia de baixa tensão 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

 

Verifica-se também no período de 2009 a 2012, uma redução pouco significativa dos 

gastos com energia no período de 2009 a 2011, em torno de 4,2 %, frente a uma também 
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pequena redução do nº de instalações no mesmo período (redução em torno de 3%), mas a 

análise dos gastos não se encerra neste ponto. O gráfico da Figura 21 que relaciona consumo e 

gastos aponta para uma consistência entre as duas curvas, como se pode verificar a seguir. 

Figura 21 - Evolução de consumo x gasto com energia de baixa tensão 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Neste ponto evidencia-se uma relação direta entre as duas curvas apresentadas: 

enquanto ocorreu uma pequena redução do consumo de energia de baixa tensão no período 

2009-2011 (em torno de 12%), verifica-se uma redução pouco significativa dos gastos com 

energia no mesmo período, em torno de 4,2 %, o que reforça a necessidade de se intensificar o 

desenvolvimento de iniciativas relacionadas à eficientização energética nas instalações 

públicas – conforme proposições apresentadas na seção 7 deste documento. 

 

b) Energia de Média Tensão  

A seguir serão apresentados gráficos de séries históricas, indicadores e gráficos 

comparativos relacionados aos gastos e consumos com energia de média tensão nas 

instalações da PMSP. Constata-se um aumento muito significativo com os gastos com energia 

de média tensão no período de 2009 a 201, em torno de 146 %, denotando a necessidade de se 

intensificar os esforços na adoção do programa de eficiência energética, principalmente nas 

instalações que possuem sistemas de bombas, ventilações, túneis, dentre outros dispositivos e 

equipamentos que requisitam o consumo de energia de média tensão. 
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Figura 22 - Evolução do valor unitário médio pago por instalação 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

No gráfico da Figura 22 verifica-se a evolução de um indicador que expressa pela 

razão entre os valores totais pagos e o número médio de instalações consumidoras de energia 

de média tensão no período de 2009 a 2011; nele pode-se constatar um aumento significativo 

desse indicador, um crescimento em torno de 20%, em relação ao valor unitário médio pago 

por instalação em 2009. Para complementar e melhor qualificar essa análise, são apresentados 

a seguir, os gráficos comparativos entre a evolução do número de instalações versus consumo 

e a evolução dos números de instalações versus gastos, o que apontará os impactos do 

aumento ou redução de consumos e gastos frente à evolução do número de instalações 

consumidoras de energia de média tensão. 

Figura 23 - Evolução do nº de instalações x consumo de energia de média tensão 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Verifica-se no período de 2009 a 2012, um aumento significativo do número de 

instalações (de 96 em 2009 para 199 em 2011), um aumento em torno de 107%; seguido do 
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aumento significativo do consumo de energia de média tensão (em torno de 120%); devido, 

em parte, a não adoção de orientações, técnicas e instrumentos voltados a eficientização 

energética pelas novas instalações, bem como, pelo passivo de instalações ineficientes na 

utilização de energia elétrica. 

Figura 24 - Evolução do nº de instalações x gasto com consumo de energia de média tensão 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Verifica-se também no período de 2009 a 2012, um aumento do número de instalações 

(de 96 para 199, um salto em torno de 107%) seguido do aumento significativo de gastos (em 

torno de 146%); devido às mesmas razões relatadas anteriormente para a evolução de gastos e 

consumo. 

Figura 25 - Evolução de consumo x gasto com energia de média tensão 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

É observado no período de 2009 a 2012, um aumento significativo do consumo (em 

torno de 107%) seguido do aumento também significativo de gastos (em torno de 126%); 
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devido ao aumento do número de instalações que utilizam média tensão e de outras razões, 

como serão vistas na sequência, destacadas em pesquisa junto aos gestores de utilidades e nas 

discussões e análise do problema junto ao Grupo de Concessionárias. 

c) Energia Reativa 

Em seguida são apresentados os gráficos de séries históricas, indicadores e gráficos 

comparativos relacionados aos gastos e consumos com energia reativa nas instalações da 

PMSP. É identificado um aumento significativo com os gastos com energia reativa no período 

de 2009 a 2011, em torno de 97%, denotando a necessidade de se intensificar os esforços na 

adoção do programa de eficiência energética, principalmente nas instalações que possuem: (a) 

motores de indução trabalhando em vazio durante um longo período de operação; (b) motores 

superdimensionados para as máquinas a eles acopladas; (c) transformadores em operação em 

vazio ou em carga leve; (d) grande número de motores de pequena potência em operação 

durante um longo período; (e) grande número de reatores de baixo fator de potência suprindo 

lâmpadas de descarga (lâmpadas fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio etc.); (f) 

equipamentos eletrônicos (os transformadores geram energia reativa). 

Figura 26 - Evolução do valor unitário médio pago por instalação 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

No gráfico da Figura 26 verifica-se a evolução de um indicador que expressa pela 

razão entre os valores totais pagos e o número médio de instalações consumidoras de energia 

reativa no período de 2009 a 2011; nele pode-se constatar um aumento expressivo de 

indicador, uma variação em torno de 70% no valor unitário médio pago por instalação. Para 

complementar e melhor qualificar essa análise, são apresentados a seguir os gráficos 

comparativos entre a evolução do número de instalações versus x consumo e a evolução dos 

números de instalações versus gastos com energia reativa. 
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Figura 27 - Evolução do nº de instalações x consumo de energia reativa 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Verifica-se no período de 2009 a 2012, um aumento do número de instalações (de 15 

em 2009 para 264 em 2011), um aumento de mais de 1600%; com consequente aumento 

significativo do consumo de energia reativa (de 585.748 KWh em 2009 para 16.778.762 KWh 

em 2011) devido, ao aumento do número de instalações e pela não adoção de orientações, 

técnicas e instrumentos voltados a eficientização energética pelas novas instalações. 

Figura 28 - Evolução do nº de instalações x gasto com consumo de energia reativa 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Verifica-se também no período de 2009 a 2012, um aumento do número de instalações 

(de 15 em 2009 para 264 em 2011), um aumento extraordinário de mais de 1600%, com 

consequente aumento significativo do gasto de energia reativa (de R$ 220.670,00 em 2009 
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para R$ 6.579.736,00 em 2011), um aumento devido às mesmas razões relatadas 

anteriormente para a evolução do número de instalações e de consumo. 

Figura 29 - Evolução de consumo x gasto com energia de reativa 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

No período de 2009 a 2012 é observado um aumento significativo do consumo (de 

585.748 KWh em 2009 para 16.778.762 KWh em 2011); com consequente aumento 

significativo de gastos com energia reativa (de R$ 220.670,00 em 2009 para R$ 6.579.736,00 

em 2011); devido ao aumento do número de instalações e de outras razões, posteriormente 

descritas, destacadas em pesquisa junto aos pelos gestores de utilidades e nas discussões e 

análise do problema junto ao Grupo de Concessionárias. 

d) Os Maiores Consumidores de Energia Elétrica 

A seguir é apresentada a relação dos maiores consumidores de energia elétrica na 

PMSP, em 2011, com destaque para a Secretaria Municipal de Educação e a constatação de 

que os dez maiores consumidores respondem por mais de 90% dos gastos em 2011. 

Tabela 10 - Relação dos maiores consumidores de energia elétrica na PMSP 

Top 10 – Energia Elétrica 

 Consumidores Participação 

1 Secretaria Municipal de Educação 46% 

2 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito 14% 

3 Secretaria Municipal da Saúde 12% 

4 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 6% 

5 Secretaria Municipal de Cultura 5% 

6 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação 3% 

7 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 2% 

8 Secretaria Municipal de Assistência Social 1% 

9 Secretaria Municipal do Governo Municipal 1% 

10 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 1% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 
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Neste ponto vale destacar o perfil de consumo de energia elétrica nas unidades de 

ensino, determinado a partir de estudos realizados pela AES ELETROPAULO, o que poderá 

contribuir para a definição de iniciativas dentro de um programa de eficientização energética. 

Segundo a AES-ELETROPAULO (2005), nas unidades de ensino 70% do consumo 

corresponde à iluminação, 16% a bombas de recalque e 14% a outros equipamentos elétricos. 

A seguir é apresentada a variação dos valores de gastos com energia elétrica (ativa e 

reativa) no mesmo no período de 2009 a 2011. 

Tabela 11 - Variação de gastos de 2009 a 2011 

Variação de Gastos com Energia Elétrica no Período 2009-2011 (R$) 

 Consumidores 2009 2010 2011 Variação 

1 
Secretaria Municipal de 

Educação 
32.455.654,15 38.720.682,71 40.190.648 24% 

2 
Fundo Municipal de 

Desenvolvimento de Trânsito 
14.650.500,00 13.302.896,37 12.077.997 -18% 

3 Secretaria Municipal da Saúde 8.008.560,82 9.539.156,13 10654848,37 33% 

4 
Secretaria Municipal de 

Coordenação das Subprefeituras 
3.747.049,68 4.908.712,55 5314761,66 42% 

5 Secretaria Municipal de Cultura 3.112.137,31 3.338.968,62 3.959.975 27% 

6 
Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Recreação 
2.565.472,13 3.169.417,77 2.395.986 -7% 

7 
Secretaria Municipal do Verde e 

do Meio Ambiente 
1.298.610,80 1.259.727,70 1.054.089 -19% 

8 
Secretaria Municipal de 

Assistência Social 
781.215,86 13.302.896,37 1.039.202 33% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Evidencia-se com esses dados a necessidade de intensificação das ações de 

eficientização energética nas Secretarias de Educação, de Saúde, Coordenação de 

Subprefeituras e Assistência Social, em função dos aumentos significativos de gastos no 

período. As principais razões para os resultados positivos e negativos alcançados no período 

são apresentadas sucintamente a seguir: 

(1) Na Secretaria de Educação: aumento de número de unidades (aumento do número 

de unidades de CEU’s), consequentemente, houve um aumento de equipamentos 

instalados como computadores e outros equipamentos. 

(2) Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito: substituição de lâmpadas 

incandescentes por lâmpadas LEDs nos semáforos. 

(3) Na Secretaria de Saúde: aumento de número de unidades e de equipamentos 

instalados como computadores, aparelhos de Raio-X etc. com consequente 

aumento no número de usuários atendidos. 
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(4) Coordenação das Subprefeituras: implantação de novas tecnologias nas praças de 

atendimento, melhoria de infraestrutura (por exemplo: instalação de ar 

condicionado e painéis eletrônicos), além de abertura de algumas Subprefeituras 

durante os finais de semana. 

(5) Secretaria da Cultura: aumento do número de atividades promovidas, abertura ao 

público de teatros e /ou bibliotecas que estavam fechadas em função de reformas.  

(6) Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação: reforma das instalações e maior 

controle dos gastos. 

(7) Secretaria do Verde e Meio Ambiente: eficiência energética no Parque do 

Ibirapuera (um dos maiores dentro da Secretaria). 

(8) Aumento do número de unidades de atendimento de assistência social. 

Uma análise subsidiaria utilizando a técnica de análise a partir do Gráfico de Pareto - 

Figura 30 - auxilia na análise de impactos das ações de eficientização energética sobre os 

maiores consumidores.  

Com esse instrumento de análise e reflexão pode-se verificar que ao focar o trabalho 

de eficientização energética sobre os três maiores consumidores, estará atuando sobre 80% 

dos gastos com consumo de energia elétrica, e daí, os resultados alcançados com as 

intervenções poderão provocar um impacto significativo sobre a redução de consumos e 

gastos. 

Figura 30 - Relação dos maiores consumidores de energia elétrica na PMSP 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

4.2.2. Fluxo de Trabalho 

É apresentado no Anexo 5 um conjunto de fluxogramas que expressam o modus 

operandi do Grupo de Concessionárias e suas interações com a SEMPLA, unidades 
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consumidoras, áreas financeira e de contabilidade da PMSP e Eletropaulo. Durante o processo 

de análise desses fluxos evidenciou-se alguns problemas ou pontos de gargalos ou de 

estrangulamentos: (a) pouca governança do Grupo de Concessionárias sobre a liquidação das 

contas de utilidades públicas; (b) os gestores de utilidades das pontas não estão devidamente 

estruturados e capacitados ao desenvolvimento adequado de suas funções – são poucos os 

setoriais que possuem esse grupo bem determinado; (c) falta controle e há plena 

discricionariedade dos agentes na aquisição de equipamentos e componentes elétricos fora das 

recomendações sobre as melhores práticas de eficiência energética – não há monitoramento; 

(d) Ineficientes mecanismos de comunicação e divulgação dos resultados alcançados; (e) 

Pagamentos realizados fora do tempo hábil gerando multas por atrasos (na ponta e do 

tesouro). 

4.2.3. Processamento do Problema 

É apresentado a seguir o resultado da análise do problema: “Elevado Consumo de 

Energia Elétrica”, desenvolvida com base nas experiências e vivências no trabalho cotidiano 

dos representantes do Grupo de Concessionárias ligado a Coordenadoria de Estudos 

Econômicos – CDEC, da SEMPLA, utilizando a metodologia PES9,
 para identificação dos 

“nós explicativos” e “nós críticos” do problema, conforme apresentado na Figura 31. 

Um problema (elevado consumo de energia elétrica na PMSP) é percebido ou se torna 

claro pela sua descrição. A descrição de um problema expressa seus sintomas, ou seja, os 

fatos verificáveis na percepção do ator que o declara. Esses sintomas se enumeram como um 

conjunto de descritores dos fatos que demonstram a existência do problema. A esse conjunto 

é dado o nome de Vetores Descritores do Problema (VDPs) que para o problema relacionado 

à energia são:  

a) Significativo aumento do consumo de energia ativa de média tensão - 119% no 

período de 2009 a 2011 

b) Significativo aumento do consumo de energia ativa de baixa tensão - 69% no 

período de 2009 a 2011. 

 

                                                     
9
 A Metodologia PES (MATUS, 1997) aspira a ser um planejamento da ação humana que integra todas as 

dimensões da realidade, especialmente o mundo da política e o da técnica - seu foco são os problemas 

públicos e é também aplicável a qualquer órgão cujo centro do jogo não seja exclusivamente o mercado, 

mas o jogo político, econômico e social. 
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Figura 31 - Fluxograma Situacional – energia elétrica 

 

Fonte: Elaboração própria 

Para os VDPs identificados, procurou-se obter dos representantes do Grupo de 

Concessionárias quais eram os nós explicativos do problema conforme apresentado a seguir: 

a) Causa imediatas: 

 Compras realizadas - não seguem orientações sobre eficiência energética; 

 Projetos novos - não seguem orientações sobre eficiência energética; 

 Pagamentos realizados fora do tempo hábil (Multas) - atrasos na ponta e do 

Tesouro; 

 Forma inadequada de contratação de energia (Média tensão mais barata que 

baixa tensão) 

 Deficiente sistemática de monitoramento e avaliação de consumo; 

 Falta de comprometimento dos usuários na ponta; 

 Falta de comprometimento do gestor da unidade com práticas de redução de 

consumo (eficiência energética); 

 Reconhecida ineficiência dos equipamentos - inadequação de equipamentos e 

instalações - conforme conceitos de ineficiência energética. 
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b) Causas mediatas ou indiretas: 

 Falta mecanismo avaliação dos gestores - quanto à redução de consumo; 

 Deficiente orquestração de ações entre os diversos atores;  

 Inexistência de modelo de governança - com monitoramento e avaliação 

(análise critica) periódica; 

 Deficiente programa de capacitação técnica - com foco na redução; 

 Falta capacitação dos gestores - com foco em compras corretas; 

 Ineficiente mecanismo de comunicação e divulgação dos resultados 

alcançados; 

 Falta mecanismo de incentivo relacionado á redução de consumo; 

 Falta sistemática de "benchmarking" 

 Falta sistemática de pesquisa de melhores práticas e soluções tecnológicas  

 Baixo investimento em tecnologia, capacitação, pesquisa, sistemas, campanhas 

etc.; 

 Normas divergentes - para os diversos atores envolvidos; 

 Lei de Licitações (Compras de Materiais) – compromete qualidade (fora de 

governança); 

 Política de Tarifação e Impostos (fora da governança). 

Alguns dos nós explicativos do fluxograma situacional são críticos para se concentrar 

e tornar prática a ação destinada a mudar os vetores descritores do problema (VDPs). Os 

chamados nós críticos do problema, selecionados conforme critérios definidos pela 

metodologia PES e que devem ser traduzidos em iniciativas (programa, projetos, atividades) 

estão destacados em itálico e sublinhados na lista anterior. 

4.2.4. Pesquisa com Gestores Setoriais 

Adicionalmente ao trabalho de análise dos dados e processamento do problema junto 

aos representantes da Coordenadoria de Estudos Econômicos – CDEC, da SEMPLA foi 

realizada uma pesquisa junto aos gestores de utilities das Diretorias Regionais de Educação 

(13), Secretarias de Governo (22) e Subprefeituras (31) da PMSP. Elaborou-se um 

questionário com apenas duas perguntas objetivas e foi solicitado à CDEC que encaminhasse 

aos gestores em seus setores de atuação. A compilação das informações pode ser observada 

no Anexo 3. 
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4.2.5. Iniciativas em Curso: 

A PMSP esteve em débito junto a AES-Eletropaulo desde 1996, essa dívida foi 

renegociada algumas vezes e em 2009 foi celebrado um acordo para quitação da mesma. 

Neste acordo foi estabelecido como contrapartida, que a AES-Eletropaulo realizasse 

intervenções de interesse do município, correspondente a metade do valor que seria pago, nas 

seguintes ações: programa de eficiência energética na iluminação de escolas; programa de 

eficiência energética na iluminação de túneis; enterramento do sistema aéreo de distribuição 

de energia elétrica; eficientização e remodelação do sistema de iluminação pública municipal. 

Alguns destes serviços estão relatados a seguir. 

Execução de obras de iluminação pública de 222 praças com instalação subterrânea, 

segundo relatório da AES Eletropaulo. Tempo: 3 anos; Investimento: R$ 58.680.424,00 

Fonte: (AES-ELETROPAULO, 2012). 

Obras de remodelação da iluminação dos túneis e passagens com o objetivo de 

combater o desperdício, através da modernização do sistema de iluminação em 16 túneis 

utilizando luminárias com tecnologia LED e com a implantação de novo sistema elétrico e de 

instalação de equipamentos para acompanhamento do desempenho de funcionamento, em 16 

túneis, dentre eles: Túnel Tribunal de Justiça; Túnel Maria Maluf; Túnel Zerbini; Túnel 

Mackenzie; Túnel Padre Péricles; Túnel Águia de Haia; Túnel Odon Pereira; Túnel Pérola 

Byton e Túnel Roosevelt. Tempo: 3 anos; Investimento: R$ 44.571.518,85 Fonte: (AES-

ELETROPAULO, 2012). 

Realização de trabalhos de eficientização energética em 195 escolas (com ações de 

controle de consumo de energia, melhoria do sistema de iluminação, otimizando o uso de 

água – que reflete no acionamento de bombas de recalque, orientando para o uso de racional 

de energia no uso de outros equipamentos elétricos e revisando as instalações elétricas). 

Tempo: 4 anos; Investimento: R$ 12.792.697,00 Fonte: (AES-ELETROPAULO, 2012). 

Ações de eficiência energética em semáforos por meio da substituição das atuais 

lâmpadas conhecidas como IFR (Incandescente de Filamento Reforçado), com potência 

nominal de 100 W por módulos eletrônicos formados por conjuntos de LEDs com potência 

elétrica entre 10W e 25W lâmpadas LEDs. Tempo: 2 anos; Investimento: R$ 22.000.000,00 

Fonte: (AES-ELETROPAULO, 2012). 

Projeto de prospecção de oportunidades de eficientização energéticas em todos os 

prédios da PMSP, priorizando algumas subprefeituras. Tempo: 2 anos; Investimento: R$ 

1.000.000,00 Fonte: (AES-ELETROPAULO, 2012).  
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5. TELEFONIA 

O último grupo de utilities a ser analisado refere-se aos gastos com telefonia e é 

composto por quatro serviços: telefonia fixa, telefonia móvel, provedor de acesso à internet e 

redes Multiprotocol Label Switching - MPLS. A despesa anual (2011) corresponde a R$ 

101.039.428,06, montante obtido a partir de dados relativos aos empenhos efetivados no 

exercício de 2011, e obedece à distribuição representada na Tabela 12: 

Tabela 12 - Distribuição da despesa com telefonia - exercício 2011 

Tipos de despesa 2011 Valores em R$ % 

Telefonia fixa 47.656.015,96 47,17 

Telefonia móvel 2.986.978,60 2,96 

Provedor Internet 1.808.447,60 1,79 

MPLS 48.587.985,90 48,09 

Total 101.039.428,06 100,00 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Diferente das utilities anteriores, não há uma referência central no corpo da Prefeitura, 

sendo parte dos estudos realizados de responsabilidade da Coordenadoria de Gestão de Bens e 

Serviços, COBES,  no que se refere à telefonia e intervenção direta da Empresa de Tecnologia 

da Informação e Comunicação do Município de São Paulo, PRODAM, quanto à contratação 

de redes MPLS, destacando-se que toda comunicação além da CDEC mostrou-se bastante 

difícil, primeiro para identificação dos responsáveis pelo acompanhamento dos serviços e, 

também, para obtenção das informações pretendidas. 

Outra diferença observada é a inexistência de registros de consumo, restringindo-se as 

informações disponíveis aos valores empenhados, sem detalhamento de qualquer natureza 

quanto a preços unitários praticados. 

Dessa forma, o ponto de partida demonstra um controle incipiente, indicando um 

desafio mais abrangente do que a proposta do presente trabalho, fato que não impede, 

contudo, que se busque um delineamento do tratamento mais amplo que o caso requer. 

5.1. Coleta e Organização dos Dados 

O conjunto de dados submetidos à análise do grupo veio consubstanciado na forma de 

planilhas que traziam versões distintas e com conteúdos conflitantes. A opção pelo uso da 

versão mais recente e recorrente no conjunto pareceu a alternativa mais acertada. Ainda 

assim, a escolha acabou por apresentar vários problemas. 



 

56 

Dentre esses, o problema de significado mais contundente para as contas municipais é 

a despesa anual de cerca de R$ 48.587.985,90, inicialmente indicada como “Serviço de 

Instalação, Ampliação de Sistemas de Telefonia e Teleinformática” e correspondente a 

48,09% de toda a despesa no exercício de 2011. Apesar de vários pedidos de esclarecimentos, 

apenas informalmente se obteve a informação de que o grupo se refere a redes MPLS. Em 

destaque, a despesa de R$ 36.262.100,25, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, 

correspondente a 35,89% de toda a despesa no exercício de 2011, e para a qual se buscou a 

compreensão de seu significado, havendo tentativas de levantamento de dados na própria 

Secretaria de Educação e, por fim, na Secretaria de Planejamento, sendo que a última resposta 

recebida trouxe a assertiva de que o oferecimento de informações dependia de autorização 

superior, fato que não se consumou. 

Há que destacar, também, a ocorrência de indícios de inconsistência de dados, pois, 

seguindo a metodologia de buscar a compreensão dos grandes consumidores, foi verificada 

uma distorção entre os dados apresentados para Secretaria Municipal de Governo e sua efetiva 

despesa, conforme manifestação da unidade gestora. 

Existem problemas também relacionados com despesas dissociadas do propósito 

original, como a existência de uma unidade consumidora denominada “Encargos Gerais do 

Município” cuja natureza seria a remuneração de bens e serviços estranhos ao universo 

originalmente concebido para estudo. Apesar de reiteradas solicitações, só se obteve 

informalmente a informação de que se trata de uma despesa fora do escopo original, 

lembrando, no entanto, que essa unidade consumidora estaria dentre o grupo das dez maiores. 

Com objetivo de se compreender os números, foi utilizado o método, como nos grupos 

de utilities anteriores, quando se procedeu à segregação das despesas, destacando-se os 

maiores consumidores, buscando-se demonstrar a sua evolução e, principalmente, 

identificando a necessidade de intervenções gerais de controle, ou a existência de 

adensamento de consumo em unidades específicas, fato que levaria à interpretação de 

intervenções pontuais. 

5.1.1. Telefonia Fixa 

Os dez maiores consumidores no exercício de 2011 tiveram, juntos, uma despesa da 

ordem de R$ 40.803.657,20, o que corresponde a 85,62% da despesa com telefonia fixa e 

40,38% do total gasto. 
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Tabela 13 - Distribuição da despesa com telefonia fixa – 10 maiores consumidores 

Unidade Orçamentária 
Empenhado 

2006 2007 2008 2009 201010 2011 

Secretaria de Governo 2.834.829,78 2.947.310,98 2.985.118,59 2.278.414,65 13.566.924,50 14.706.821,46 

Secretaria de Educação 15.761.176,36 15.059.869,60 15.195.200,30 13.192.545,69 12.892.583,04 12.205.303,00 

Secretaria da Saúde e 

Fundo Municipal de Saúde 
5.145.199,38 7.485.695,64 8.216.217,38 8.218.984,88 8.643.514,04 9.063.036,81 

Secretaria de Segurança 

Urbana 
0,00 0,00 0,00 814.840,00 809.176,76 941.561,11 

Secretaria de Cultura 872.000,00 980.830,95 952.056,27 956.904,60 861.789,80 844.335,02 

Fundo Municipal de 

Assistência Social 
185.100,00 90.400,00 34.935,99 92.166,87 497.014,87 715.481,76 

Secretaria de Coordenação 

das Subprefeituras 
746.083,00 501.405,56 517.252,52 494.160,42 522.757,70 605.855,58 

Encargos Gerais do 

Município11 
812.795,77 680.800,00 535.324,14 517.325,09 595.721,40 589.420,48 

Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente 
510.707,48 681.863,60 929.188,60 671.423,27 568.644,38 586.945,40 

Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social 
442.652,90 596.562,27 717.503,66 551.716,12 611.705,89 544.896,58 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Esses números indicam a ocorrência de uma grande concentração da despesa em 

número pequeno de unidades usuárias, sendo que a Secretaria de Governo é responsável, 

sozinha, por 30,86% dos valores despendidos com telefonia fixa. Não há, no entanto, 

informações que justifiquem o tamanho dessa despesa, sendo que em contato realizado junto à 

própria Secretaria de Governo a mesma forneceu informações que contradizem os dados 

apresentados, indicando que a despesa da Secretaria Municipal de Governo é, efetivamente, 

responsável pela despesa de várias outras unidades, mas que o valor total despendido 

mensalmente é próximo de R$ 130.000,00, ou seja, cerca de dez vezes menor do que o valor 

indicado. 

De qualquer forma, optou-se pela utilização dos dados originais para manutenção da 

uniformidade da abordagem e, nesse contexto, é possível a dedução de que uma análise mais 

apurada na despesa do grupo de maiores consumidores possa ter efeitos significativos, dada a 

presumida facilidade de interação quando comparada a unidade com o todo. 

                                                     
10 Dados não ratificados pela unidade gestora dos serviços de telefonia no âmbito da Secretaria Municipal de 

Governo. 
11 Há indicação de que a despesa dessa unidade consumidora refere-se a bens e serviços de telefonia, mas não 

prestados pelas operadoras. 
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A evolução do consumo no grupo de grandes consumidores obedece à representação 

do gráfico da Figura 32. 

Figura 32 - Evolução da despesa com telefonia fixa – 10 maiores consumidores – 2006 a 2011 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Há que se observar que os três maiores consumidores referem-se a 83,88% da 

telefonia fixa e apresentam uma distorção de comportamento dos demais integrantes do grupo 

que tendem a ter uma despesa estável no período. Desses, a Secretaria de Governo contava 

com uma despesa em torno de R$ 2.000.000,00 em 2006, salta de R$ 2.278.414.65 em 2009 

para R$ 13.566.924,50 em 2010, chegando a R$ 14.706.46 em 2011, gasto que permanece 

indecifrado, como asseverado. 

Quanto à Secretaria de Educação percebe-se uma tendência de queda desde 2006, 

partindo de R$ 15.761.176,36 até chegar a 2011 com despesa de R$ 12.205.303,00. Para esse 

consumidor qualquer inferência é temerária, pois as contas não têm relação com tamanho de 

escolas, no que se refere à quantidade de alunos, nem com quaisquer outros serviços, não se 

sabendo o motivo que ensejou a queda nem tampouco se o gasto é compatível com a demanda 

da unidade. 

Finalmente, o posto de terceiro maior consumidor é assumido pela Secretaria de 

Saúde, conjuntamente com o Fundo Municipal de Saúde, cuja curva demonstra uma elevação 

de gastos partindo de R$ 5.145.199,38 em 2006 para R$ 9.063.036,81 em 2011. Novamente 
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não há registros do significado dessa despesa, nem as justificativas pela junção da secretaria 

com o Fundo. 

5.1.2. Telefonia móvel 

Esse segmento representa apenas 2,96% da despesa total empenhada no exercício de 

2001, fato que pode estar relacionado com a liberdade de realização de ligações originadas de 

telefones fixos para telefones móveis e, em linhas gerais, pode explicar que o gasto com 

telefonia móvel é relativamente pequeno quando comparado com o da telefonia fixa, pois 

parte significativa daquilo que, em tese, deveria estar contemplado num subgrupo está em 

outro, contrariando uma regra simples de efetivação de ligações observando a forma menos 

onerosa dentre as possíveis. 

Tabela 14 - Distribuição da despesa com telefonia móvel – 10 maiores consumidores 

Unidade Orçamentária 
Empenhado 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Secretaria da Saúde e Fundo 

Municipal de Saúde 
8.488,00 437.587,13 632.407,82 359.245,00 344.457,43 371.168,40 

Secretaria de Governo 214.780,86 660.471,39 445.699,19 192.175,75 215.238,37 308.013,52 

Secretaria de Coordenação 

das Subprefeituras 
82.164,83 185.671,89 198.228,69 121.855,77 226.688,25 234.900,00 

Secretaria de Educação 74.463,57 177.046,33 298.663,96 213.745,97 100.563,72 232.169,92 

Fundo Mun. dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 
70.000,00 88.705,80 64.222,00 131.345,42 140.767,98 153.089,75 

Secretaria de Participação e 

Parceria 
0,00 38.108,37 63.961,69 65.100,16 63.782,96 92.513,22 

Secretaria de Cultura 17.000,00 87.605,00 41.567,14 72.000,00 68.861,18 81.248,22 

Secretaria de Serviços 50.654,40 82.451,78 91.726,4 42.288,39 153.982,14 80.416,39 

Secretaria de Relações 

Internacionais 
29.808,96 17.403,96 25.205,05 52.178,78 28.122,71 75.450,00 

Subprefeitura de M’Boi 

Mirim 
12.600,00 8.057,63 7.387,43 9.600,00 18.840,14 72.200,00 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

O grupo de maiores consumidores ensejou uma despesa no exercício de 2011 

correspondente a R$ 1.701.162,42 valor equivalente a 56,95% da telefonia móvel e 1,68% da 

despesa total, indicando uma maior dispersão do que a verificada no subgrupo anterior e, em 
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função disso, a necessidade de uma intervenção abrangente. Quanto à evolução do consumo, 

sua representação pode ser verificada no gráfico da Figura 33. 

Figura 33 - Evolução da despesa com telefonia móvel – 10 maiores consumidores – 2006 a 2011 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Mais uma vez, não há registros que permitam estudos além dos valores absolutos, 

sendo toda a variação percebida o resultado de um plexo grande de variáveis cuja articulação 

para compreensão de seu significado é temerária, senão impossível. 

 

5.1.3. Provedor de Acesso à Internet 

Esse subgrupo, como o anterior, pouco representa na despesa total de 2011, 

corresponde a R$ 1.808.447,60 ou 1,79% e seus dez maiores consumidores detém 99,94% do 

consumo, observação que permite a interpretação de que ações pontuais possam ter efeito 

significativo no processo de racionalização. 

Para essa despesa não há qualquer informação de número de contratos, capacidade das 

conexões ou usuários atendidos, configurando uma incógnita por solucionar. A evolução da 

despesa para os dez maiores consumidores está representada no gráfico da Figura 34. 
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Tabela 15 - Distribuição da despesa com provedores de acesso à Internet – 10 maiores consumidores 

Unidade Orçamentária 
Empenhado 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Secretaria de Desenv. 

Econômico e Trabalho 
0,00 3.599,10 0,00 343.256,92 596.081,71 653.022,83 

Secretaria de Saúde e Fundo 

Municipal de Saúde 
0,00 0,00 70.400,00 553.855,92 462.172,13 606.754,52 

Secretaria de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.947,52 

Secretaria de Coordenação 

das Subprefeituras 
0,00 29.047,00 267.859,80 297.392,54 320.650,82 183.600,00 

Secretaria de Governo 0,00 6.711,00 782.25,77 119.887,97 126.944,04 107.827,92 

Secretaria de Cultura 0,00 10.731,00 49.658,80 54.698,92 29.250,76 37.386,71 

Subprefeitura de São Miguel 0,00 14.209,74 341.33,30 37.064,16 27.310,32 12.842,31 

Subprefeitura do Butantã 0,00 1.463,04 8.778,24 1.796,00 5.594,96 6.002,00 

Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,59 

Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,60 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Figura 34 - Evolução da despesa com provedor de acesso à Internet – 10 maiores consumidores – 2006 a 2011 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 
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Novamente há uma ausência de dados que impede uma análise consistente, restando, 

contudo, a interpretação de que a investigação pontual dos maiores consumidores apontará as 

características de quase toda a despesa em razão da concentração de uso desses recursos. 

5.1.4. Redes MPLS 

As redes MPLS referem-se à tecnologia que permite o uso dos recursos das operadoras 

de Telecomunicação para serviços de telefonia, acesso à Internet e transmissão de dados, 

permitindo a integração das várias unidades da Administração com velocidade garantida, 

conforme necessidade dos aplicativos utilizados. 

Tabela 16 - Distribuição da despesa com linhas dedicadas para transmissão de dados – 10 maiores consumidores 

Unidade Orçamentária 
Empenhado 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Secretaria de Educação 0,00 1.183.786,18 23.588.534,72 27.679.726,75 30.585.170,25 36.262.100,25 

Secretaria de Saúde e Fundo 

Mun. de Saúde 
0,00 1.623.312,29 11.878.496,29 5.221.579,87 6.517.009,72 7.253.227,84 

Secretaria de Planejamento. 

Orçamento e Gestão 
0,00 0,00 0,00 0,00 808,20 3.750.378,53 

Secretaria de Transportes 0,00 138.098,56 614.202,62 736.446,12 721.610,82 710.154,00 

Secretaria de Cultura 0,00 25.070,46 156.340,68 131.233,58 163.799,51 196.912,14 

Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social 
0,00 388.860,16 580.229,62 36.400,00 184.136,40 136.877,07 

Fundo Municipal de 

Assistência Social 
0,00 0,00 22.138,74 59.872,24 104.369,4 91.404,60 

Secretaria de Finanças 0,00 895.291,96 1.066.276,67 936.003,26 278.085,23 69.526,33 

Secretaria de Segurança 

Urbana 
0,00 0,00 0,00 1.375.805,16 2.387.360,98 49.076,22 

Subprefeitura do Butantã 0,00 2.631,33 25.419,99 50.145,96 50.145,96 25.221,29 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

Permitem, também, que os serviços indicados sejam oferecidos, mesmo num espaço 

compartilhado, como os backbones das grande operadoras, por meio de redes privativas 

virtuais ou Virtual Private Network – VPN, garantindo privacidade de operações. 

Informalmente, foi obtida a informação de que seu uso na Educação, principal e maior 

consumidor, é multifacetado, chegando inclusive à instalação de redes wireless nas escolas 

com o objetivo de inclusão digital. 
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É certo, portanto, que faz parte de um plano abrangente da Prefeitura Municipal, tanto 

que parte do gerenciamento operacional das redes é realizada pela Empresa de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM. 

Todavia, novamente se depara com escassez de informações, fato que impede uma 

avaliação da despesa pelo total desconhecimento do número de contratos e suas 

características. 

O crescimento da despesa entre os maiores usuários consta do gráfico da Figura 35. 

Figura 35 - Evolução da despesa com redes MPLS – 10 maiores consumidores – 2006 a 2011 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos (CDEC-SEMPLA, 2012) 

O grande destaque desse demonstrativo é representado pela evolução de consumo da 

Secretaria Municipal de Educação, correspondente a 74,63% da despesa do subgrupo em 

2011, mas a análise dissociada de seus objetivos torna-se inócua e muito embora tenha se 

buscado informações que pudessem oferecer subsídios a uma análise consistente, nenhuma 

informação adicional foi obtida de forma que fosse possível a caracterização dessa despesa. 

5.2. Análise de Dados e Diagnóstico 

Notadamente, em que pese a envergadura da despesa e a pretensa gestão de valores 

dessa magnitude, há uma série de indagações para as quais não há respostas objetivas, fato 

que impede, de uma forma geral, inferências quanto à sua racionalidade. 
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Não há um inventário de centrais telefônicas, linhas e contratos de prestação de 

serviços, ficando a cargo de cada unidade administrativa a concepção de uso desse tipo de 

recurso e há indícios da desnecessidade de articulação das contratações. Muito embora 

existam atas de registro de preços para muitos dos serviços ora em estudo, não foram 

compartilhadas as informações com o grupo de trabalho, permanecendo a incógnita quanto a 

seu significado no universo das despesas. 

A descentralização citada é decorrente do Decreto Municipal nº. 29.062 de 14 de 

setembro de 1990, que atribuiu às secretarias municipais o encargo de controle de consumo e 

liquidação da despesa, apesar de a mesma norma haver disciplinado a obrigação da Secretaria 

Municipal da Administração de providenciar um controle geral, a situação fática é que 

inexistem dados consistentes, não havendo inclusive elementos que permitam a 

individualização dos serviços ou dos consumidores. 

Não existe registro de tipos de ligação e não há como se interpretar os números a não 

ser em seu sentido absoluto, pois não estão disponíveis os montantes de ligações locais, 

regionais ou internacionais, nem os montantes de ligações originadas de aparelhos fixos e 

destinadas a aparelhos celulares. Não há registros dos tipos de provedores de acesso à 

Internet, nem tampouco relação de usuários. Mais, no que se refere às redes MPLS, houve a 

tentativa de obtenção de informações em várias unidades da Prefeitura e este grupo de 

trabalho enfrentou as mesmas dificuldades da equipe da CDEC, não obtendo êxito na 

consecução de esclarecimentos. 

Havendo, portanto, muitas variáveis e quase nenhum registro, seria necessário, em 

sede preliminar, um programa de complementação de dados para o efetivo estudo das 

despesas. Apenas para ilustrar o significado da ausência de informação, são apresentadas a 

seguir algumas situações possíveis. 

É notória a existência de uma profunda diferença nos preços cobrados para cada tipo 

de ligação, sendo contumaz o erro dos usuários utilizarem telefones fixos para a realização de 

ligações destinadas a telefones celulares, fato que se tornou recorrente com o gigantesco 

aumento na quantidade de celulares existentes no país, sobretudo nos grandes centros 

urbanos. Assim uma conta de telefonia fixa comparativamente alta em relação à conta de 

telefonia móvel, pode ser um indicativo de uso inadequado dos recursos, mas essa presunção 

só se confirmará quando da aferição dos tipos de ligação efetuadas. 

Outro exemplo é a presumida baixa capacidade de negociação de preços, uma vez que, 

regra geral, quanto maior o volume de serviços menor é o valor unitário esperado para sua 

execução e, nesse caso, contratações descentralizadas tendem a significar perda da capacidade 
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de negociação. O paradoxo do caso concreto se consubstancia no fato de que, há anos, apenas 

uma operadora atende o município. Logo há a presunção de que um gigante consumidor tem 

pagado preços de varejo num atacadista. Novamente, trata-se de suposição, que só uma 

investigação com dados objetivos poderá confirmar. 

Nesse contexto, não há como, nesse estudo, compreender o comportamento da 

Administração, sendo absolutamente temerária qualquer assertiva buscando relacionar a 

despesa com unidades da municipalidade ou com os serviços públicos prestados. 

Assim, situações como a intenção da contratação integrada das demandas, que poderia 

trazer uma economia de escala, a negociação de preços fazendo valer a envergadura do 

consumo histórico ou até mesmo a busca por soluções tecnológicas de compartilhamento de 

recursos, restrição de uso de serviços e uso da Internet acabam por fazer parte de um 

repertório de ações consideradas salutares, porém sem lastro na experiência vivida, pois a 

inexistência de registros sistemáticos acaba por dar espaço para exercícios de suposição. 

O consumo de serviços de telefonia é uma incógnita que assim permanecerá até que 

sejam deflagrados processos de gestão integrada, buscando o relacionamento das despesas 

com as unidades usuárias e suas peculiaridades como quantidade de servidores e tipo de 

serviço prestado. 

Ainda assim, da observação possível tem-se a expectativa de que se depreendam 

elementos suficientes ao estabelecimento de certas diretrizes com o objetivo de deflagrar um 

processo de gestão do uso dos serviços de telefonia. 

5.2.1. Análise de Dados de Consumo 

Como já indicado, não se ofereceu e nem estão disponíveis dados de consumo, bem 

como existem indícios de inconsistências nos valores compilados a partir dos empenhos 

efetivados, devendo qualquer análise ser precedida da aferição e complementação dos dados. 

5.2.2. Fluxo de Trabalho 

O entendimento do fluxo de trabalho partiu, a exemplo das utilities anteriormente 

estudadas, da análise dos pagamentos das contas mensais, oportunidade em que se daria a 

aferição dos consumos, confrontando-os com as efetivas necessidades das unidades usuárias, 

e a verificação dos valores e de sua compatibilidade com os contratos firmados. 

Dessa observação, temos que para telefonia fixa, móvel e provedores de acesso à 

Internet os procedimentos são os mesmos. As operadoras expedem as faturas que são 

recebidas pelas unidades usuárias que fazem o recebimento formal dos serviços, inclusive 
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com o procedimento de liquidação da despesa no sistema SOF, e encaminham os processos 

para o Tesouro que agendam e efetivam o pagamento. 

A descentralização e a simplicidade dão às unidades usuárias uma ampla liberdade, 

pois sem um controle padrão não há de forma sistematizada qualquer crítica ao volume de 

ligações ou aos valores cobrados, havendo procedimentos de revisão e correção só no caso de 

“grandes anomalias”, termo que pelo grau de abstração indica a subjetividade do processo. 

Para redes de MPLS há um ator a mais, pois o recebimento das faturas é realizado pela 

PRODAM, que as encaminha às unidades usuárias para atesto e liquidação. É certo que não 

há, em tese, valores vinculados a volume de consumo nesse subgrupo, mas mesmo 

prescindindo de um controle mensal é preciso que essa liquidação seja compreendida como a 

comprovação da vinculação das despesas com o interesse público, fato que se presume 

inexistir no âmbito dos gestores, caracterizado pela fragmentação ou incompletude das 

informações disponíveis. 

Como nos registros do fluxo do processo de pagamento apresentados nos grupos de 

utilities anteriores, também no caso de telefonia, nos seus quatro subgrupos, a liquidação da 

despesa é precedida de um atesto sem uma análise técnica e meticulosa, não há qualquer 

critério estabelecido para caracterização de uma despesa exagerada ou desproporcional à 

demanda existente e, considerando que não há procedimento algum de comparação entre 

gastos, essa prática torna o problema encoberto, num moto contínuo de ausência de 

informações impedindo o estabelecimento de regras de gestão. 

A inexistência de registro sistemático de consumo impede uma análise consistente da 

despesa. No caso das redes MPLS há ausência de seu significado e relação com serviços 

prestados, devendo a mensuração da despesa estar atrelada a estudos mais abrangentes e não 

compartilhados com o grupo de trabalho. 

Essa circunstância é decorrente da ausência do componente de responsabilização 

quanto à efetividade desse consumo para a qualidade dos serviços públicos e, também, quanto 

à vantajosidade das escolhas para a Administração. Sem enforcement, as iniciativas visando 

desempenho tendem a escassear, dada a desnecessidade de justificação de comportamento dos 

“gestores” e, considerando a inexistência de um sistema de integrado de custos, essa despesa 

se mimetiza entre tantas outras caracterizadas como meio para a consecução dos grandes 

objetivos da Administração, consubstanciados nas políticas públicas formuladas. 

Mesmo não se obtendo uma relação entre as despesas com telefonia e os resultados 

esperados das políticas em andamento, o fato é que o volume do gasto por si só já enseja uma 

ação específica e justifica regras mais rígidas de controle. No caso em tela, o que se tem é o 
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ponto de partida, pois tudo o que se recomendará adiante será pelo conhecimento empírico de 

boas práticas e não pela situação fática visando correção de eventual distorção. 

Os fluxos referentes à telefonia estão descritos no Anexo 5. 

5.2.3. Processamento do Problema 

Quando da sessão de debates para buscar a definição do problema e da caracterização 

de seu entorno, percebeu-se uma dissociação da expertise técnica e de sua influência com todo 

o processo de decisão quanto aos procedimentos de contratação e de consumo de serviços de 

telefonia. A descentralização hoje existente e a ausência de regras para a observância mínima 

de práticas visando à racionalização ensejam um ambiente de descontrole e desconhecimento, 

minando a capacidade de avaliação das alternativas escolhidas. 

Tanto é assim que mesmo aos técnicos envolvidos nos processos de acompanhamento 

das contas sobram argumentos quanto à necessidade de adoção de novas práticas, mas a eles é 

impossível uma manifestação objetiva quanto à racionalidade da despesa. 

Essa circunstância emergiu quando das reuniões destinadas ao registro do 

processamento do problema sob a ótica dos técnicos do Grupo de Concessionárias, 

oportunidade em que apresentaram várias características de consumo das utilities que podem 

significar desvios das boas práticas de uso dos serviços de telefonia, sem, contudo, justificá-

las com qualquer conjunto de dados ou mesmo apresentando elementos que demonstrem 

existir alternativas mais racionais às adotadas no cotidiano. Porém, mesmo quando incitados a 

caracterizar o problema em si, reconheceram a impossibilidade de uma assertiva objetiva. 

Percebeu-se, especificamente, a compreensão de que o problema deve ser analisado de 

forma integrada e abrangente e que à Administração faltam elementos para sua 

autodeterminação, circunstância que permite ações isoladas, de difícil monitoramento quanto 

à sua efetividade e racionalidade, ou seja, tudo leva a crer que a ausência de iniciativas de 

controle é fator indicativo de despesas mal realizadas, mas toda e qualquer assertiva a esse 

respeito está descolada de registros que possam fundamentar os argumentos. 

5.2.4. Pesquisa com os Gestores 

Da pesquisa realizada junto aos gestores dos contratos foram obtidas 36 respostas para 

a utility telefonia, quantidade bastante pequena em face do grande número de unidades que 

compõem a Prefeitura Municipal. 
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Mais, alguns dos registros são provenientes da mesma origem, fato que pode significar 

alguma redundância. Contudo, a ausência de uma lista formal impede a compreensão quanto à 

aderência das propostas no conjunto de gestores. 

Há que se observar, no entanto, que certas recomendações são recorrentes tornando-se 

nítido o desconforto dos gestores com a ausência de regras de utilização dos recursos, quando 

expressamente verifica-se a necessidade de controle de ligações, preocupação com sua 

vinculação ao interesse público e, ainda, a expectativa de que os usuários busquem utilizar os 

serviços com as tarifas mais baratas. Notadamente, a preocupação dos gestores tem mais foco 

na demanda do que no planejamento, havendo só uma unidade com a percepção da 

necessidade de padronização de tarifas.  

É certo que a grande maioria das iniciativas remete à consciência e racionalidade, mas 

efetivamente faz-se imprescindível o registro histórico das ligações para o estabelecimento de 

um padrão de comparação entre unidades e usuários. 

Outro aspecto possível de ser observado no conjunto de recomendações é a indicação 

de recursos técnicos que poderiam ser meios de controle de consumo, como o estabelecimento 

de senhas para acesso às linhas, bloqueadores de ligações com tarifas mais caras, como 

ligações interurbanas e internacionais, bem como limitadores de tempo de duração das 

ligações. Iniciativas que demonstram um desejo de controle, mas que não se materializa por 

falta de recursos para tanto. 

5.2.5. Iniciativas Anteriores 

Fez parte do conjunto de dados oferecidos pela CDEC documentos relativos a 

iniciativas anteriores. De forma destacada, as iniciativas se depararam com os mesmos 

problemas ora enfrentados, principalmente ausência de informações, metas e indicadores, fato 

que anunciava a impossibilidade de avanços sem a tarefa preliminar de autoconhecimento. 

A incompletude da tarefa se comprova a partir das informações disponibilizadas ao 

grupo de trabalho, incipientes e insuficientes à concepção de quaisquer diagnósticos 

pretendidos. Há, também, iniciativas compartilhadas com o grupo de trabalho acerca da 

possibilidade da consecução de contrato como o firmado na cidade do Rio de Janeiro, cujo 

objeto está relacionado a um grande cardápio de tarifas, relacionadas aos tipos de ligação, 

tecnologia empregada e destino, que foram adaptadas à demanda do município. 

Em síntese, as operadoras foram impelidas a apresentar soluções diferentes daquelas 

oferecidas aos consumidores padrão e aperfeiçoaram seus produtos de forma a compatibilizar 

seus recursos e estrutura com as necessidades de um grande consumidor. 
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Essa iniciativa só pôde ser viabilizada em razão da convergência de serviços passíveis 

de serem prestados pelas operadoras, mas, sobretudo, pelo autoconhecimento da 

Administração, que conhecendo suas necessidades e o significado comercial de tal despesa 

conseguiu exigir um tratamento diferenciado. 

Como já abordado anteriormente, o contrassenso se caracteriza pela situação atual, 

quando a demanda é gigante e atendida por uma só operadora que se beneficia da 

desarticulação dos contratos, pois é de se supor que pratique preços de prateleira quando o 

interesse público deveria exigir aos interessados na prestação de serviços a apresentação de 

propostas que trouxessem vantagens em comparação ao modelo de contratação vigente. 
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6. GRUPO DE CONCESSIONÁRIAS 

Para adequação do Grupo de Concessionárias aos objetivos, funções e 

direcionamentos apontados pelos estudos realizados sobre as três utilities, procurou-se 

realizar um trabalho de diagnóstico e proposição que culminou com os seguintes itens: 

situação atual, atribuições, dimensionamento e perfil, posicionamento na estrutura 

administrativa da PMSP e estratégia de implantação. Parte dos passos seguidos foi baseada na 

metodologia de Planejamento da Força de Trabalho (MARCONI, 2006), com os devidos 

ajustes ao caso do Grupo de Concessionárias. 

6.1. Situação atual 

O Grupo de Concessionárias está subordinado à CDEC - Coordenadoria de Estudos 

Econômicos da SEMPLA – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. O 

organograma da SEMPLA encontra-se no Anexo 6. A CDEC (em meados de junho de 2012) 

possuía uma estrutura limitada, contendo basicamente o seu coordenador, uma assessora 

técnica e o Grupo de Concessionárias, composto por cinco funcionários.  

Mesmo com esta estrutura limitada, o rol de atribuições da CDEC – texto obtido no 

site da SEMPLA (PMSP 3, 2012) – é amplo: 

I - coletar, organizar, georreferenciar, analisar e disseminar informações 

técnicas e estatísticas socioeconômicas; 

II - identificar a situação do desenvolvimento econômico e social do 

Município, mediante a análise de dados; 

III - proceder a análises conjunturais e estruturais, tendo em vista o 

preparo de indicadores socioeconômicos, que subsidiem a ação governamental; 

IV - definir metodologias, procedimentos de coleta e unidades territoriais 

quanto às atividades de identificação, obtenção, seleção e processamento de 

informações técnicas e estatísticas socioeconômicas; 

V - organizar e manter as bases de dados e estatísticas socioeconômicas do 

Município; 

VI – articular, em conjunto com instituições municipais, estaduais e 

nacionais, ações para o aprimoramento e ampliação do Sistema Estatístico 

Nacional, a fim de atender as demandas de informações para o planejamento 

público; 

VII - promover estimativas e projeções dos principais indicadores 

econômicos que possam influir na execução orçamentária; 
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VIII - promover a elaboração de estudos de impactos econômicos e 

orçamentários de ações e programas estratégicos da Administração Pública 

Municipal, fornecendo os subsídios necessários para a tomada de decisões. 

Apesar de conter oito conjuntos de atribuições, nenhuma delas faz referência direta ao 

papel do grupo de concessionárias. Isto pode ser explicado pelo fato de o grupo só ter sido 

vinculado à CDEC no início do ano de 2012. Diante desta informação partiu-se para o 

levantamento das atribuições do grupo de concessionárias, diretamente com a análise das 

atividades desempenhadas por meio de uma lista de atribuições fornecida pela CDEC (Anexo 

7) na qual foram indicadas pelos próprios integrantes do Grupo de Concessionárias, as 

atividades a que se dedicam. Com este documento e as observações realizadas pela equipe 

durante as entrevistas e participações em reuniões, pode-se identificar três blocos de 

atividades predominantes: 

• Cadastros nos sistemas usados pela PMSP (Gestão.Net e SOF) 

• Encaminhamento de Contas às unidades da PMSP 

• Suporte Técnico e interlocução com as concessionárias 

Além destes três grandes blocos identificados foram observadas também a realização 

pelo grupo de atividades que não são rotineiras, tais como algumas propostas para redução de 

consumo, alteração de contratos e elaboração de material de apoio à compra de equipamentos 

eficientes etc.  

Estas atividades são realizadas por uma equipe composta por 5 funcionários, cujas 

atividades de cada um estão mais associadas a uma ou a duas utilities. A Tabela 17 apresenta 

quais os cargos e formação de cada membro do grupo. 

Tabela 17 - Cargos e formação dos membros do grupo de concessionárias 

Cargo Formação Utility 

Esp. Desenvolvimento Urbano Nível III Engenheiro Eletricista Água e Energia 

Assistente de Gestão de Politicas Publicas Nível I Nível Médio Água e Energia 

Assistente de Gestão de Politicas Publicas Nível I Nível Médio Água e Energia 

Esp. Desenvolvimento Urbano Nível III  Engenheiro Eletricista Telefonia 

Assistente de Gestão de Politicas Publicas Nível I  Nível Médio Telefonia 

Fonte: Elaboração própria 
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6.2. Atribuições, dimensionamento e perfil 

Após a compreensão da situação atual da equipe e do estudo dos problemas e das 

soluções para cada uma das utilities, foi possível construir uma proposta para o Grupo de 

Concessionárias. Isto inclui um realizar um planejamento estratégico para equipe, alterando e 

complementando algumas atribuições, incorporando outras, redimensionado a equipe e 

identificando os perfis profissionais mais adequados para nova missão. 

O primeiro passo dado foi a construção de um planejamento estratégico que 

incorporasse uma visão, uma missão e os objetivos ao Grupo de Concessionárias. Este 

planejamento tem como objetivo direcionar as atividades do Grupo de Concessionárias para 

uma efetiva gestão, baseada não só no conhecimento técnico, mas também em instrumentos 

de gestão. 

Visão: Ser reconhecido pelas demais áreas da prefeitura como grupo responsável pela 

disseminação de boas práticas na gestão de contas e consumo de utilities. 

Missão: Monitorar, controlar e dar suporte técnico à gestão de utilities em todas as 

unidades da PMSP. 

Objetivos: 

1. Melhorar o monitoramento e controle dos gastos e do consumo com utilities 

por meio de um sistema de gestão 

2. Padronizar a forma de contratação de utilities 

3. Ampliar a interface com os gestores das unidades consumidoras 

4. Ampliar a produção de conteúdo técnico e orientativo voltado à eficiência no 

consumo de utilities 

5. Aumentar a disseminação de boas práticas na gestão das utilities 

6. Comprovar por meio de estudos a relação custo benefício de suas atividades 

O desdobramento deste planejamento estratégico foi a reorganização dos processos, 

principalmente os relacionados à liquidação/gestão/faturamento das contas o que foi traduzido 

em fluxograma de um macroprocesso sobre a gestão das contas de utilities – Anexo 5. 

O passo seguinte foi dimensionar a equipe com base em parâmetros coletados e 

calculados como: número aproximado de contas de água; número aproximado de contas de 

energia elétrica, número aproximado de contas de telefone, jornada semanal, regime de 

contratação, tempo de análise e processamento de contas; período disponível para 

processamento. 

Com base nos parâmetros anteriormente expostos foi possível a realização de cálculo 

para estimar o número de funcionários necessários, voltados à análise e processamento das 
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contas. Os detalhes do cálculo estão contidos no Anexo 8 - Memorial de Cálculo - 

Dimensionamento da equipe do Grupo de Concessionárias. 

Para as atividades de suporte técnico, gestão do consumo, elaboração de relatórios, 

cadastramento de novas contas as estimativas foram baseadas na distribuição das horas 

remanescentes no mês e na disponibilidade total de horas de cada um dos especialistas que 

foram apontados como necessários no Grupo de Concessionárias. 

Com isso chegou-se a uma quantidade mínima de 13 funcionários na equipe, 

organizados conforme o organograma da Figura 36. 

Uma vez definidas as atribuições da equipe partiu-se para a caracterização do perfil 

necessário para cada componente do organograma e a formação desejável. Algumas das 

atribuições descritas ocorrerão em caráter contínuo, outras em transitório, tendo em vista as 

substituições decorrentes de férias, licenças e aposentadoria. 

Coordenador 

Atribuições: Realizar a articulação política com as demais secretarias e respectivos 

órgãos visando garantir colaboração, participação e apoio na efetiva gestão das utilities. 

Coordenar e dar suporte aos membros da equipe no cumprimento dos objetivos traçados. 

Perfil desejado: Articulação política, conhecimento do funcionamento da prefeitura e 

de sua estrutura e conhecimento sobre a estrutura orçamentária. 

Formação: Formação em nível superior na área de engenharia, gestão ou 

administração. 

Figura 36 - Organograma proposto 

 

Fonte: Elaboração própria 

Especialista - Água 

Atribuições: Fazer a gestão das contas e do consumo de água e esgoto, produzir 

estudos visando à redução de gastos e de consumo, orientar as formas adequadas de 

Coordenador 

Especialista - Água 

Técnico - Água 

Técnico - Água 

Técnico - Água 

Especialista - Energia 

Técnico - Energia 

Técnico - Energia 

Técnico - Energia 

Especialista - Telefonia 

Técnico - Telefonia 

Técnico - Telefonia 

Especialista - Suporte 
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contratação dos serviços de água e esgoto, promover a troca de experiências positivas quanto 

à redução de consumo e de gastos, coordenar o processamento das contas de água e esgoto, 

auxiliar tecnicamente as áreas consumidoras.  

Perfil desejado: Conhecimento técnico sobre os serviços de água e esgoto,  

Formação: Superior em engenharia civil ou Tecnologia na área de hidráulica e 

saneamento ambiental. 

Especialista - Energia 

Atribuições: Fazer a gestão das contas e do consumo de energia elétrica, produzir 

estudos visando à redução de gastos e de consumo, orientar as formas adequadas de 

contratação dos serviços de energia elétrica, quanto ao tipo de instalação, faixa de demanda, 

promover a troca de experiências positivas quanto à redução de consumo e de gastos, 

coordenar o processamento das contas de energia elétrica, auxiliar tecnicamente as áreas 

consumidoras.  

Perfil desejado: Conhecimento técnico sobre os serviços de energia elétrica. 

Formação: Superior em engenharia elétrica. 

Especialista - Telefonia 

Atribuições: Fazer a gestão das contas e do consumo de telefonia móvel e fixa, 

produzir estudos visando à redução de gastos e de consumo, orientar as formas adequadas de 

contratação dos serviços de telefonia, promover a troca de experiências positivas quanto à 

redução de consumo e de gastos, coordenar o processamento das contas de telefonia, auxiliar 

tecnicamente as áreas consumidoras. 

Perfil desejado: Conhecimento técnico sobre os serviços de telefonia e transmissão de 

dados. 

Formação: Superior em engenharia elétrica, eletrônica ou telecomunicações. 

Especialista - Suporte 

Atribuições: Auxiliar os demais especialistas em suas atividades, coordenar as ações 

que envolvem mais de uma utility. Ser uma peça chave na estrutura, visando as 

aposentadorias dos demais especialistas.  

Perfil desejado: Possuir conhecimento técnico sobre uma das três utilities, 

preferencialmente voltada àquela cujo especialista está mais próximo da aposentadoria. 

Aposentando um ele assume o papel, aí se contrata um novo com perfil do próximo a se 

aposentar. 

Formação: Nível superior em engenharia ou tecnologia, dependendo das previsões de 

aposentadoria e ou desligamento da área. 
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Técnicos – Água, Energia e Telefonia 

Atribuições: Realizar a análise e processamento das contas, auxiliar na análise de 

dados de gastos e consumo, auxiliar os especialistas na realização de estudos. 

Perfil: Conhecimento básico sobre contas de água, energia e telefonia, utilização de 

sistemas de informação e ferramentas para produção de gráficos e planilhas. 

Formação: Nível médio e conhecimentos de intermediário a avançado em ferramentas 

de planilha e gráficos. 

Ao serem cruzadas as informações sobre a equipe atual do Grupo de Concessionárias 

com a estrutura e perfis propostos, chega-se à necessidade de complementação da equipe 

conforme apontado na Figura 37 devidamente indicados com a palavra “contratar”. 

Figura 37 - Organograma proposto - aproveitamento da equipe atual 

 

Fonte: Elaboração própria 

6.3. Posicionamento na estrutura administrativa da PMSP 

Quando foi realizado o processamento do problema, um ponto comum à gestão das 

três utilities foi identificado: falta de autonomia do Grupo de Concessionárias. Essa falta de 

autonomia é percebida tanto pela falta de peso institucional para determinar algumas 

padronizações visando eficiência e mudanças na gestão das utilities, quanto no fato de não 

participar de algumas discussões e contratações de programas de redução de consumo junto às 

concessionárias, realizadas diretamente por equipes de outras secretarias. 
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Em termos relativos os gastos com utilities são superiores ao orçamento de muitas 

secretarias. Eles estão distribuídos por todos os órgãos da PMSP. Esses dois fatores 

corroboram a necessidade de uma estrutura centralizada de gestão com autonomia, poder e 

amplitude de relacionamento institucional.  

Hoje, na posição em que está, o Grupo de Concessionárias, não consegue promover 

uma efetiva gestão dos gastos e consumo de utilities. Essa situação pode ser revertida com as 

medidas propostas quanto a suas atribuições, dimensionamento e perfil e o seu 

reposicionamento na estrutura da PMSP. 

A melhor alternativa de reposicionamento do Grupo de Concessionárias seria 

transformá-lo numa Coordenadoria vinculada à própria SEMPLA ou à Secretaria de Governo. 

Com a retirada do Grupo de Concessionárias da CDEC a mesma pode focar nas 

atividades voltadas aos estudos econômicos sem prejuízo de suas atribuições. 

Uma solução alternativa seria agrupar o grupo de concessionárias à COBES - 

Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços - dentro da própria SEMPLA. A COBES já é 

responsável por alguns contratos de telefonia e tem entre suas atribuições algumas atividades 

correlacionadas às atividades propostas para o grupo de Concessionárias, conforme pode ser 

observado a seguir.  

A Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços - COBES tem as seguintes atribuições 

(PMSP 3, 2012): 

I – planejar, coordenar e gerir sistemas estratégicos de suprimentos e 

contratos, estabelecendo regras e padrões para a realização de compras e 

contratações pelos órgãos municipais, assegurando a melhoria da qualidade dos 

bens adquiridos e serviços contratados;  

II – determinar a aquisição centralizada de itens de materiais e serviços, 

objetivando ganho de escala quando presentes a oportunidade e conveniência 

administrativas. 

6.4. Estratégia de Implantação 

A implantação das mudanças propostas para o Grupo de Concessionárias requer um 

conjunto de ações coordenadas que podem ser tratadas como um projeto. O Projeto 

Reestruturação do Grupo de Concessionárias é detalhado no Apêndice L. 
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7. PROPOSIÇÕES 

O conjunto de recomendações ora apresentado é fruto das observações realizadas 

sobre o consumo de utilities, com foco tanto no consumo quanto no processamento das 

contas, com o objetivo de se compreender o comportamento das demandas e sua 

administração. 

Inicialmente, há que destacar que o tamanho do município é grande, emergindo 

complexidades que multiplicam as variáveis a serem consideradas numa possível equação. 

Alia-se ao tamanho, a pressão por serviços prestados pela Administração, que se valem 

cotidianamente das utilities para o cumprimento de seus objetivos, sendo desafiadora a tarefa 

de planejamento integrado. 

Essa assertiva é decorrente do fato de que a normatização do uso de serviços e a 

centralização do controle e do monitoramento terão como efeito a perda da autonomia das 

unidades consumidoras, que hoje administram livremente seus consumos, e, também, da 

impossibilidade de experiências que possam comprometer os serviços públicos. Logo, a 

expectativa é que a transição do modelo vigente para outro, que fomente a racionalidade, 

traga algum conflito, devendo as mudanças contemplarem as necessidades mínimas da PMSP. 

A alta administração tem a expectativa de maximizar a eficiência dos recursos, sendo 

necessária a compreensão dos custos dos serviços públicos prestados, de forma a garantir que 

toda racionalidade possível esteja presente nas escolhas realizadas. 

O procedimento elementar de controle de gastos de utilities e de outros custos 

administrados é a comparação do consumo presente com os anteriores. 

Reunindo características do consumo e as associando às características do consumidor, 

passíveis de serem identificadas, ter-se-á o substrato do problema evidenciado. Nas utilities é 

possível mensurar o consumo através de indicadores que consideram as unidades 

estabelecidas para fins de remuneração e sua relação com a área ocupada ou com a quantidade 

de pessoas envolvidas na unidade consumidora, dependendo do tipo de instalação. Tão logo 

essas informações sejam compartilhadas, terá início um processo irreversível de 

caracterização da efetividade nos serviço públicos, fato que num futuro próximo determinará 

que para cada serviço público prestado estejam demonstrados todos os meios necessários para 

sua realização e respectivos valores. 

No que se refere ao fornecimento de água, energia e prestação de serviços de telefonia, 

é possível justificar, portanto, a necessidade de uma inteligência suficiente ao oferecimento de 
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subsídios para a definição das políticas de gestão de meios para o funcionamento adequado da 

Administração Pública Municipal, competência legalmente atribuída à SEMPLA. 

Hoje, parte do grupo de especialistas encontra-se na Coordenadoria de Estudos 

Econômicos – CDEC, que sob o título Grupo de Concessionárias busca trazer ao cotidiano da 

Administração elementos visando melhor compatibilizar o consumo da municipalidade à 

prática de mercado. 

Notadamente, percebeu-se certo conflito da situação observada com o ordenamento, 

pois no decreto anteriormente citado e que organiza a SEMPLA, percebe-se que, em tese, o 

trabalho do Grupo de Concessionárias estaria abrangido pelas competências da Coordenadoria 

de Gestão de Bens e Serviços – COBES, pois dentre suas principais competências destaca-se 

a responsabilidade por planejar, coordenar e gerir sistemas estratégicos de suprimentos e 

contratos, estabelecendo regras e padrões para a realização de compras e contratações pelos 

órgãos municipais, assegurando a melhoria da qualidade dos bens adquiridos e serviços 

contratados, bem como determinar a aquisição centralizada de itens de materiais e serviços, 

objetivando ganho de escala, quando presentes a oportunidade e conveniência administrativas. 

Existindo previsão legal na forma de competência estabelecida para compreensão do 

fornecimento de utilities e de intervenção quando justificada uma contratação especial, 

submetendo todas as unidades a essas regras, a primeira recomendação refere-se à 

formalização de grupo de inteligência, seja ratificando o que já disposto em lei, atribuindo a 

competência ao Grupo de Concessionárias ou adotando novos modelos, tantos quantos 

necessários para compreender os serviços demandados e sua compatibilização com as práticas 

de mercado. 

Há que se lembrar que, além do consumo direto das utilities, há outros elementos 

correlacionados que deverão sofrer o impacto dessa intervenção, relativos à infraestrutura 

necessária ao consumo e à conduta dos usuários, ampliando significativamente as atividades 

de controle e monitoramento a serem realizadas. 

Da avaliação preliminar do Grupo de Concessionárias é possível se depreender que, 

apesar dos esforços, sua influência ainda não é determinante, sobretudo pela inexistência de 

um acompanhamento efetivo dos consumos e de sua correlação com os serviços públicos 

prestados. Isso equivale a dizer que o grupo de inteligência deve ganhar autonomia para 

interação com as unidades usuárias com o objetivo de compilação de informações para 

compreensão da demanda integrada e as recomendações desse grupo devem ser legitimadas 

como uma proposição institucional, corroborada pela alta administração e capaz de ser 

imposta a toda estrutura. 
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Dessa premissa, surge a segunda recomendação de ordem geral, qual seja, as unidades 

consumidoras devem estar cientes de que sua participação no oferecimento de subsídios para 

equacionamento do problema e no cumprimento das determinações é obrigatória. Essa 

participação dará oportunidade a um registro histórico que por si só, enquanto medida de 

transparência, oferecerá elementos para identificar congruências e especificidades no 

complexo administrativo que é a Prefeitura Municipal, permitirá a compreensão dos 

consumos e o estabelecimento das regras para oferecimento racional de meios à prestação dos 

serviços públicos. 

Também é preciso que esse grupo de inteligência detenha, efetivamente, a expertise 

necessária para o aperfeiçoamento contínuo do consumo de utilities, sendo imprescindível que 

em sua concepção sejam aproveitados os servidores que hoje já desempenham essas tarefas, 

mas que mais sejam incorporados diante da aparente incompatibilidade entre a equipe 

declarada e as tarefas que se apresentam. Vale destacar, também, que além de entender a 

composição de custos para o fornecimento de utilities, o grupo de inteligência deve buscar 

conhecer e incorporar as boas práticas existentes, sendo recomendável um programa de 

aprimoramento profissional, sobretudo com o incentivo para o conhecimento de experiências 

relevantes tanto do setor público quanto privado, de forma a se ampliar o conjunto de 

alternativas passíveis de utilização no melhoramento dos níveis de eficiência. 

Deverá esse grupo de inteligência, também, centralizar a gestão das contas mensais, 

buscando além da compreensão e racionalização dos processos, promover a flexibilidade 

necessária para o alinhamento do consumo com diretrizes mais amplas da municipalidade a 

compromissos institucionais assumidos, como a política transversal ligada ao eixo “Cidade 

Sustentável”, da agenda 2012 da PMSP. 

Apresentadas as recomendações de ordem geral faz-se necessária a indicação dos 

projetos e das recomendações a serem adotadas. Os projetos estão listados a seguir e 

compõem os apêndices deste trabalho: 

 

 Apêndice A – Project mandate – Cadastro das instalações hidrosanitárias dos 

prédios públicos da PMSP. 

 Apêndice B – Project mandate – Centro de controle operacional do Grupo de 

Concessionárias. 

 Apêndice C – Project mandate – Operação de equipes de caça-vazamentos, 

manutenções preventivas e manutenções corretivas. 
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 Apêndice D – Project mandate – Normatização para a certificação de novos 

prédios da PMSP. 

 Apêndice E – Project mandate – Eficiência energética nas escolas. 

 Apêndice F – Project mandate – Intensificar programa de eficiência energética 

em prédios públicos. 

 Apêndice G – Project mandate – Eficiência energética em novas instalações 

públicas ou em caso de reformas. 

 Apêndice H – Project mandate – Intensificar ações de eficiência energética 

em semáforos. 

 Apêndice I – Project mandate – Compilação de elementos para racionalização 

dos processos de contratação e execução contratual de serviços de telefonia 

fixa e móvel. 

 Apêndice J – Project mandate – Levantamento e definição de perfis de 

usuários para uso seletivo de telefonia. 

 Apêndice K – Project mandate – Sistema de Gestão Integrada de utilities. 

 Apêndice L – Project mandate – Reestruturação do grupo de concessionárias. 

 

Já as recomendações serão apresentadas na sequência, agrupadas por utility estudada, 

esclarecendo que o detalhamento dessas recomendações pode envolver também a realização 

de alguns dos projetos listados anteriormente. 

 

7.1. Água: 

Existem dois grupos de proposições na abordagem da gestão dá utility água: gestão 

das contas e gestão do consumo. Além desta subdivisão as proposições foram classificadas 

em recomendações e projetos e classificadas como tipo de ação econômica, tecnológica e 

social, (OLIVEIRA, 1999) conforme apropriado na Tabela 18. 
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Tabela 18 - Resumo das proposições da Gestão das Contas: classificação das proposições e tipos de ações 

Gestão das Contas 

Proposição 
Descrição  

Tipo de ação. 

Oliveira(1999) 

Recomendações  

Centralização do controle das contas de água.  econômica 

Realizar a crítica das contas de água. econômica 

Usar o sistema comercial da Sabesp, através de um convênio, para a gestão 
das contas. 

econômica e 
tecnológica 

Colocar as informações em página web para facilitar o acesso de todos os 

gestores e usuário  
social 

Realizar fóruns e seminários sobre utilities para a troca de informações 
técnicas e estímulo da comunicação entre gestores UO, gestores de 

unidades. consumidoras e Grupo Concessionárias 

social 

Confecção de cartilhas e folders sobre os procedimentos internos de crítica, 

liquidação, pagamento das contas, manutenções preventivas e manutenções 
corretivas. 

social 

Projeto Centro de controle operacional do Grupo de Concessionárias tecnológica 

 

Fonte: Elaboração própria com base na classificação citada (OLIVEIRA, 1999) 

Com relação às proposições para a abordagem de gestão do consumo de água, 

utilizou-se a mesma classificação (OLIVEIRA, 1999) para as recomendações e projetos. 

Tabela 19 Resumo das proposições da Gestão do Consumo: classificação das proposições e tipos de ações 

Gestão do Consumo  

Proposições Descrição  Tipo de ação. Oliveira(1999) 

Recomendações  

Manter em cadastro e atualizar as informações hidrossanitárias da 

unidade consumidora. 
econômica 

Fazer manutenções preventivas econômica 

Instalar válvulas de redução de pressão antes do cavalete - atribuição 

da Sabesp. 
econômica 

Instalar válvulas de redução de pressão em pontos estratégicos da 

rede interna. 
econômica 

Troca de equipamentos: uso de torneiras economizadoras 

hidromecânicas e suas manutenções . 
econômica e tecnológica 

Troca de equipamentos: uso de válvulas hidromecânicas em 

mictórios e suas manutenções . 
econômica e tecnológica 

Troca de equipamento: vaso sanitário com caixa acoplada resistente e 

dois estágios de descarga. 
econômica e tecnológica 

Estudar as patologias das instalações hidrossanitárias dos grandes 

consumidores. 
tecnológica 

Constatado consumo anormal, utilizar técnica de geofonamento para 

detecção de vazamentos. 
tecnológica 

Utilizar o data-logger para perfil do consumo ou suspeita de consumo 

invisível. 
tecnológica 

Campanhas institucionais, educativas e ambientais sobre o uso 

racional da água. 
social 

Projetos 

Cadastro das instalações hidrosanitárias dos prédios públicos da 

PMSP 
econômica 

Operação de equipes: caça-vazamentos , manutenções preventivas e 

corretivas. 
econômica e tecnológica 

Normatização para certificação de novos prédios da PMSP tecnológica 

Fonte: Elaboração própria com base na classificação citada (OLIVEIRA, 1999) 



 

82 

Cabe salientar que comportamentos e hábitos dos usuários influem consideravelmente 

no consumo da água, que está na esfera da cultura, aqui tratado através das ações sociais. 

Outras proposições sobre o controle do consumo de água tratada são apresentadas no Anexo 

4. 

7.2. Energia: 

No que se refere à energia, há a expectativa de que o aumento de serviços prestados 

pela municipalidade ensejará um incremento no consumo em termos absolutos, sendo 

recomendável que iniciativas como a busca pela permanente eficiência energética se tornem 

um compromisso institucional, sobretudo nos grandes consumidores indicados, seja pela 

expectativa de economia com intervenções pontuais, ou pela facilidade comparativa em 

relação ao todo no que se refere à mudança de comportamento de consumo. 

Além disso, ressalta-se a necessidade de implantação de programas de conservação 

energética em todos os prédios públicos, tais como: projeto de redimensionamento de 

luminárias e uso de lâmpadas econômicas; modernização/ revisão do sistema elétrico 

(quadros, disjuntores, fiação etc.) e de modernização e otimização no uso de equipamentos de 

climatização e refrigeração 

Finalmente, a compatibilização da estrutura existente com as diretrizes estabelecidas é 

fator necessário à obtenção da eficiência energética, pois como exemplo, é, estranha a decisão 

de se manter nos editais de licitações de obras, especificações dissonantes das recomendações 

técnicas, como instrumentos convocatórios destinados à contratação de empreiteiras para 

construção de túneis onde a iluminação será promovida por lâmpadas de vapor de mercúrio, 

quando há, atualmente, todo um esforço para sua substituição por módulos eletrônicos 

formados por conjuntos de LEDs. 

 

7.3. Telefonia: 

Para que seja possível uma análise da despesa com telefonia é importante que estejam 

disponíveis informações que caracterizem a demanda de toda a Prefeitura, de forma que se 

compreenda qual a necessidade de todas as unidades, bem como se demonstre a 

disponibilidade de recursos e da junção dessas informações se estabeleça um confronto com 

os produtos disponíveis nas operadoras de Telecomunicações visando a busca das alternativas 

mais vantajosas economicamente. 

A caracterização da demanda deve contar com as seguintes providências: 
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- Registro sistemático das despesas com telefonia, aí incluídos os relativos também a 

provedores de acesso à Internet e redes MPLS. 

- Inventário geral de centrais telefônicas, ramais, linhas diretas, equipamentos e redes 

de comunicação. 

- Definição de conjunto de regras elementares buscando o uso dos serviços em estrita 

observância do interesse público. 

- Disseminação do interesse público como fundamento da despesa 

- Obtenção, junto à única operadora que presta serviços à municipalidade, de 

informações complementares àquelas a serem compiladas pelas unidades técnicas, 

identificando pontos de incongruência entre demanda e praxe de mercado, buscando a adoção 

de alternativa para compatibilização, visando economicidade. 

Para dar maior consistência entre o que foi identificado como problemas pela equipe 

do Grupo de Concessionárias e as proposições elencadas neste trabalho, foi elaborada uma 

matriz correlacionando esses problemas com as recomendações e projetos propostos. A matriz 

é apresentada no Anexo 9. 

A partir da leitura dessa matriz foi possível notar que todos os problemas apontados 

estão sendo direta ou indiretamente abordados por pelo menos um projeto ou recomendação, 

o que significa que há uma evidente adequação entre o diagnóstico e as proposições 

apresentadas neste trabalho. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No desenvolvimento deste trabalho se deparou com dados e evidências que apontam 

para uma tendência de crescimento contínuo do consumo das utilities energia elétrica e 

telefonia e um crescimento discreto de consumo de água pela PMSP. O enfrentamento dos 

desafios passa, necessariamente, pelo adequado arranjo e coordenação de planos e ações, 

voltados ao investimento em pessoas, pesquisas, tecnologias e processos, buscando o efetivo 

comprometimento e participação dos servidores e gestores públicos, em suas atividades 

setoriais, no desenvolvimento de ações voltadas ao uso racional de utilities, na ponta do 

consumo, conforme análise, diagnóstico e proposições de ações apresentadas. 

Em se tratando da utility água constatamos que alguns esforços já vem sendo 

desenvolvido pela PMSP, tal qual a adoção do Programa PURA, proposto pela SABESP, 

implementado, contudo, parcial e descontinuadamente. Ressalta-se a necessidade de 

ampliação desse projeto ou de outros projetos similares – baseados em princípios e conceitos 

propostos pelo PURA, conforme propostas apresentadas nos apêndices. Com relação à gestão 

de contas de água foi recomendada a utilização do sistema de controle de contas da Sabesp, 

considerando a existência de um convênio entre a concessionária e a PMSP. Além disso, 

constatou-se a possibilidade de economia e racionalização de contas de água com o aumento 

do período de apuração de consumo e cobrança, de um período mensal para trimestral.   

No caso da utility energia elétrica, resultados significativos já foram alcançados na 

redução do consumo e gastos nos sistemas semafóricos e nas instalações da Secretaria de 

Educação - projetos esses que devem ter continuidade e serem intensificados no decorrer dos 

próximos anos. Ressalta-se ainda a necessidade de estender o programa de eficientização 

energética aos demais prédios públicos, com prioridade para as instalações das Secretarias da 

Saúde e Desenvolvimento Social e das subprefeituras, sem se descuidar das novas instalações 

e reformas que devem seguir as diretrizes e normas voltadas ao uso eficiente do recurso 

energia elétrica, conforme proposto neste trabalho. 

No que se refere a telefonia, o maior desafio é a compreensão do comportamento da 

demanda, pois as formas de contratação e execução contratual, descentralizadas e não 

padronizadas, impedem que se obtenha o significado da despesa, sendo recomendada a 

criação de um registro sistemático de ligações e tarifas cobradas de maneira que seja possível 

a individualização dos consumos e a comparação dos usuários. Destaca-se também, o fato de 

apenas uma operadora atender às PMSP e não haver, presumidamente, a prevalência do 

tamanho do consumo se considerado de forma integrada na negociação dos preços, sendo 
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salutar um estudo dos contratos com o objetivo de padronização e obtenção de tarifas 

menores. 

Quando ao modelo de gestão do Grupo de Concessionárias constata-se uma baixa 

autonomia com relação ao controle dos gastos e uma dificuldade para o acompanhamento e 

avaliação de ações desenvolvidas em outras secretarias. Verifica-se também, uma limitação 

quanto ao tamanho da equipe, insuficiente em face das tarefas necessárias a uma gestão 

efetiva. Diante disso, ressaltamos a importância do grupo e o seu reposicionamento na 

estrutura, com redefinição de papeis e responsabilidades. 

Diante desse quadro, torna-se necessário assegurar a continuidade do trabalho aqui 

apresentado buscando o seu detalhamento e a implementação das ações propostas por meio da 

execução dos projetos e recomendações elencados. A implantação dever ser feita de forma 

gradual, contando com a efetiva participação dos principais atores, visando às práticas que 

conduzam à eficientização do uso de utilities, com garantia da continuidade da prestação dos 

serviços, sustentabilidade e com foco na qualidade dos gastos públicos. 
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CADASTRO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DOS PRÉDIOS DA 
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1. PROPÓSITO 

Este documento tem como propósito apresentar as informações mais importantes 

para elaboração de um cadastro das instalações hidrossanitárias dos prédios públicos da 

PMSP. 

 

2. RESPONSÁVEL 

O gestor deste projeto é o responsável pelo Grupo de Concessionárias, ou 

especialista em água, com o apoio e o aval da Secretaria de Planejamento ou a secretaria 

que tal grupo estiver vinculada. 

 

3. CONTEXTO 

Grande parte dos problemas de alto consumo de água refere-se ao consumo 

invisível. O consumo invisível relaciona-se a instalações hidráulicas inapropriadas, mal 

executadas e ou falta de manutenções, dentro de um conjunto de patologias das 

instalações. Vazamentos é uma modalidade do consumo invisível. A falta de um cadastro 

das instalações dificulta a análise de dados relativos ao consumo, possíveis problemas 

entre outros. 

 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Construção de um cadastro de informações básicas para a gestão do consumo de 

água de todas as unidades operacionais da PMSP. Neste cadastro estarão reunidas 

diversas informações úteis para o gestor, com dados sobre as instalações hidrosanitárias e 

o histórico de intervenções, adaptações e programas que a unidade consumidora está 

envolvida. 

 

5. ESCOPO 

Principais entregas do projeto são: 

 Montagem da ficha cadastral 

 Levantamento em campo 

 Compilação de informações 

 Estruturação de banco de dados 
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 Interface com Sistema de Gestão de utilities 

.  

 

6. RESTRIÇÕES 

As principais restrições para a realização deste projeto são: 

 Restrições orçamentárias 

 Processo licitatório 

 

7. INTERFACES 

Este projeto se relacionará com as demais ações relacionadas com a gestão das 

contas e a gestão do consumo de água e com a implantação de Sistema de Gestão 

Integrada de utilities. 

 

8. ALINHAMENTO 

Todas as unidades consumidoras devem ser cadastradas, independentemente da 

disponibilidade de informações disponíveis junto ao Grupo de Concessionárias. Caberá 

aos formuladores incluir prédios de terceiros, cuja responsabilidade do pagamento das 

contas recaia na PMSP. Também caberá aos formuladores a inclusão de instalações 

públicas que estão sob a responsabilidade de OS e OSCIPS, pois , neste caso, o 

pagamento das contas de água cabem às conveniadas. 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Prefeito 

 Órgãos de Controle Externo (Ministério Público, Tribunal de Contas) 

 Secretário SEMPLA 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 

 Demais Secretários 

 Mídia 

 Sociedade em Geral 

 Sabesp 
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10. REFERÊNCIAS PARA O PROJETO 

1100..11..  DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS: 
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1100..22..  PROPOSTA DE FORMULÁRIO SIMPLIFICADO  

 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE ÁGUA  
QUESTIONÁRIO (LEVANTAMENTO DE DADOS) 

 
Data:           /          / 

 
Nome: _______________________________________________________ 
 
Endereço: ____________________________________________________ 
 
Telefone: ________________  E-mail: _____________________________ 
 
Subgrupo: ____________________________________________________ 
 
Possui hidrômetro: (     ) Sim     (     ) Não     Quantos? (     ) 
 
Usuários fixos e flutuantes: ______________________________________ 
 
Horário de funcionamento: ______________________________________ 
 
Possui reservação de água: (     ) Sim     (     ) Não     Volume: ____________ 
 
Metragem Quadrada das Instalações:_________________________ 
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Dados da pressão da rede de água pública: 

pressões mínimas _____________ Horário _______________________ 

pressões máximas _____________Horário _______________________ 

 

Presença de válvula de controle de pressão no ramal de água:  (     ) Sim     (     ) Não 

 
Contagem de equipamentos hidráulicos 
 
(     ) Torneira convencional (     ) Torneira automática 
(     ) Vasos Sanitários – Hydra (     ) Vasos sanitários – Caixa acoplada 
(     ) Mictórios individuais     (     ) Mictórios coletivos 
(     ) Bebedouros   (     ) Chuveiros 
(     ) Irrigação   (     ) Lavatório 
 
Existência de Poço Profundo (     ) Sim     (     ) Não 
 

Tem outorga? (     ) Sim     (     ) Não  
Em nome de _______________________________________________ 
Empresa ou órgão responsável pelo controle sanitário e de informações à 

Vigilância Sanitária___________________ 
Qual é a utilização da água do poço? 
(  ) irrigação de plantas e ou hortas 
(  ) consumo interno 
 

Outros dados sobre a utilização da Água: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Histórico de problemas com água tratada na região da unidade consumidora e outras 

observações: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
 

1100..33..  SUGESTÃO DE ELEMENTOS DE IMAGEM A CONSTAR NA UNIDADE 

CONSUMIDORA  

 

 Imagem das instalações – Imagens em escala adequada ou fotos 

aéreas da instalação e seus arredores em A4 

 Fotos das instalações – Fotos de partes importantes das instalações 

da unidade consumidora reunidas em A4 

  

11. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Os dados apresentados deverão servir como orientação. Os números e valores são uma 

estimativa e expressam  uma ordem de grandeza dos gastos com uma contratação 

terceirizada do  “Cadastro das Instalações Hidrosanitárias dos Prédios da PMSP”.  

A central é a sede do CDEC e os pontos de apoio para o cadastramento devem ser as 

subprefeituras, são órgãos que conhecem a distribuição geográfica das repartições 

públicas da região. Estipulou-se um conjunto composto por dois engenheiros civis que 

terão a atribuição de coordenação das atividades de coleta de informações, soluções de 

conflitos e no encaminhamento do cadastro das ligações de instalações complexas ou de 

grande porte.  

A quantidade de prédios e instalações está baseada na quantidade de ligações ou 

quantidade de registros RGI, um total, aproximado, de 3200. Para efeito de estratégia de 

atuação as ligações de água serão separadas em três tipos. Os números apresentados são 

hipotéticos para uma simulação de custo dos serviços. 

 

Estimativa de Tipos de 

Instalações ou ligações de 

água 

Quantidade de 

Instalações (RGI) 

 Pequeno porte 1850 

Médio porte 1300 

 Grande porte/ Complexos  50 

Total de Instalações 3200 

   Fonte: própria dos estudos  
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Ligações de água em  instalações de pequeno e médio portes são respectivamente, 

prédios onde trabalham menos que cem pessoas e mais de cem pessoas. Este corte 

também é hipotético e arbitrário que deve ser melhor estudado quando da confecção de 

um Termo de Referência para a contratação dos serviços. Para o cadastramento destas 

unidades serão utilizados  técnicos em edificações, de nível médio. As ferramentas de 

trabalho serão: um “pad” para anotações e preenchimento do formulário proposto, um 

celular para comunicação com a central de coleta e fotos  e um automóvel. Para a 

coordenação das equipes e cadastramento da ligações complexas ou de grande porte serão 

utilizados engenheiros civis. Na Tabela 1, é apresentada uma estimativa de custos das 

equipes e na Tabela 2 constam  dados de produtividade média e serviços de finalização 

com o estabelecimento de meta de finalização do levantamento cadastral em quatro 

meses. 

Tabela 1 – Estimativa de custo das equipes para cadastramento e coordenação. 

Custo Equipe - Inventário de Instalações Hidrossanitárias 

Equipe A - Cadastro em instalações de pequeno e médio portes. 

  Tipo de Insumo  Custo Mensal 

1 Mão de Obra/Técnico em Edificações 

salário 

R$ 2.550,00 
R$ 1.500,00 

encargos 

R$ 1.050,00 

2 Auto básico - locação   R$ 1.000,00 

3  Combustível/gasolina    R$ 520,00 

4 Provisionamento de manutenção de veículo   R$ 150,00 

5 Celular + outros   R$ 50,00 

Total R$ 4.270,00 

Equipe B - Cadastro em instalações de grande porte/complexas. 

1 Engenheiro Civil R$ 3.000,00 R$ 2.100,00 R$ 5.100,00 

2 Auto básico - locação 
  

R$ 1.000,00 

3  Combustível/gasolina  
  

R$ 520,00 

4 Provisionamento de manutenção de veículo   R$ 150,00 

5 Celular + outros   R$ 50,00 

Total R$ 6.820,00 

 Fonte: própria. 
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Na Tabela 3 é  apresentado a estimativa global de custos de levantamento cadastral de 

3027 ligações de água com valor aproximado de quatrocentos e sessenta mil reais, 

incluso os  Benefícios e Despesas Indiretas, BDI, no valor de 15% sobre os custos diretos 

dos serviços.   

 

Tabela 2 – Metas de Trabalho e estimativas de produtividade das equipes. 

Metas de Trabalho de Cadastro das Instalações - 4 meses 

Capacidade de 

trabalho de uma 

equipe 

Quant. Equipes Visitas ao dia Dias Úteis  Meses 

Trabalho 

em 

Gabinete 

Total de 

Meses 

2,5   visitas Instal. de 

Pequeno e médio 

portes *1 

20 50 63 2,8636364 1 4 

2 Engenheiros 

Civis*2 

Instal. Complexas 

1 ---------- --------- 3 1 4 

Observações 

*1- Um mês para revisitas e tabulação das informações em gabinete 

*2 – O formulário para as instalações complexas deve ser adaptado. Tais instalações devem ter engenheiros 

gestores que serão entrevistados  para a coleta de informações. 

 

Fonte: Pesquisa própira 

 

 

  Tabela 3 – Custos diretos e indiretos dos serviços.  

Quantidade 
Equipes 

Meses Unitário 
  

20 4 
R$ 

4.270,00 R$ 341.600,00 

2 4 
R$ 

6.820,00 R$ 54.560,00 

      R$ 396.160,00 

BDI 15%   R$ 59.424,00 

Total    R$ 455.584,00 

  Fonte: Pesquisa própria.  

Repetindo, tais informações servem como referência para tomado de decisão de ações e 

que deve ser estudado com detalhes. 

.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Benef%C3%ADcios_e_Despesas_Indiretas
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CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO GRUPO DE 
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Project Mandate - B 

 

1. PROPÓSITO 

Apresentar diretrizes para a instalação de um ambiente de trabalho chamado 

Centro de Controle Operacional, CCO, que será operacionalizado pelo Grupo 

Concessionarias . 

 

2. RESPONSÁVEL 

O gestor deste projeto é o Grupo de Concessionárias ou coordenador de onde o 

grupo esteja vinculado. 

 

3. CONTEXTO 

A gestão das contas de água, energia e telefonia deve ser centralizada e tratada 

tecnicamente, via sistemas que recebem inputs, como as contas, reclamações de 

problemas das unidades consumidoras e com outputs, repasse de informações aos 

gestores das UO e os gestores das unidades de consumo, à Secretaria de Finanças, 

relatórios gerenciais aos gestores chefes, etc. A gestão do consumo das utilities partirá 

das informações aqui armazenadas e tratadas.  

 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Local operacional de atuação da equipe de servidores do Grupo Concessionárias 

para a implementação da gestão das contas e da gestão do consumo das utilities, com os 

devidos equipamentos de TI, como equipamentos “all-in-one”, onde as  telas dos 

microcomputadores podem ser compartilhados por todos no ambiente de trabalho. Dar 

diretrizes para a instalação de um ambiente de trabalho que é designado como Centro de 

Controle Operacional das utilities ou CCO utilities. Tal ambiente deverá servir com 

“cartão de visitas” de uma administração pública voltada para uma economia verde e 

sustentável, portanto deverá ter espaço suficiente e confortável para visitações de 

gestores, usuários e outros colaboradores.  

 

5. ESCOPO 

Principais entregas do projeto são: 

 Análise dos processos 
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 Definição de lay-out 

 Elaboração de Projeto arquitetônico e especificações de infraestrutura de 

sistemas 

 Interface com Sistema de Gestão Integrada de utilities 

 Implantação 

 Treinamento e Operação Assistida 

 

6. RESTRIÇÕES 

As restrições relacionam-se com o dimensionamento da força de trabalho e das 

disponibilidades orçamentárias e financeiras para a implementação do projeto.  

 

7. INTERFACES 

As interfaces estão relacionadas com os diversos sistemas que o CCO Utilities 

deverá utilizar diariamente. Dificuldades com a operação de diferentes sistemas podem 

ocorrer: sistemas de contas das concessionárias de água, energia elétrica e telefonia, são 

diferentes, além do sistema Gestão NET de armazenamento de informações e o sistema 

orçamentário e financeiro da PMSP. Acréscimos de tecnologia, como a inclusão de 

sistemas de telemetria, e outras devem ocorrer no processo de avaliação deste projeto. O 

projeto proposto - Sistema de Gestão Integrada de utilities da PMSP é peça chave para o 

funcionamento do CCO – utilities. 

 

8. ALINHAMENTO 

O CCO Utilities é o referencial da centralização de gestão das utilities. Também é 

a origem de todas as informações aos gestores da PMSP sobre consumo e gastos com 

utilities. Além das imposições legais decorrentes da recente lei de acesso à informação, 

melhorar a gestão dos gastos e do consumo de utilities é um dos meios de se reduzir 

gastos indiretos e aplicar melhor os recursos nos gastos efetivos com políticas públicas 

para o cidadão e o CCO pode auxiliar nesta missão. 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 
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 Prefeito 

 Órgãos de Controle Externo (Ministério Público, Tribunal de Contas) 

 Secretário SEMPLA 

 Coordenador CDEC 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 

 Todos os Secretários de Governo. 

 Mídia; 

 Sociedade em Geral. 

 Sabesp 

 

10. PROPOSTA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL  

Segue diretrizes para o ambiente CCO Utilities: 

 Desk tops e equipamentos “all-in-one” para o trabalho de análise e 

processamento das informações de contas e consumo; 

 Mesa de telefone/e-mail: recebimento de reclamações e ou problemas das 

unidades consumidoras e das UO; 

 Sala de reuniões: Camaras Técnicas, discussões, soluções de conflitos, etc... 

 Espaço para visitas com visualização dos equipamentos “all-in-one” 
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1. PROPÓSITO 

Apresentar diretrizes para a atuação de equipe caça-vazamentos, manutenções 

preventivas e manutenções corretivas das instalações hidráulicas e hidrosanitárias das 

unidades consumidoras da PMSP. 

 

2. RESPONSÁVEL 

O gestor deste projeto é o Grupo de Concessionárias ou coordenador de onde o 

grupo esteja vinculado. 

 

3. CONTEXTO 

A busca da eficácia das ações visando consumo racional de água e a eficiência da 

busca da diminuição do consumo exigirá da PMSP uma ou mais equipes treinadas e 

especializadas em vistoriar instalações e realizar manutenções à partir das ordens de 

serviço emitidas pelo CCO Utilities. Esta ou estas equipes devem ser terceirizadas por 

exigir flexibilidades de atividades e de horários, mas não está descartado equipes próprias 

da PMSP. O CCO Utilities, que é o Grupo Concessionárias, centralizador das ações, faz 

gestão das manutenções, mas os custos serão impostos às UO dos prédios e instalações 

alvo de manutenções.  

 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Resolver problemas com vazamentos de água, entupimentos de redes de esgoto, 

manutenções em equipamentos hidráulicos, trocas de reparos, apoio quando existe 

problema de desabastecimento, detecção de vazamentos e monitoramentos de pressão e 

vazão. 

 

5. ESCOPO 

Principais entregas do projeto são: 

 Elaboração de diretrizes para contratação de equipe especializada 

 Orientação para execução dos serviços 

 Monitoramento do desempenho 
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6. RESTRIÇÕES 

Para a elaboração de um Termo de Referência para uma licitação de prestação de 

serviços de monitoramento e manutenção de instalações hidráulicas e hidrosanitárias 

exigirá conta orçamentária própria com dotações das diversas secretarias e sub-

prefeituras, pois a operação será feita pelo Grupo Concessionárias e os custos ficarão sob 

a responsabilidade de cada secretaria. No caso de utilização e treinamento de pessoal 

próprio também exigirá rateio de custos para a compra de equipamentos e custos de 

treinamentos. No caso de terceirização dos serviços não há despesas patrimoniais, 

compra de equipamentos. 

 

7. INTERFACES 

Diversos órgãos da PMSP devem ter equipes que atuam em manutenções 

hidráulicas. Caberá ao Grupo de Concessionárias avaliar e analisar a melhor forma de 

atuação conjunta, lembrando que o histórico das manutenções, tanto preventivas como 

corretivas, devem ser colocadas no cadastro da unidade consumidora. 

 

8. ALINHAMENTO 

A implantação deste tipo de visão preventiva e da busca por problemas muitas 

vezes invisíveis, como os vazamentos, busca a redução dos desperdícios e contribui para 

uma melhor gestão dos gastos públicos.  

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Prefeito 

 Órgãos de Controle Externo (Ministério Público, Tribunal de Contas) 

 Secretário SEMPLA 

 Coordenador CDEC 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 

 Demais Secretários 

 Mídia 

 Sociedade em Geral 
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 Sabesp 

 

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

TIPOS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 Instalação e retirada de “data-loggers” 

 Utilização de geofones portáteis quando de evidências de instalações com 

vazamentos, o que exigirá equipamento apropriado e treinamento de uso 

dos equipamentos 

 Reparos em rede de água. Este serviço implica na abertura de trechos de 

paredes de alvenaria, no caso de redes embutidas em paredes, ou corte de 

pisos 

 Reparações de pisos, paredes e tetos de alvenaria  ( serviços de pedreiro 

pós os serviços de encanador) 

 Troca de reparos de válvulas 

 Regulagem de válvulas 

 Troca de torneiras 

 Instalação de vasos sanitários 

 Instalação de mictórios 

 Instalação de chuveiros 

 Reparos em barrilete/caixa d’água 

 Troca de registros 

 Leitura de hidrômetros 

 Limpeza de caixas d’água 

 

PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS  

O CCO Utilities estudará um roteiro de visitas de encanadores, previamente 

agendado para a realização de manutenções preventivas. Estas devem contas, 

necessariamente, com a vistoria de hidrômetro, medição de pressão por período a ser 

proposto pelo CCO Utilities, registro de entrada, válvulas de descarga, torneiras, 
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visualização geral das instalações prediais e questionamentos ao gestor local sobre 

possíveis problemas. 

As manutenções corretivas serão efetivadas de acordo com problemas surgidos 

por: reclamação da unidade consumidora sobre problemas com água e detecção de 

consumo fora do perfil 

 

 ESTIMATIVA DE CUSTOS DE UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO 

 

Segue informações estimativas sobre os custos diretos de uma equipe básica de 

manutenção. De posse destes valores é possível estimar valores para manutenções 

preventivas e caça-vazamentos em função da disponibilidade orçamentária e da 

abrangência do projeto que se quer executar.  

 

Custo da Mão de Obra  

Equipe para manutenções básicas.  

Quant. Tipo de profissional Custo Mensal Encargos (70%) Total 

1 Encanador R$ 1.200,00 R$ 840,00 R$ 2.040,00 

1 Auxiliar   R$ 900,00 R$ 630,00 R$ 1.530,00 

Total R$ 3.570,00 

Custo do Automóvel  Utilizado  

Quant. Tipo de Insumo    Custo Mensal 

1 Auto  R$ 1.300,00 

200 Litros de combustível/gasolina  R$ 520,00 

1 
Provisionamento de manutenção de 

veículo 
R$ 150,00 

Total R$ 1.970,00 

Custo Mensal R$ 5.540,00 

Equipamentos - ferramental Valor Estimado 

Ferramental para água e esgoto: jogo de chaves de boca (todas as 
medidas), chave grifo 6.8,10 e 12, alicate de pressao e alicates 
comuns, arco de serra, jogo de grosas, enchadão, alavancas, pás, 
serrote, enchada e kit jogo de varetas em aco para desobstrucao, 
escada. 

R$ 5.000,00 

Data-logger portátil e geofone para instalações prediais. R$ 6.000,00 

   Fonte: própria 
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1. PROPÓSITO 

Este documento tem como propósito apresentar conceitos para um projeto visando 

a normatização da certificação do processo de concepção, projeto, execução e operação 

de novos prédios, com foco na qualidade das instalações hidrossanitárias, eficiência dos 

equipamentos hidráulicos e possibilidade de reuso de águas pluviais e cinzas. 

 

2. RESPONSÁVEL 

O gestor deste projeto é o Grupo de Concessionárias ou coordenador de onde o 

grupo esteja vinculado. 

 

3. CONTEXTO 

As organizações buscam métodos para auxílio da melhoria da gestão. No caso da 

gestão da utilities é possível antecipar discussões sobre uso racional do consumo de 

energia, água e telefone, interferindo desde a concepção do projeto básico, passando pelo 

projeto executivo, execução da obra e avaliação da operação das funções do novo 

edifício, através da certificação do processo construtivo. 

 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Garantir que as instalações e edificações da PMSP sejam construídas ou 

reformadas, levando-se em conta critérios de uso racional e econômico das utilities. Para 

isso é necessário antecipar e impor normas à toda PMSP, conforme o tipo de prédio 

público, para que as novas instalações venham a ser mais eficazes em consumo de 

utilities que os prédios já construídos e em utilização 

 

5. ESCOPO 

Principais entregas do projeto são: 

 Criação de grupo de trabalho específico 

 Estudo das soluções adotadas internamente para instalações prediais 

 Prospecção de mercado 

 Pesquisa sobre certificações 



   

Project Mandate - D 

 Padronização de especificações e diretrizes 

 Disseminação 

 Construção de mecanismos de garantia da adoção da padronização 

 

6. RESTRIÇÕES 

Este projeto implica em impor procedimento sobre novos prédios de toda a 

PMSP. Caberá ao Grupo das Concessionárias estudar o melhor momento e forma de 

propor normas internas que venham a ser impostas a todas as secretarias e órgãos da 

administração indireta. 

 

7. INTERFACES 

É um projeto que necessita de apoio do alto escalão pois permeia todas as 

secretarias e seus setores técnicos. 

 

8. ALINHAMENTO 

Todos os novos projetos de instalações públicas devem ter uma determinada 

certificação onde estão contidos os requisitos mínimos para o Sistema de Gestão do 

Empreendimento (SGE) e os critérios de desempenho nas categorias da Qualidade 

Ambiental do Edifício (QAE) 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Prefeito 

 Secretários 

 Sociedade em Geral 
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1. PROPÓSITO 

Este documento tem como propósito apresentar os principais elementos 

necessários à execução de um projeto para intensificar programa de eficiência energética 

em prédios públicos 

2. RESPONSÁVEL 

O responsável pela autorização da realização deste projeto deve ser o secretário 

municipal de onde o Grupo de Concessionárias deva fazer parte (Solução a ser definida 

pela própria PMSP). 

 

3. CONTEXTO 

O aumento crescente do consumo de energia, proporcionado pelo 

desenvolvimento humano, o crescimento dos serviços prestados por organizações 

públicas e privadas, os avanços da ciência e a utilização de novas tecnologias, é um fato 

notório. Esse quadro indica uma perspectiva de desequilíbrio entre a oferta e demanda 

energética com forte impacto sobre as pessoas e o meio ambiente. Diante deste quadro a 

sociedade, pesquisadores, lideres de movimentos sociais impulsionam cada vez mais à 

formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao uso racional de energia 

elétrica - observando os programas de eficientização energéticas existentes, os 

investimentos em pesquisas sobre melhores práticas, a utilização de novas tecnologias, os 

programas de capacitações e pessoas e a criação de um ambiente propício ao adequado 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação permanente das iniciativas colocadas 

em marcha.  

Em um Município, o consumo de energia elétrica tende a crescer indefinidamente se não 

houver uma adequada gestão das demandas e de consumo, que requisita para a sua 

operacionalização, uma estrutura organizacionais fortemente institucionalizados, 

apoiados em sistemas de informações confiáveis e integrados, contando com um corpo 

técnico especializado e um efetivo comprometimento e participação dos servidores e 

gestores públicos em suas atividades setoriais, na ponta do consumo e da demanda. 
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4. OBJETIVO DO PROJETO 

Este projeto visa ampliar a iniciativa de EE na SEE incorporação das demais 

escolas da rede municipal de ensino e a universalização do Programa de Capacitação dos 

Professores em conceitos e práticas de eficiência energética.  

 

5. ESCOPO 

A meta é de realizar trabalhos de eficientização energética em cerca de 1000 

escolas (com ações de controle de consumo de energia, melhoria do sistema de 

iluminação, otimizando o uso de água – que reflete no acionamento de bombas de 

recalque, orientando para o uso de racional de energia no uso de outros equipamentos 

elétricos e revisando as instalações elétricas em 8 anos, com investimento em torno de R$ 

6 milhões/ano (estimativa do grupo de alunos do MPGPP – com base nos investimentos 

realizados no período de 2009 a 2012 – conforme Relatório de Acordo entre PMSP e 

AES Eletropaulo). 

 

6. RESTRIÇÕES 

As principais restrições para a realização deste projeto são: 

 Dificuldade de mobilização e treinamento de pessoal 

 Escassez de recursos humanos com visão de projetos para gerenciar este 

projeto 

 Limitações orçamentárias – necessidade de grandes investimentos em 

pesquisas, treinamento, aquisição e manutenção de equipamentos e 

dispositivos elétricos e eletrônicos. 
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7. INTERFACES 

Este projeto está relacionado às novas atribuições do Grupo de Concessionárias e 

aos projetos propostos a partir dos estudos sobre consumo de gastos com energia elétrica. 

Os projects mandates relacionados são: 

 Project Mandate - Eficiência Energética em Prédios Públicos (exceto 

Escolas). 

 Project Mandate - Eficiência Energética em novas Instalações Públicas ou 

em caso de Reformas. 

 Project Mandate - Eficiência Energética em Semáforos. 

 

8. ALINHAMENTO 

Todos os órgãos públicos que buscam uma gestão mais eficiente procuram reduzir 

seus gastos com as atividades meio e aplicá-las mais nas atividades fim. Melhorar a 

gestão dos gastos e do consumo de utilities é um dos meios de se reduzir gastos indiretos 

e aplicar melhor os recursos nos gastos efetivos com políticas públicas para o cidadão. 

Neste sentido ao intensificar o Programa de Eficiência Energética nas Escolas a PMSP 

estará colaborando para que o Grupo de Concessionárias cumpra o seu papel de guardião 

e disseminador de boas práticas de redução de gastos e de consumo de utilities. 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Prefeito 

 Órgãos de Controle Externo (MPE, Organizações Sociais etc) 

 Coordenador CDEC 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 

 Secretário SEMPLA 

 Todos os Secretários de Governo 

 Mídia 

 Sociedade em Geral 

 AES – Eletropaulo 

 Ministério das Minas e Energia 
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1. PROPÓSITO 

Este documento tem como propósito apresentar os principais elementos 

necessários à execução de um projeto para intensificar programa de eficiência energética 

nos demais prédios públicos (exceto em Escolas – destacadas em outro Project Mandate). 

 

2. RESPONSÁVEL 

O responsável pela autorização da realização deste projeto deve ser o secretário 

municipal de onde o Grupo de Concessionárias deva fazer parte (Solução a ser definida 

pela própria PMSP). 

 

3. CONTEXTO 

O aumento crescente do consumo de energia, proporcionado pelo 

desenvolvimento humano, o crescimento dos serviços prestados por organizações 

públicas e privadas, os avanços da ciência e a utilização de novas tecnologias, é um fato 

notório. Esse quadro indica uma perspectiva de desequilíbrio entre a oferta e demanda 

energética com forte impacto sobre as pessoas e o meio ambiente. Diante deste quadro a 

sociedade, pesquisadores, lideres de movimentos sociais impulsionam cada vez mais à 

formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao uso racional de energia 

elétrica - observando os programas de eficientização energéticas existentes, os 

investimentos em pesquisas sobre melhores práticas, a utilização de novas tecnologias, os 

programas de capacitações e pessoas e a criação de um ambiente propício ao adequado 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação permanente das iniciativas colocadas 

em marcha.  

Em um Município, o consumo de energia elétrica tende a crescer indefinidamente se não 

houver uma adequada gestão das demandas e de consumo, que requisita para a sua 

operacionalização, uma estrutura organizacionais fortemente institucionalizados, 

apoiados em sistemas de informações confiáveis e integrados, contando com um corpo 

técnico especializado e um efetivo comprometimento e participação dos servidores e 

gestores públicos em suas atividades setoriais, na ponta do consumo e da demanda. 
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4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Planejar e desenvolver ações de conservação de energia elétrica em prédios 

públicos disseminando técnicas e metodologias para replicação de projetos nas seguintes 

áreas: Sistemas de iluminação; Sistemas de climatização; Qualquer outro sistema que 

promova redução do consumo de energia elétrica e inovação tecnológica em instalações 

prediais em conformidade com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

– PROCEL, no âmbito do Programa de Eficiência Energética nos Prédios Públicos – 

PROCEL EPP, desenvolvido pela Eletrobrás. 

 

5. ESCOPO 

Este projeto visa ampliar a iniciativa de EE aplicados em parte das Escolas para os 

demais prédios públicos, bem como a universalização do Programa de Capacitação dos 

Servidores em conceitos e práticas de eficiência energética.  

 

6. RESTRIÇÕES 

As principais restrições para a realização deste projeto são: 

 Escassez de recursos humanos com visão de projetos para gerenciar este 

projeto 

 Limitações orçamentárias – necessidade de grandes investimentos em 

pesquisas, treinamento, aquisição e manutenção de equipamentos e 

dispositivos elétricos e eletrônicos. 

 Dificuldade de mobilização e treinamento de pessoal. 

 

7. INTERFACES 

Este projeto está relacionado às novas atribuições do Grupo de Concessionárias e 

aos projetos propostos a partir dos estudos sobre consumo de gastos com energia elétrica. 

Os projects mandates relacionados são: 

 Project Mandate - Eficiência Energética nas Escolas. 

 Project Mandate - Eficiência Energética em Novas Instalações Públicas ou 

em caso de Reformas. 

 Project Mandate - Eficiência Energética em Semáforos. 
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8. ALINHAMENTO 

Todos os órgãos públicos que buscam uma gestão mais eficiente procuram reduzir 

seus gastos com as atividades meio e aplicá-las mais nas atividades fim. Melhorar a 

gestão dos gastos e do consumo de utilities é um dos meios de se reduzir gastos indiretos 

e aplicar melhor os recursos nos gastos efetivos com políticas públicas para o cidadão. 

Neste sentido ao ampliar o Programa de eficiência Energética aos demais prédios 

públicos a PMSP estará colaborando para que o Grupo de Concessionárias cumpra o seu 

papel de guardião e disseminador de boas práticas de redução de gastos e de consumo de 

utilities. 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Prefeito 

 Órgãos de Controle Externo (MPE, Organizações Sociais etc) 

 Coordenador CDEC 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 

 Secretário SEMPLA 

 Todos os Secretários de Governo 

 Mídia 

 Sociedade em Geral 

 AES – Eletropaulo 

 Ministério das Minas e Energia 
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1. PROPÓSITO 

Este documento tem como propósito apresentar os principais elementos 

necessários à execução de um projeto para intensificar programa de eficiência energética 

em prédios públicos 

 

2. RESPONSÁVEL 

O responsável pela autorização da realização deste projeto deve ser o secretário 

municipal de onde o Grupo de Concessionárias deva fazer parte (Solução a ser definida 

pela própria PMSP). 

 

3. CONTEXTO 

O aumento crescente do consumo de energia, proporcionado pelo 

desenvolvimento humano, o crescimento dos serviços prestados por organizações 

públicas e privadas, os avanços da ciência e a utilização de novas tecnologias, é um fato 

notório. Esse quadro indica uma perspectiva de desequilíbrio entre a oferta e demanda 

energética com forte impacto sobre as pessoas e o meio ambiente. Diante deste quadro a 

sociedade, pesquisadores, lideres de movimentos sociais impulsionam cada vez mais à 

formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao uso racional de energia 

elétrica - observando os programas de eficientização energéticas existentes, os 

investimentos em pesquisas sobre melhores práticas, a utilização de novas tecnologias, os 

programas de capacitações e pessoas e a criação de um ambiente propício ao adequado 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação permanente das iniciativas colocadas 

em marcha.  

Em um Município, o consumo de energia elétrica tende a crescer indefinidamente se não 

houver uma adequada gestão das demandas e de consumo, que requisita para a sua 

operacionalização, uma estrutura organizacionais fortemente institucionalizados, 

apoiados em sistemas de informações confiáveis e integrados, contando com um corpo 

técnico especializado e um efetivo comprometimento e participação dos servidores e 

gestores públicos em suas atividades setoriais, na ponta do consumo e da demanda. 
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4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Planejar e desenvolver ações de conservação de energia elétrica em novos prédios 

públicos ou em caso de reformas disseminando técnicas e metodologias para replicação 

de projetos nas seguintes áreas: Sistemas de iluminação; Sistemas de climatização; 

Qualquer outro sistema que promova redução do consumo de energia elétrica e inovação 

tecnológica em instalações prediais em conformidade com o Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, no âmbito do Programa de Eficiência 

Energética nos Prédios Públicos – PROCEL EPP, desenvolvido pela Eletrobrás. 

 

5. ESCOPO 

Instalação de sistema de aproveitamento de energia solar para o aquecimento da 

água quente a ser consumida na edificação, em caso de construção ou reforma de obras 

públicas isentando desta obrigação o prédio público em que tecnicamente seja inviável a 

instalação do sistema, comprovado através de estudo. Adoção de quaisquer outras 

iniciativas ou projetos que promova redução do consumo de energia elétrica e inovação 

tecnológica em instalações prediais conforme instruções do Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica – PROCEL e da AES Eletropaulo.  

 

6. RESTRIÇÕES 

As principais restrições para a realização deste projeto são: 

 Escassez de recursos humanos com visão de projetos para gerenciar este 

projeto. 

 Limitações orçamentárias – necessidade de grandes investimentos em 

pesquisas, treinamento, aquisição e manutenção de equipamentos e 

dispositivos elétricos e eletrônicos. 

 Dificuldade de mobilização e treinamento de pessoal. 
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7. INTERFACES 

Este projeto está relacionado às novas atribuições do Grupo de Concessionárias e 

aos projetos propostos a partir dos estudos sobre consumo de gastos com energia elétrica. 

Os projects mandates relacionados são: 

 Project Mandate - Eficiência Energética nas Escolas. 

 Project Mandate - Eficiência Energética em Prédios Públicos (exceto 

Escolas). 

 Project Mandate - Eficiência Energética em Semáforos. 

 

8. ALINHAMENTO 

Todos os órgãos públicos que buscam uma gestão mais eficiente procuram reduzir 

seus gastos com as atividades meio e aplicá-las mais nas atividades fim. Melhorar a 

gestão dos gastos e do consumo de utilities é um dos meios de se reduzir gastos indiretos 

e aplicar melhor os recursos nos gastos efetivos com políticas públicas para o cidadão. 

Neste sentido ao ampliar o Programa de Eficiência Energética a novas instalações 

públicas ou em caso de reformas a PMSP estará colaborando para que o Grupo de 

Concessionárias cumpra o seu papel de guardião e disseminador de boas práticas de 

redução de gastos e de consumo de utilities. 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Prefeito 

 Órgãos de Controle Externo (MPE, Organizações Sociais etc) 

 Coordenador CDEC 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 

 Secretário SEMPLA 

 Todos os Secretários de Governo 

 Mídia 

 Sociedade em Geral 

 AES – Eletropaulo 

 Ministério das Minas e Energia 
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1. PROPÓSITO 

Este documento tem como propósito apresentar os principais elementos 

necessários à execução de um projeto para intensificar programa de eficiência energética 

em sistemas semafóricos. 

 

2. RESPONSÁVEL 

O responsável pela autorização da realização deste projeto deve ser o Secretário 

Municipal de onde o Grupo de Concessionárias deva fazer parte (Solução a ser definida 

pela própria PMSP). 

 

3. CONTEXTO 

Em diversos países a baixa eficiência energética decorrente do uso de lâmpadas 

incandescentes em pontos de sinalização semafórica vem sendo substituída pela solução 

permitida pela tecnologia dos diodos emissores de luz. Todas as experiências efetuadas 

em campo ou em laboratório demonstraram que a utilização da tecnologia LED, como 

alternativa às lâmpadas incandescentes nos semáforos, induz grandes economias de 

energia, alta confiabilidade, maiores condições de segurança no trânsito, menores custos 

de manutenção e maior visibilidade em condições adversas.  Desde 1992, alguns estados 

dos Estados Unidos da América têm remodelado seus parques de semáforos, substituindo 

as lâmpadas incandescentes por LEDs e obtendo alto índice de aprovação com a 

iniciativa. Cidades como San Diego e Filadélfia estão entre as primeiras a instalar, em 

larga escala, este tipo de semáforos. Desde 1997, a cidade de San Diego converteu mais 

de 32.000 lâmpadas incandescentes para LEDs. Todos os módulos vermelhos e mais de 

90% dos módulos verdes foram convertidos para LED, poupando mais de US$ 800.000 

anualmente em custos de energia. Esta ação representou uma economia de cerca de 15 

milhões de kWh, sendo o investimento pago em dois anos. Na cidade de Filadélfia, foram 

feitas sondagens junto aos condutores de veículos sobre a tecnologia a LED, 

comparando-a com a tradicional. Com base na resposta dos utilizadores, concluiu-se que 

os semáforos equipados com LED mostram luz mais brilhante que os semáforos com 

lâmpadas incandescentes, não havendo a registrar qualquer diferença significativa na cor. 

Na Espanha, a cidade de Santander, uma das primeiras cidades a implantar este sistema, 
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aceitou o programa estatal de substituição de semáforos e solicitou a substituição de 

3.623 unidades, o que permitiu que todos os semáforos da cidade fossem mudados para 

tal tecnologia. Santander já dispunha de 844 unidades de tecnologia LED instaladas nos 

semáforos da cidade. (Silvestre, 2007) 

A bibliografia consultada demonstra que o consumo da energia utilizada pelos semáforos 

com tecnologia LED chega a ser inferior a 10% do consumo de semáforos com 

tecnologia atual, composto de lâmpadas incandescentes, além de reduzir drasticamente os 

gastos com manutenção - em torno de 70% (Haddad J.; Ramos, 2005; ). Assim, os LEDs 

representam uma das alternativas mais promissoras para o futuro da iluminação, já 

existindo inclusive 12 estudos e experiências para sua aplicação também em iluminação 

pública e decorativa, devido as suas dimensões reduzidas, alta confiabilidade, baixas 

perdas e grande vida útil (100.000 horas).  

 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Substituição das atuais lâmpadas conhecidas como IFR (Incandescente de 

Filamento Reforçado), com potência nominal de 100 W por módulos eletrônicos 

formados por conjuntos de LEDs com potência elétrica entre 10W e 25W lâmpadas 

LEDs. 

 

5. ESCOPO 

Substituição de todas as lâmpadas incandescentes dos sistemas semafóricos por 

módulos eletrônicos formados por conjuntos de LEDs em 8 anos. 

 

6. RESTRIÇÕES 

As principais restrições para a realização deste projeto são: 

 Escassez de recursos humanos com visão de projetos para gerenciar este 

projeto 

 Limitações orçamentárias – necessidade de grandes investimentos em 

pesquisas, treinamento, aquisição e manutenção de equipamentos e 

dispositivos elétricos e eletrônicos. 
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7. INTERFACES 

Este projeto está relacionado às novas atribuições do Grupo de Concessionárias e 

aos projetos propostos a partir dos estudos sobre consumo de gastos com energia elétrica. 

Os projects mandates relacionados são: 

 Project Mandate - Eficiência Energética nas Escolas. 

 Project Mandate - Eficiência Energética em Prédios Públicos (exceto 

Escolas). 

 Project Mandate - Eficiência Energética em Novas Instalações Públicas ou 

em Reformas. 

 

8. ALINHAMENTO 

Todos os órgãos públicos que buscam uma gestão mais eficiente procuram reduzir 

seus gastos com as atividades meio e aplicá-las mais nas atividades fim. Melhorar a 

gestão dos gastos e do consumo de utilities é um dos meios de se reduzir gastos indiretos 

e aplicar melhor os recursos nos gastos efetivos com políticas públicas para o cidadão. 

Neste sentido ao adotar o Programa de Eficiência Energética em Semáforos a PMSP 

estará colaborando para que o Grupo de Concessionárias cumpra o seu papel de guardião 

e disseminador de boas práticas de redução de gastos e de consumo de utilities. 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Prefeito 

 Órgãos de Controle Externo (MPE, Organizações Sociais etc) 

 Coordenador CDEC 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 

 Secretário SEMPLA 

 Todos os Secretários de Governo 

 Mídia 

 Sociedade em Geral 

 AES – Eletropaulo 

 Ministério das Minas e Energia 
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1. PROPÓSITO 

Esse documento tem o objetivo de delineamento do conjunto de informações 

necessárias à contratação de serviços de telefonia e ao acompanhamento dos contratos em 

curso. 

 

2. RESPONSÁVEL 

O responsável pela autorização da realização deste projeto deve ser o Secretário 

Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão da PMSP, consoante inciso XI, artigo 2º, 

do Decreto Municipal nº 51.820, de 27 de setembro de 2010, que atribuiu à unidade a 

responsabilidade pela definição das políticas de gestão de meios para o funcionamento 

adequado da Administração Pública Municipal. 

 

3. CONTEXTO 

A contratação de serviços de telefonia é notadamente marcada pelo volume de 

serviços demandados, eis que a definição dos custos para a prestação dos serviços 

depende de quanto da estrutura da operadora eventual contratante irá utilizar. No caso 

específico, as investigações preambulares estiveram restritas ao volume de recursos 

empenhados, não havendo qualquer menção à quantidade e tipos de ligações efetivadas, 

sendo essas características imprescindíveis à concepção de valor de contratação. 

Sem essas informações, não há como se comparar propostas, eis que parte do 

sucesso dependerá da transparência do histórico de consumo, pois como as operadoras 

diferem entre si, haverá aquelas que terão vantagem comparativa na formulação de 

preços, devendo as outras se esforçarem para tornarem-se competitivas. Isso equivale a 

dizer que, em tese, enquanto o domínio sobre a demanda estiver encapsulada, apenas a 

prestadora que atualmente funciona em regime de monopólio poderá objetivamente 

compor preços competitivos. 

No entanto, à medida que as demandas tornarem-se transparentes, mais 

operadoras poderão se valer de suas vantagens comparativas no estabelecimento do preço 

final, pois sendo a convergência de serviços num único prestador de serviço uma 

realidade de mercado, a antiga e mais preponderante vantagem comparativa que consistia 
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na propriedade de redes físicas pode perder influência quanto todos os demais fatores 

forem trabalhados visando a concepção de proposta competitiva. 

Por outro lado, a ausência de registros históricos impede uma gestão efetiva dos 

contratos, pois mantida a situação atual de registro apenas dos valores empenhados, 

pouco resta aos gestores por realizar, sendo imprescindível como ponto de partida a 

observação das despesas segregadas por unidades e quando possível por ações do 

governo. 

 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Esse projeto tem por objetivo principal a compilação de subsídios para 

aperfeiçoamento do processo de contratação e execução contratual, em específico, 

ampliação do grupo de competidores nos certames licitatórios, otimização da 

caracterização técnica da demanda para o recebimento de ofertas compatíveis com o grau 

de competição do mercado, identificação da despesa de forma individualizada e fomento 

à mudança de comportamento na administração dos serviços de telefonia, em específico: 

 Registro histórico sistemático das ligações; 

 Segregação de consumo por unidades; 

 Estabelecimento de padrões de consumo nas unidades; 

 Vinculação das despesas com telefonia com as atividades finalísticas das 

unidades usuárias; 

 Definição de critérios para recebimento formal dos serviços; 

 Estabelecimento de regras aos usuários para utilização dos serviços; 

 Identificação da melhor forma de submeter a demanda da municipalidade 

à praxe de mercado. 

 

5. ESCOPO 

Principais entregas do projeto são: 

 Atribuição de responsabilidade a unidade a ser designada formalmente 

para compilação, registro e sistematização das informações; 

 Decreto estabelecendo obrigatoriedade das unidades usuárias apresentarem 

relatórios gerenciais padronizados e concebidos pela SEMPLA. 



   

Project Mandate - I 

 Estabelecimento de regras para unificação das contratações visando 

economia de escala. 

 Revisão das regras destinadas aos usuários de recursos de telefonia. 

 

6. RESTRIÇÕES 

As principais restrições para a realização deste projeto são: 

 Necessidade de enforcement; 

 Disponibilização de equipes para as tarefas execução e monitoramento; 

 Mobilização e treinamento de pessoal 

 

7. INTERFACES 

Esse projeto se relaciona com as atividades do sistema de controle interno e a 

contínua atividade de racionalização dos processos e busca pela efetividade das despesas, 

com as atividades da Secretaria de Planejamento na alocação de recursos nas leis 

orçamentárias e com o esforço institucional para sustentabilidade. 

 

8. ALINHAMENTO 

Todos os órgãos públicos que buscam uma gestão mais eficiente procuram reduzir 

seus gastos com as atividades meio e aplicá-las mais nas atividades fim. Melhorar a 

gestão dos gastos e do consumo de utilities é um dos meios de se reduzir gastos indiretos 

e aplicar melhor os recursos nos gastos efetivos com políticas públicas para o cidadão. 

Nesse sentido o autoconhecimento é fator preponderante tanto para identificação e 

monitoramento das reais necessidades da Prefeitura Municipal quanto para sua interação 

com o mercado visando a consecução de preços mais vantajosos em face da demanda 

apresentada. 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Secretaria Municipal de Governo 

 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços - COBES 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 
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1. PROPÓSITO 

Esse documento tem o objetivo de indicar diretrizes para levantamento de 

recursos existentes no parque de telefonia à disposição da PMSP no que se refere a 

registro, controle, monitoramento e tarifação de chamadas. 

 

 

2. RESPONSÁVEL 

O responsável pela autorização da realização deste projeto deve ser o secretário 

municipal responsável pelo Grupo de Concessionárias. 

 

3. CONTEXTO 

A pouca disponibilidade de informações de consumo de serviços de telefonia é 

decorrente do processo de descentralização do acompanhamento dos contratos e da 

ausência de regras objetivando racionalidade do consumo e economicidade. 

Assim, além das recomendações de ordem geral com impacto inclusive no modelo 

de gestão vigente, faz-se necessária a adoção de medidas visando a utilização dos 

recursos já existentes, dos meios disponíveis para registro, identificação de usuários e 

tarifação de chamadas, disponíveis nas centrais telefônicas 

 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

O objetivo deste projeto é a elaboração de um inventário de centrais telefônicas, 

linhas e ramais utilizados pela PMSP e o levantamento dos meios disponíveis de controle, 

em específico, recursos das centrais que permitem a emissão de relatórios gerenciais 

indicando origem e destino de ligações, tempo de duração e valor, de forma que, 

independente da nova conformação da administração do uso dos serviços telefonia, os 

gestores possam desencadear um processo de levantamento e definição dos perfis dos 

usuários 

 

5. ESCOPO 

Principais produtos do projeto são: 
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 Estabelecimento de senhas individuais para utilização dos serviços 

telefônicos para chamadas externas. 

 Restrição de aparelhos capazes de realização de chamadas com tarifas 

mais elevadas, devendo prevalecer aqueles ligados a centrais telefônicas 

que permitam o controle 

 Busca da individualização de contas e no caso de inviabilidade, registro de 

grupo de usuários para associação de consumo a, no mínimo, grupos 

preestabelecidos. 

 Estabelecimento de padrão mínimo de recursos disponíveis nas centrais 

telefônicas para instrução de processos de aquisição ou locação. 

 

 

6. RESTRIÇÕES 

As principais restrições para a realização deste projeto são: 

 Conhecimento insuficiente dos gestores dos recursos disponíveis. 

 Ausência de um inventário que permita ações centrais de monitoramento 

dos gestores. 

 Legislação incompatível com objetivos de controle e monitiramento. 

 

 

7. INTERFACES 

Esse projeto se relaciona com as atividades do sistema de controle interno e a 

contínua atividade de racionalização dos processos e busca pela efetividade das despesas, 

com as atividades da Secretaria de Planejamento na alocação de recursos nas leis 

orçamentárias e com o esforço institucional para sustentabilidade. 

 

8. ALINHAMENTO 

Os órgãos públicos que buscam uma gestão mais eficiente procuram racionalizar 

seus gastos com as atividades meio e concentrá-los nas atividades fim. Melhorar a gestão 

dos gastos e do consumo de utilities é um dos meios de se reduzir gastos indiretos e 

aplicar melhor os recursos nos gastos efetivos com políticas públicas para o cidadão. 
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Nesse sentido, ações que independem de outros fatores e que podem dar início o processo 

de autoconhecimento e controle dos consumos devem ser fomentadas, pois o objetivo 

final é o permanente aperfeiçoamento da despesa, podendo as unidades começarem 

atividades dessa natureza, contribuindo com informações de gestão para o novo modelo 

proposto. 

 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Secretaria Municipal de Governo 

 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços - COBES 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 
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1. PROPÓSITO 

Este documento tem como propósito apresentar os principais elementos 

necessários à execução de um projeto para desenvolvimento e implantação de um 

Sistema de Gestão Integrada de utilities da PMSP. 

 

2. RESPONSÁVEL 

O responsável pela autorização da realização deste projeto deve ser o secretário 

municipal de onde o Grupo de Concessionárias deva fazer parte (Solução a ser definida 

pela própria PMSP). 

 

3. CONTEXTO 

A Reestruturação do Grupo de Concessionárias é um passo importante na gestão 

dos gastos e do consumo de utilities na PMSP. O sistema atual utilizado para a gestão das 

contas, o Gestão.NET, possui limitações quanto ao processamento e gestão de contas e 

consumo da PMSP, além de não englobar os dados referentes à telefonia. Estas restrições 

limitam a capacidade de gestão sobre as utilities e corroboram a necessidade de 

desenvolvimento de uma ferramenta adequada às atribuições propostas ao Grupo de 

Concessionárias. 

 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Este projeto visa desenvolver e implantar um Sistema de Gestão Integrada de 

utilities e tem como objetivos: 

 Conceber uma ferramenta para o processamento e gestão de contas e 

consumo das utilities 

 Propiciar mais e melhores instrumentos de gestão de utilities 

 Ampliar a gestão do usuário sobre as utilities nas unidades da PMSP 

 Aumentar a transparência dos dados de gastos e consumo de utilities – 

(interface WEB) 

 Possibilitar o estabelecimento de metas adequadas para a redução do 

consumo 
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 Criar mecanismos para auditoria dos gastos 

 

5. ESCOPO 

Principais entregas do projeto são: 

 Redesenho de processos 

 Coleta de requisitos juntos às concessionárias 

 Coleta de requisitos – unidades gestoras 

 Interface com sistema SOF 

 Definição das funcionalidades 

 Elaboração de Termo de Referência 

 Contratação 

 Desenvolvimento 

 Implantação 

 Treinamento e Operação Assistida 

 

6. RESTRIÇÕES 

As principais restrições para a realização deste projeto são: 

 Baixo conhecimento de sistemas por parte dos recursos humanos 

disponíveis 

 Poucos recursos humanos com visão de projetos para gerenciar este 

projeto 

 Restrições orçamentárias 

 Prazo para enquadrar proposta de desenvolvimento do sistema no 

orçamento anual da PMSP 

 Dificuldade na coleta de dados junto às concessionárias 

 

7. INTERFACES 

Este projeto está relacionado às novas atribuições do Grupo de Concessionárias e 

aos projetos propostos a partir dos estudos sobre as três utilities – água, energia e 

telefonia. O Sistema de Gestão Integrada de utilities é a ferramenta que concederá 
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agilidade e confiabilidade às atribuições propostas ao Grupo de Concessionárias que 

foram propostas no projeto: 

 Reestruturação do grupo de concessionárias 

 Centro de controle operacional do Grupo de Concessionárias 

 

8. ALINHAMENTO 

O desenvolvimento de um sistema integrado além de possibilitar maior agilidade 

no processamento das contas permite melhorar a gestão e a transparência dos gastos 

públicos. Além das imposições legais decorrentes da recente lei de acesso à informação, 

melhorar a gestão dos gastos e do consumo de utilities é um dos meios de se reduzir 

gastos indiretos e aplicar melhor os recursos nos gastos efetivos com políticas públicas 

para o cidadão. Neste sentido o desenvolvimento e implantação de um Sistema de Gestão 

Integrada de utilities estará colaborando para que o Grupo de Concessionárias cumpra o 

seu papel de guardião e disseminador de boas práticas de redução de gastos e de 

consumo. 

 

9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Coordenador CDEC 

 Equipe atual 

 COBES (por tratar de alguns assuntos sobre telefonia) 

 Secretário SEMPLA 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 

 PRODAM 

 Concessionárias 
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1. PROPÓSITO 

Este documento tem como propósito apresentar os principais elementos 

necessários à execução de um projeto para Reestruturação do Grupo de Concessionárias 

da PMSP. 

 

2. RESPONSÁVEL 

O responsável pela autorização da realização deste projeto deve ser o secretário 

municipal de onde o Grupo de Concessionárias deva fazer parte. 

 

3. CONTEXTO 

A Reestruturação do Grupo de Concessionárias é um passo importante na gestão 

dos gastos e do consumo de utilities na PMSP. Hoje o grau de autonomia e as limitações 

de pessoal de sua equipe não permitem a realização desta efetiva gestão. Este projeto está 

sendo proposto para resolver este problema. 

 

4. OBJETIVOS DO PROJETO 

Este projeto visa reestruturar o Grupo de Concessionárias e tem como objetivos: 

 Ampliar a sua capacidade de gestão no tocante à redução de gastos e de 

consumo de utilities; 

 Reorganizar as suas atividades desempenhadas; 

 Garantir maior autonomia e maior peso às decisões tomadas por meio de 

um reposicionamento dentro da estrutura organizacional da PMSP; 

 Ampliar sua capacidade em termos de padronização e disseminação de 

boas práticas; 

 Adequar o quadro de funcionários frente aos objetivos traçados. 

 

5. ESCOPO 

Principais entregas do projeto são: 

 Decreto reposicionando o Grupo 

 Descrição das funções 
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 Mobilização da equipe 

 Readequação Orçamentária 

 Treinamentos de nivelamento 

 

6. RESTRIÇÕES 

As principais restrições para a realização deste projeto são: 

 Restrições legais para criação e ou reestruturação de áreas 

 Poucos recursos humanos com visão de projetos para gerenciar este 

projeto 

 Prazo para enquadrar proposta de reestruturação no orçamento anual da 

PMSP 

 Dificuldade de mobilização e treinamento de pessoal 

 

7. INTERFACES 

Este projeto está relacionado às novas atribuições do Grupo de Concessionárias e 

aos projetos propostos a partir dos estudos sobre as três utilities – água, energia e 

telefonia. A viabilização dos projetos destas três utilities está associada diretamente à 

reestruturação do Grupo de Concessionárias, proposta neste projeto. Os project mandates 

relacionados são: 

 Sistema de Gestão Integrada de utilities 

 

8. ALINHAMENTO 

Todos os órgãos públicos que buscam uma gestão mais eficiente procuram reduzir 

seus gastos com as atividades meio e aplicá-las mais nas atividades fim. Melhorar a 

gestão dos gastos e do consumo de utilities é um dos meios de se reduzir gastos indiretos 

e aplicar melhor os recursos nos gastos efetivos com políticas públicas para o cidadão. 

Neste sentido ao reestruturar o Grupo de Concessionárias a PMSP estará colaborando 

para que o Grupo de Concessionárias cumpra o seu papel de guardião e disseminador de 

boas práticas de redução de gastos e de consumo de utilities. 
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9. PARTES INTERESSADAS 

As principais partes interessadas deste projeto são: 

 Coordenador CDEC 

 Equipe atual 

 COBES (por tratar de alguns assuntos sobre telefonia) 

 Secretário SEMPLA 

 Secretário de Governo 

 Gestores das Unidades Orçamentárias 

 



ANEXO 1 

 

DOCUMENTOS RECEBIDOS DA CDEC 

 

 Termo de Referência 

 Decreto 29.062 / 1990 

 Decreto 47.684 / 2006 

 Decreto 47.279 / 2006 
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MPGPP-FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO FINAL - 2012 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – Prefeitura do 
Município de São Paulo

Otimização do Monitoramento para a Racionalização dos Gastos com Utilities da 
PMSP

Antecedentes

O setor público está sob intensa pressão para melhorar a qualidade de seu gasto e 

entregar produtos e serviços de uma forma mais eficiente aos cidadãos. Entre os grandes 

tópicos de gastos da PMSP está o consumo de água, energia elétrica e telefonia, itens 

que compõem as Utilities ou, simplesmente, Utilidades. A racionalização deste gasto é 

condição sine qua non para o Poder Público cumprir o preceito constitucional da 

eficiência e liberar recursos para melhor atender ao cidadão.  

Para monitorar esse gasto, em 1990, foi constituída a Divisão Técnica de Serviços 

Públicos, com o objetivo, estabelecido no Decreto de criação, de controlar o consumo e 

fazer a liquidação das contas e faturas decorrentes do fornecimento, pelas 

concessionárias, de água, energia elétrica, gás encanado, telex e telefone. Ao longo do 

tempo, esse órgão perdeu a função de central de liquidação, deixou de constituir uma 

unidade própria e as pessoas que o integravam foram incorporadas à Coordenadoria de 

Administração e Finanças, passando a ser conhecido informalmente como o Grupo das 

Concessionárias. 

 Em 2006 foi realizado na PMSP um estudo do Instituto de Desenvolvimento Gerencial 

– INDG,  visando o controle e a redução dos gastos com as referidas Utilidades. O 

objetivo era obter uma redução destes valores, por meio da análise da situação de cada 

unidade da prefeitura e  proposição de planos para a racionalização do consumo. 

Ao mesmo tempo foram publicados dois decretos,  o nº 47.279/06 e o nº 47.684/06, 

visando implementar o uso racional de água e energia elétrica, respectivamente, pelos 

órgãos da Administração Direta e Indireta do município.  

Situação problema

Conforme mostra o Gráfico abaixo, após a adoção das medidas preconizadas pelo 

INDG e a publicação dos dois decretos citados, houve uma queda substancial no gasto 

com as Utilidades na PMSP. 

Entretanto, ao longo do tempo, os gastos voltaram a crescer, se estabilizando em um 

patamar mais alto entre 2009 e 2011. 

Atualmente, o Grupo das Concessionárias é composto por nove pessoas.  O Grupo 

acompanha, por meio de um sistema de informações, o consumo de água e energia 

elétrica de toda a prefeitura. Entretanto, este sistema não proporciona a geração de 

relatórios gerenciais e tornou-se um grande banco de dados com pouca utilidade. Desta 

forma, as atividades deste grupo, nestes itens, são operacionais, como a análise do 

pedido de novas ligações, registro destas ligações no sistema e semelhantes. Quanto à 



9 

telefonia, os contratos com as empresas prestadoras deste serviço passaram a ser 

descentralizados, por Secretaria, e o Grupo das Concessionárias apenas acompanha o 

gasto da Secretaria de Planejamento neste quesito, além de fazer a parte física de 

ligação de ramais, troca de aparelhos e afins. 

Há um mês este grupo passou a integrar a Coordenadoria de Estudos Econômicos – 

CDEC, da SEMPLA. Esta coordenadoria deve apresentar um plano de reestruturação 

deste grupo e, ao mesmo tempo, propor medidas para diminuir o gasto da prefeitura 

com as Utilidades.  

Objetivos

O propósito do estudo é analisar e propor alternativas para esta dupla missão da CDEC, 

reestruturar o Grupo das Concessionárias e propor medidas para a redução dos gastos da 

PMSP com Utilidades. 

Especificamente, a equipe deve analisar os seguintes aspectos: 

• Diagnóstico do funcionamento atual do Grupo de Concessionárias, com a 

análise do fluxo de atividades e da função de cada um de seus 

integrantes. 

•  Diagnóstico do consumo de água, energia elétrica e telefonia da PMSP. 

• Proposta de um novo desenho para as atividades do Grupo de 

Concessionárias. 

• Proposta de ações concretas para redução dos gastos da prefeitura com as 

Utilidades. 

• Estudo preliminar de  impacto orçamentário das diversas alternativas 

   

Abordagem

Balanço das iniciativas anteriores. Estudo de alternativas e seus principais gargalos; 

atores a mobilizar. 

Proposição de medidas não óbvias que possibilitem o alcance dos objetivos propostos.  
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Metodologia

A ser definida pela equipe. 

Produtos

• Relatório final, 60 a 70 páginas, Times New Roman 12, espaço 1,5, acrescidas 

de anexos e referências bibliográficas, a ser protocolado na Secretaria de 

Registro da EAESP-FGV até 31 de julho de 2012. 

• Apresentação do relatório diante de banca, com participação de dirigente da 

organização envolvida. 

• Relatório individual de cada integrante da equipe contendo um registro de sua 

aprendizagem durante a elaboração do trabalho, e ainda destacando sua 

contribuição para a equipe. Cada relatório individual deve ter 20 a 25 páginas, 

Times New Roman 12, espaço 1,5, acrescidas de anexos, se houver. 

Conteúdo

Relatório elaborado pela equipe contendo: 

• Análise das experiências anteriores. 

• Proposta de medidas específicas e justificativas, além de procedimentos 

relacionados à implementação das medidas propostas. As medidas propostas 

devem ser priorizadas e diferenciadas para o curto, médio e longo prazo. 

• Anexos: lista de participantes; este termo de referência; lista de pessoas 

entrevistadas; fontes de dados consultadas 

• Referências bibliográficas 

Organização

Secretaria Municipal de Planejamento 

Rua Líbero Badaró, 425 2º andar – Centro – São Paulo, SP 

Contato e pessoas responsáveis

Sergio Luiz de Moraes Pinto 

sergio.pinto@fgv.br ou slpinto@prefeitura.sp.gov.br  

tel.: 7150.7079 

Informação adicional

Decreto 47279/06 

Decreto 47684/06 

















ANEXO 2 

 

DOCUMENTOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO 

 

 EAP - Trabalho final MPGPP 

 Cronograma do Trabalho Final - MPGPP 

  



EAP – Trabalho final MPGPP 

 

 

  

Trabalho Final - MPGPP 

Identificação 
Demanda e 

Planejamento 

Reuniões com 
CDEC 

Reuniões 
Internas 

Água 

Coleta e 
organização dos 

Dados 

Estudo das 
Soluções 

Construção das 
proposições 

Energia Elétrica 

Coleta e 
organização dos 

Dados 

Estudo das 
Soluções 

Construção das 
proposições 

Telefonia 

Coleta e 
organização dos 

Dados 

Estudo das 
Soluções 

Construção das 
proposições 

Grupo de 
Concessionárias 

Análise da 
Situação Atual 

Construção das 
Proposições 

Estratégia de 
Implantação 

Produtos 

Relatório Final 

Apresentação 
PPT 



Cronograma do Trabalho Final - MPGPP 
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ANEXO 3 

 

QUESTIONÁRIO E PESQUISA COM SETORIAIS 

 

 

 Questionário – Pesquisa com Gestores Setoriais 

 Pesquisa com Gestores Setoriais – Água 

 Pesquisa com Gestores Setoriais – Energia Elétrica 

  



Questionário – Pesquisa com Gestores Setoriais 

 

Considerando as atividades que vem sendo desenvolvidas, quanto ao controle do 

consumo de água, energia elétrica e telefonia, e a forma atual do controle dos serviços, 

para auxiliar vossa (as) unidade (s), gostaríamos de sua opinião, em relação à sua área: 

 

Quais medidas poderiam ser adotadas para a redução do consumo? (Solicitamos 

discriminar abaixo por atividade): 

Água: 

 

Energia: 

 

Telefonia: 

 

 

Quais medidas deveriam deixar de ser realizadas para alcançarmos a redução do 

consumo? (Solicitamos discriminar abaixo por atividade): 

 

Água: 

 

Energia: 

 

Telefonia: 

 

 

Pedimos enviar resposta até: 20/06/2012 

Agradecemos a colaboração. 

  



Pesquisa com Gestores Setoriais – Água 

 

 

 

 

 

Na Tabela a seguir é apresentada a “Síntese das Proposições das Ações para a 

Economia da Água” com apresentação dos números absolutos das observações sobre 

água, citados nos questionário respondido pelos gestores. Ao todo, os gestores fizeram 

110 observações, sendo que destas observações, 88 se adequam às proposições deste 

trabalho, ou seja, 80% das observações coincidem com observações dos autores. Os 

demais 20% das observações não se adequaram às proposições dos autores. 

Independentemente desta adequação as observações são muito importantes e 

demonstram a vontade dos gestares em participar de um processo maior, de dar 

continuidade a programas e projetos implantados no passado. 

 

 

Secretarias e Subprefeituras que responderam a questionário sobre água.  



 

 

 

 

 

A síntese das proposições foi agrupada em seis categorias. Colocando estas 

informações com frequências relativas para cada categoria, em um gráfico de Pareto, 

com frequências acumuladas para visualização e avaliação das categorias e 

encaminhamento das soluções. 

 

 

Categorização Iniciativas Propostas
Resumos das 

Iniciativas 

Secretarias e 

Subprefeituras 

1

Gestão das 

contas e "feed-

back" às 

unidades.

Efetivar a Gestão das Contas de Água com a "crítica",  liquidação 

da conta após análise e aceite do CDEC e UO's e retorno dos 

monitoramentos às unidades consumidoras. Cadastramento de 

contas e solução de problemas de  titularidade de contas.

Monitoramaent

o das contas e 

cadastramento. 

13

Levantamento inicial de informações das unidades 

consumidoras:  cavalete, hidrômetro,  número atual do volume 

hidrometrado, distribuição de água direta ou indireta ( com ou 

sem caixa d'água, bombeamentos),localização dos registros 

gerais,  existência de poços profundos; área ( m2 ) das 

instalações; população fixa e flutuante ; contagem  dos  

equipamentos hidráulicos ; contato com responsável local para 

histórico de problemas com a água.

Averiguação das 

instalações de 

água

6

Instalação de data-logger nos principais consumidores para 

registrar perfil do consumo e detecção de possíveis vazamentos.
3

Instalação de válvula de controle de pressão nos locais com 

pressão da rede pública acima da norma, NBR 8160/83 da ABNT.

Controle  da 

pressão de água 

da rede pública.

Atuação de equipe caça vazamentos com geofones: detecção de 

vazamentos e reparos.

Detecção de 

vazamentos.
16

Troca de reparos de válvulas de descarga, tipo hydra, regulagem.
Manutenção 

válvulas.
5

Manutenções em rede de esgotos, caixas de gordura e redes de 

águas pluviais.

Manutenções de  bombas de água
Manutenção de 

equipamentos
3

Troca de válvulas por válvulas economizadoras, tanto embutidas 

como caixa acoplada com dois tipos de descarga, 3 e 6 litros.

Equipamentos 

hidráulicos mais 

eficientes

10

Troca de torneiras, por equipamentos mais eficientes: pressão 

com fechamento automático, aeradores,temporizadores, etc...

Equipamentos 

hidráulicos mais 

eficientes

12

Colocação de "timer" em chuveiros

Equipamentos 

hidráulicos mais 

eficientes

2

Implantação de sistemas de água de reuso reuso da água 4

Funcionários, gestores, usuários das instalações, colaboradores.
Campanhas 

institucionais 
10

Sinalização nas unidades: placas de avisos, indicador  de 

consumo local e metas e certificação.

Campanhas 

institucionais 
1

Certificação das instalações  hidrosanitárias das unidades 

consumidoras, comunicação, estabelecimento de metas .

Validação das 

iniciativas
3

Avaliação do projeto de instalações hidráulicas para novas 

instalações.

Novas 

instalações

88

Síntese das Proposições da Ações para Economia de Água 

2

3

4

5

6

Programas de 

conscientização 

Levantamento 

geral de 

informações 

hidráulicas das 

unidades 

Projeto Prédios 

Verdes

Equipe de 

Manutenções  

Preventivas

Equipe de 

Manutenções 

Corretivas

Síntese das Proposições sobre Água e correlação e aderência de 80% das  observações dos 

gestores . 



 

 

 

 

 

 

Observações dos gestores sem aderência às 

proposições deste trabalho em relação à água.
Ocorrências 

Averiguação de "furto" de água das  insta lações  1
Oferecer informações  técnicas  dos  equipamentos  

insta lados  
1

Expectativa  de mais  cobrança: já  racional izado e sem 

mais  o que acrescentar. 
1

Cobrança sobre a  implantação do  Projeto PURA 4
Gastos  com água, exagerados , com lavagem de veículos  

e até de terceiros .
1

Substi tuição de hidrômetros  antigos   (Sabesp) 1
Otimização do uso da  água de piscinas : protelação da  

substi tuição da  água.
1

Acesso a   ferramentas  da  web com informações  sobre a  

gestão das  contas  e outras  informações  da  unidade de 

consumo.
1

Programa de incentivo financeiro no cumprimento de 

metas
3

Monitoramento remoto (telemetria). Implantado em 

a lgumas  unidades , dentro do PURA, repassado para  a  

Prodam e posteriormente suspenso.
2

Acesso à  novas  tecnologias  para  a  l impeza  de pisos  

com uso de pouca água.
1

reclamação da  descontinuidade e não implantação do 

OMA (Orçamento com custos  )
1

Mais  apoio para  o melhor funcionamento de órgãos  e 

ou grupos  de manutenção, como o CONAE/Educação
2

Reclamação de reformas  com reti rada de equipamentos  

colocados  pelo PURA
1

Necess idade de equipe de manutenção 

preventiva/corretiva  especia l i zada.
1

22

Equipe
de

Man.
Corretiv

as

Equipe
de

Man.
Prevent

ivas

Gestão
das

contas
e "feed-

back"
às

unidad
es.

Progra
mas de
conscie
ntizaçã

o

Levanta
mento
hidráuli

co
unidad

es

Projeto
Prédios
Verdes

Frequência 31,8% 27,3% 14,8% 12,5% 10,2% 3,4%

Acumulada 31,8% 59,1% 73,9% 86,4% 96,6% 100,0%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
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60,0%
70,0%
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Gráfico de Pareto 
Iniciativas para a Redução do Consumo de Água 

Observações dos gestores que não encontrou aderência às proposições deste trabalho. 

Gráfico de Pareto  mostrando  que a três principais iniciativas representam 74% das 

questões relacionadas com o consumo de água, conforme recomendações  dos 

autores em consonância com as opiniões dos gestores. 



Merece destaque algumas interpretações de ocorrências, sem aderência ao trabalho: 

 Citação da possibilidade de furto de água. Um monitoramento das contas e 

levantamento de informações das instalações solucionaria o risco de furto; 

 Uma ocorrência cita que a unidade já realizou tudo que é possível sobre a 

economia de água. Significa que muitas iniciativas foram realizadas nos últimos 

anos, mas sem a continuidade e persistência devida. O gestor não tem a 

orientação que o controle do consumo é um processo, portanto dinâmico e que 

nunca acaba; 

 Muitas ocorrências contestam o motivo da não ampliação do projeto PURA para 

todas as unidades. Outra ocorrência pergunta o motivo de uma reforma ter 

retirado equipamentos instados pelo PURA. Reforça a necessidade de 

centralização das informações e gestão das contas e ações. Ações e ou convênios 

importantes, como o PURA, devem ser coordenados e acompanhados pelo 

CDEC; 

 Substituição de hidrômetros. Esta é uma obrigação da concessionária via 

iniciativa de solicitação do Gestor das Contas, o CEDEC; 

 Acesso de informações sobre consumo e metas via web. É demanda de melhor 

gestão e comunicação entre o CDEC e as unidades consumidoras; 

 Já houve instalação de equipamento de telemetria junto a hidrômetros de 

algumas unidades que estão sem utilização. A telemetria das informações do 

hidrômetro é uma tecnologia que facilitará a gestão das contas e do consumo, em 

tempo real ou quase real. Tal ocorrência segue o sentido deste trabalho de que é 

preciso centralização e continuidade das ações, muitas delas podem ocorrer em 

paralelo, pois independentes; 

 Uma ocorrência pergunta sobre o porquê da não implantação do OMA; 

 Grupos de manutenções, preventivas ou corretivas, devem ser valorizados como 

o CONAE na Secretaria de Educação. 

  



Pesquisa com Gestores Setoriais – Energia Elétrica 

 

Os gráficos a seguir demonstram os percentuais significativos de setores 

respondentes, o que propiciou obter uma massa de dados adequada às análises efetuadas 

em seguida. Podemos verificar abaixo que 31% das DREs, 36% das Secretarias e 42% 

das subprefeituras responderam o questionário. 

Respondentes da pesquisa junto aos gestores setoriais de utilities na PMSP 

 

As seguintes perguntas foram formuladas e submetidas aos gestores setoriais: 

Mensagem do CDEC: “Considerando as atividades que vem sendo 

desenvolvidas, quanto ao controle do consumo de água, energia elétrica e telefonia, e a 

forma atual do controle dos serviços, para auxiliar vossa (as) unidade (s), gostaríamos 

de sua opinião, em relação à sua área:” 

 Quais medidas poderiam ser adotadas para a redução do consumo (Solicitamos 

discriminar abaixo por atividade): Água, Energia e Telefonia: 

 Quais medidas deveriam deixar de ser realizadas para alcançarmos a redução do 

consumo (Solicitamos discriminar abaixo por atividade): Água, Energia e Telefonia. 

OBS: Tratam sobre economia de água e energia elétrica, os decretos 47279/06 e 

47684/06. Lembrando que as determinações dos decretos aqui mencionados incluem 

todos os órgãos da Administração Direta e Indireta.  

 

Tabulação e Categorização das Propostas  

Neste ponto do trabalho agrupamos e categorizamos as proposições citadas pelos 

gestores setoriais para identificação das frequências das proposições e elaboração da 

análise de Pareto, conforme veremos a seguir. 



 

Síntese das proposições de Iniciativas 

 

No quadro acima podemos verificar a forte ênfase em quatro categorias de 

iniciativas necessárias sob a ótica dos gestores setoriais de utilities que atuam na ponta 

do consumo. As Secretarias voltaram suas proposições para: (a) projeto de luminárias e 

uso de lâmpadas econômicas; (b) modernização/revisão do sistema elétrico (quadros, 

disjuntores, fiação etc.); e (c) programa de educação e de comunicação - uso racional de 

EE. Por outro lado as proposições mais citadas pelas subprefeituras foram: (a) sistema 

para desligamento automático de luzes e equipamentos; (b) programa de educação e de 

comunicação - uso racional de EE; e (c) projeto de luminárias e uso de lâmpadas 

econômicas, seguido de perto pela proposição de modernização/revisão do sistema 

elétrico (quadros, disjuntores, fiação etc.). Já as Diretorias Regionais de Ensino citaram 

com igual ênfase as seguintes categorias de iniciativas: (a) sistema para desligamento 

automático de luzes e equipamentos; (b) modernização/revisão do sistema elétrico 

(quadros, disjuntores, fiação etc.); e (c) programa de educação e de comunicação - uso 

racional de EE. 

 



 

Análise dos dados da pesquisa: 

Apresentamos a seguir o gráfico de Pareto um instrumento que apoia a tomada 

de decisão de gestores sobre a priorização de ações a partir da frequência de ocorrência 

de determinado evento. Neste caso, elencamos a frequência de citações de proposições 

de iniciativas voltadas à redução do consumo de energia elétrica feitas na ponta do 

consumo pelos gestores setoriais, representantes das Secretarias de Governos, 

Subprefeituras e Diretorias Regionais de Educação. O Resultado da análise de Pareto é 

expresso no gráfico abaixo. 

 

Tabela 1 - Gráfico de Pareto – Categorias de iniciativas para redução de custos 

 

Legenda:  

 

Com esse instrumento de análise e reflexão podemos verificar que ao se 

priorizar os esforços e investimentos para o desenvolvimento das quatro primeiras 

iniciativas, se estará atuando sobre 77% das proposições de ações voltadas à redução do 

consumo conforme percepção dos gestores setoriais que atuam em suas áreas – na ponta 



do consumo. Ao se incluir de mais uma iniciativa neste elenco se estará alcançando a 

implementação 89% das proposições oriundas SOS setoriais – um patamar 

extremamente relevante em atendimento a eficientização energética na PMSP.  

 

Referência Cruzada entre Percepções: Visão do Escritório x Visão na Ponta 

do Consumo 

Tendo em mãos os resultados do processamento do problema (elaborada pelo 

CDEC) e o da pesquisa juntos aos gestores de utilities, pudemos realizar um 

“cruzamento de opiniões”,  uma referência cruzada entre as percepções de diferentes 

grupos sobre o mesmo problema (um atuando a partir do escritório e outro atuando na 

ponta do consumo).  O objetivo é o de avaliar o grau de alinhamento entre essas equipes 

de trabalho – no que diz respeito às causas e proposições de ações para a redução do 

consumo, visando à convergência de esforços e de investimentos. A Tabela 2 apresenta 

essa correlação. 

Verificamos na Tabela 2 uma forte correlação (sinalizadas na cor verde) entre as 

causa imediatas do problema (identificadas durante o a aplicação da metodologia PES) e 

as iniciativas propostas pelo grupo de gestores setoriais de utilities da PMSP. Uma 

ênfase especial é dada à percepção de que há carência de gerenciamento, com o 

aprimoramento de rotinas de monitoramento e avaliação de consumos e gastos na ponta 

e ao baixo nível de conscientização e comprometimento dos serviços com as práticas 

que promovem a eficiência energética nos prédios públicos – o que ressalta a 

necessidade de iniciativas voltadas à capacitação, melhoria comunicação e 

responsabilização dos gestores e servidores na ponta do consumo. 

 

Vale ressaltar também uma forte correlação entre as causas mediatas ou indiretas 

principalmente no que diz respeito à necessidade de intensificar o programa de 

educação e de comunicação para uso racional de EE (ou eficientização energética) e 

pela necessidade de ampliação de investimentos voltados à modernização dos sistemas 

de energia elétrica, uso de lâmpadas econômicas etc. 

A seguir apresentamos a relação de iniciativas em desenvolvimento e os 

investimentos relacionados e a proposição de iniciativas que devem ser planejadas e 

executadas no médio prazo, em conformidade com os levantamentos, análise e 

diagnósticos realizados neste trabalho. 

 



Tabela 2 - Referência cruzada – Visão CDEC x visão Gestores Setoriais 
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ANEXO 4 

 

ESTIMATIVA DE CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA 

 

 Estimativa de consumo diário de água 

 Proposições sobre o controle do consumo de água 

tratada: conceitos e detalhamento 
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Estimativa de consumo diário de água 

  TIPO DE PRÉDIO UNIDADE CONSUMO  
      (litros/dia) 

1 Serviço Doméstico      

 
Apartamentos per capita 200 

 
Apartamentos de luxo per capita 300 a 400 

 
Residência de luxo per capita 300 a 400 

 
Residência de médio porte per capita 150 

 
Residência popular per capita 120 a 150 

 
Alojamentos provisórios de obras per capita 80 

 
Apartamento de zelador per capita 600 

2 Serviço Público     

 
Edifícios de escritório  per capita 50 a 80 

 
Escolas, internatos per capita* 150 

 
Escolas, externatos per capita* 50 

 
Escolas, semi-internato per capita* 100 

 
Hospitais e casas de saúde por leito 250 

 
Hotéis com cozinha e lavanderia  por hóspede 250 a 350 

 
Hotéis sem cozinha e lavanderia  por hóspede 120 

 
Lavanderias por kilo de roupa seca 30 

 
Quartéis por soldado 150 

 
Restaurantes por refeição 25 

 
Mercados  por m2 de área 5 

 
Postos de serviços para autos por automóvel 100 

 
Rega de jardins por m2 de área 1,5 

 
Cinemas e teatros por lugar 2 

 
Igrejas por lugar 2 

 
Ambulatórios per capita 25 

 
Creches per capita 50 

3 Serviço industrial      

 
Fábricas (uso pessoal) por operário 70 a 80 

 
Fábrica com refeitório   100 

 
Usina de leite por litro de leite 5 

 
Matadouros por animal abatido 300 

* - total de alunos, servidores e professores 

 

Fonte: (Borges, 2004) 
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Proposições sobre o controle do consumo de água tratada: conceitos e 

detalhamento. 

 

Em relação às contas e ao consumo de água podemos afirmar que existem duas 

esferas de ações para a gestão da utility água. A primeira esfera envolve procedimentos 

chamados aqui de gestão das contas
1
 de água e refere-se à rotina do recebimento das 

contas, conferências e averiguações, a pertinência e a comparação em relação às contas 

passadas, e expedição de reclamações à concessionária
2
, o aceite, a liquidação e o 

pagamento
3

.  A conferência e averiguações é tarefa conjunta entre o órgão de 

inteligência e centralizador Grupo de Concessionária e o gestor da unidade 

orçamentária. Tais informações devem ser disponibilizadas aos gestores e 

consumidores. A segunda esfera é o estabelecimento de indicadores de consumo e as 

estratégias para a diminuição do consumo de água através da proposição de ações de 

averiguação de instalações, a detecção de vazamentos, estabelecimento de metas de 

consumo, o incremento tecnológico visando à redução do consumo, campanhas de 

educação e campanhas institucionais para combate ao desperdício e a busca da mudança 

da cultura organizacional visando do uso essencial e mínimo do recurso água e a 

imposição de diretrizes e incentivas para concepção de novas instalações e ou 

instalações a serem adaptadas com o conceito de reuso de água, que inclui a utilização 

de águas fluviais e águas cinzas
4
 das instalações. 

Em ambas as esferas é importante que exista um grupo gestor que centralize as 

informações, que construa uma boa comunicação com os gestores das unidades 

orçamentárias, unidades consumidoras, concessionárias e demais colaboradores O 

Grupo Concessionárias junto ao CDEC já possui atribuições da gestão das contas, cuja 

avaliação da implementação está sendo descrita, visando à busca de eficácia e a 

eficiência do trabalho.      

Oliveira (1999) define desperdício como sendo toda a água que está disponível 

em um sistema e que é perdida antes de ser utilizada para uma atividade fim ou quando 

é utilizada de forma excessiva para a realização desta. Dessa maneira, o desperdício 

engloba perda e uso excessivo. 

                                                           
1
 - Conta de água e fatura da cobrança das tarifas de água e esgoto são utilizados como sinônimos. 

2
 - Existe um roll de itens de crítica, apresentadas em tabela na próxima página. 

3
 - A liquidação e o pagamento são tramitados entre a unidade orçamentária e a Secretaria de Finanças. 

4
 - As águas cinzas são aquelas derivadas dos chuveiros, lavatórios de banheiro, banheiras, tanques, 

máquinas de lavar roupas e lavagem de autos, sejam de uso doméstico ou comercial. 
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Segundo Ywashita (2005) a perda é definida como sendo toda a água que escapa 

antes de ser utilizada para uma atividade fim, pode ocorrer devido a: 

 vazamento: fuga de água de um sistema hidráulico, por exemplo, em: 

tubulações; tubos e conexões; componentes de utilização; reservatórios; 

conjunto motor bomba etc.; 

 mau desempenho do sistema: por exemplo, um sistema de recirculação de água 

quente operando de modo inadequado, ou seja, com longo período de espera, 

gerando perda de água antes de ser utilizada pelo usuário; e, 

 negligência do usuário: por exemplo, torneira deixada aberta ou mal fechada 

após o uso por displicência ou porque o usuário não quer trocar a torneira. 

Uso excessivo, por sua vez, ocorre quando a água é utilizada de modo 

inadequado em uma atividade. Constituem-se exemplos de uso excessivo: 

 procedimentos inadequados: banho prolongado, varredura de passeio público 

com mangueira; e, 

 mau desempenho do sistema: sistema em que os pontos de utilização de água 

sejam projetados para vazões superiores às necessárias para a realização das 

atividades que envolvam o uso da água como, por exemplo, torneiras com 

vazões elevadas que geram desperdício e causam desconforto aos usuários 

devido aos respingos d’água. 

 

O procedimento elementar de controle de gastos de utilities e de outros custos 

administrados é a comparação da conta presente com as contas passadas. É o que 

fazemos na nossa casa. Este procedimento é eficiente, mas pressupõe que a unidade 

consumidora
5
 mantenha seu tamanho no decorrer do tempo.  Nas utilities podemos 

mensurar o consumo através de indicadores que consideram o consumo em litros, ou 

metros cúbicos, e sua relação com a área ocupada ou com a quantidade de pessoas 

envolvidas na unidade consumidora, dependendo do tipo de instalação. Como sabemos 

que o setor público vem crescendo no Brasil, tanto para acompanhar o crescimento 

econômico como ampliação dos serviços, resulta em aumento de consumo de água. 

Então há aumento na quantidade de pessoas envolvidas nas atividades, seja a população 

                                                           
5
 - Unidade consumidora é o responsável pela liquidação de uma determinada conta. Esta unidade se 

relaciona com os Orçamentos Públicos, pois a unidade consumidora possui uma dotação orçamentária 
própria, com receitas e despesas administrativas planejadas. Uma unidade consumidora pode ser uma 
escola ou uma unidade de saúde, mas também pode ser um conjunto de unidades de saúde ou escolas, 
dependendo da arquitetura administrativa do Município, do Estado ou da União. 
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de servidores, de colaboradores e clientes ou usuários e há aumento de área das 

instalações, de modo geral. A gestão das contas de água é negligenciada ou realizada de 

forma incompleta, no setor público.  

A gestão das contas é um processo que envolve o recebimento da conta, a etapa 

conhecida como crítica, que é a leitura da conta e comparação com as contas 

imediatamente anteriores, repasse da informação ao gestor da unidade de consumo e 

aval, a liquidação e o pagamento da conta.  

Este processo ocorrerá paralelamente a outras ações e processos que podem ser 

executados visando à diminuição do consumo, como veremos adiante.  

A ideia central é que entre a data da emissão da conta pela concessionária até a 

data da liquidação da conta de água se possa proceder a crítica centralizada, via CDEC, 

bloqueando pagamentos que a “crítica” concluir como não procedente, não aceite. O 

não aceite da conta de água antes da liquidação é muito mais produtivo que executar 

ações relacionadas a dúvidas, posteriores ao pagamento. Aqui inclui os serviços de 

leitura e análise da conta, exatidão dos dados cadastrais, lançamento no sistema Gestão 

NET, envio à unidade orçamentária da conta junto com a crítica da conta e aval. O 

gestor da unidade orçamentária procederá a leitura da conta e crítica realizada pelo 

Grupo Concessionarias, com possibilidade de concordância ou discordância. Se 

concordante, lançar as informações para o posterior encaminhamento para liquidação. 

Nesta etapa os procedimentos poderão ser processados via internet e ou via malote, com 

os documentos “aceitos” encaminhados para a Secretaria de Finanças. Se discordante a 

conta deve retornar para a concessionária que irá averiguar a crítica, reformar a conta e 

retornar ao sistema já descrito. Há um roll de questões de discordância apresentado na 

Tabela n° 01. O importante é que a etapa da crítica, realizada pelo Grupo 

Concessionarias seja imediatamente enviada ao gestor da unidade orçamentária, e gestor 

da unidade de consumo, avalizando o procedimento, antes da liquidação e pagamento. 

Existem informações sobre a emissão de contas de água, que também servem 

para as contas de energia elétrica, de que mais de 2% da emissão das contas, 

potencialmente, podem ter erros basilares. Número fornecidos pela concessionária 

Águas de Itu
6
, indica que 2% de sua contas são revisadas a partir de solicitação dos 

clientes; 1,5% estão relacionadas a erros como acúmulo de leituras; 0,5 % erros de 

                                                           
6
 - Empresa concessionária de água e esgoto no Município de Itu (SP). 
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medição e algo ao redor de 0,5 % contas revisadas, com descontos, em decorrência de 

vazamentos
7
.     

 

 

 

 
 

Este processo de crítica pode ser feito via Gestão.NET. Uma solução ainda 

melhor é o acesso ao sistema de faturamento e comercial da concessionária Sabesp para 

visualização das contas de água da PMSP, dentro de um roll de contas cadastradas e 

separadas conforme o interesse da PMSP. Como é público, a Sabesp tem o interesse em 

atender a PMSP da melhor forma porque existe acordo, recente, em que o Poder 

Concedente, Prefeitura do Município de São Paulo, e a operadora de saneamento 

Sabesp, no cumprimento dos ditames da Lei Federal 11.445/2007. As operações de água 

e esgoto são executadas via a operadora Sabesp, com a fiscalização e regulação da 

Arsesp
8
.  

Com um procedimento simples e averiguação das contas, excluirá a 

possibilidade de a concessionária enviar contas e ou cobranças indevidas, pois as 

mesmas serão recusadas. Como consequência haverá a mudança de comportamento da 

concessionária quando a mesma tiver ciência da crítica das contas de água. Imponto as 

práticas reconhecidas e usuais da concessionária no processamento do faturamento se 

aproximará institucionalmente, abrindo a possibilidade de novas oportunidades de 

trabalho conjunto.  

O processo acima descrito só poderá servir para as contas futuras, nunca para as 

contas passadas. Então na existência de discordância entre a PMSP e a concessionária 

sobre contas passadas, há necessidade de levantamento específico das contas, auditoria 

e posterior liquidações e pagamentos.  

                                                           
7
 - Aguas de Itu, concessionário de água e esgoto, dados fornecidos pelo gestor de contas, Sr. José 

Aparecido da Silva em junho de 2012. 
8
 - Arsesp- Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. 

1

2 Inserção de unidades consumidoras sem a autorização do CDEC

3 Contestação da leitura -  consumo  acima do normal

4

5

Roll de problemas a serem criticados 

Contestação da leitura - acumulação de contas 

Alto consumo – suspensão da conta para abertura de procedimento para a 

detecção de  vazamentos

Erro cadastral - endereço, nome da unidade consumidora

            Tabela n° 01 - Principais itens potenciais de crítica de conta de água  
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A gestão da cobrança das contas de água pode ser implementada por 

procedimentos já descritos acima, mas poderá ser implementada com a adição de 

tecnologias, que comprovadamente eficientes, como por exemplo, a gestão das contas 

em tempo real atrelado a um sistema. Neste caso, equipamento de radiofrequência pode 

estar ligado aos hidrômetros, que transmitem informações sobre vazão e ou pressão a 

uma central no Grupo Concessionarias. Desta forma é possível acompanhar diariamente 

os consumos de todas as unidades interligados, com a possibilidade de saber tendências 

de aumento de demanda, e posterior emissão de avisos via e-mail, possibilidade de 

detecção de consumo que possa representar vazamentos, etc....Cabe alertar que não 

adianta implantar informações de vazão e ou pressão em tempo real se não existir 

equipes de manutenção preventiva e corretiva vinculada à centralizadora das operações 

Grupo Concessionarias. 

O foco deste serviço é o respeito à periodicidade do fluxo de informações, 

independentemente da adição de novas tecnologias. O objetivo é detectar problemas 

com as contas antes da liquidação de contas.  

A gestão adequada das contas de água também poderá ser de grande valia para a 

concessionária. Não só para demonstrar à sociedade e aos acionistas de que existe 

preocupação com a sustentabilidade dos negócios e a sustentabilidade da água em 

centro urbano que importa o recurso água de outras regiões, mas também como um 

procedimento que possa agregar eficiências no setor de faturamento e cobrança 

induzindo menores dispêndios à este processo. A concessionária poderá, por exemplo, 

emitir faturas bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, o que poupa tempo, papel, em 

suma, recursos. Na Europa é muito comum pagamentos de conta de água com a 

periodicidade de seis meses, como na França. Para que tal ideia possa a vir a ser factível 

é preciso que exista sistema de gestão inteligente e efetiva gestão de contas para que 

exista confiabilidade e segurança, tanto de quem emite, quanto de quem recebe as 

contas. 
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Vamos subdividir a gestão do consumo em: a) levantamento geral de 

informações hidráulicas das unidades; b) manutenções preventivas e corretivas, que são 

medidas de diminuição de consumo, que podem ser tratados como ações tecnológica; c) 

programas institucionais de conscientização sobre o uso racional do recurso água, que 

são ações sociais e d) projetos de prédios verdes, sustentáveis, que são a imposição de 

diretrizes e metas para novas instalações e ou instalações a serem reformadas, 

readaptadas, com ações tecnológicas de uso de equipamentos mais econômicos e 

apropriados e até o reuso de água, tanto água pluvial quanto águas cinzas.  

Não é possível uma boa gestão do consumo sem o entendimento ou sobre o 

contexto deste consumo. Em determinadas tipologias de edificações, como é o caso de 

edifícios públicos, não há motivação por parte dos usuários finais para o uso racional da 

água, pois os mesmos não são os responsáveis diretos pelo pagamento da conta de água 

(NUNES, 2000). Decorre deste fato a necessidade de introdução de mecanismos de uso 

racional nestas condições. Há também a necessidade de entendimento dos hábitos dos 

usuários. Estes hábitos, normalmente, se traduzem em usos desnecessários. 

Figura n° 01 – Fluxo do processo de tratamento das contas de água. 
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Dentre as ações a serem desenvolvidas para o planejamento de um programa de 

uso racional da água, também caberia a observação do comportamento dos usuários ou, 

a avaliação do uso da água. Este trabalho não foi considerada a questão do 

comportamento dos usuários, a não ser em algumas observações escritas nos 

questionários dos gestores sobre a questão água. Este tema pode ser desenvolvido em 

estudo específico. 

 

Levantamento de informações hidrosanitárias das unidades de consumo 

 

Grande parte dos problemas hidráulicos pode ser oriunda de erros de projeto e 

ou erros de execução do projeto ou ambos. As instalações prediais de água e esgotos 

têm como finalidade fazer a distribuição da água em quantidade suficiente e promover o 

afastamento adequado das águas servidas criando condições favoráveis ao conforto e 

segurança dos usuários. Atendendo as exigências sanitárias mínimas, consegue-se 

atenuar o perigo das contaminações, mas este perigo não é eliminado completamente, 

razão pela qual é necessário que as populações e os governos adotem critérios nos quais 

as atividades sanitárias sobreponham às de ordem econômica. 

As instalações prediais de água fria são regidas pela norma NBR 5626/98 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. As instalações hidráulicas prediais 

podem ser sistema de distribuição direta, quando a água da rede pública alimenta 

diretamente as instalações prediais; distribuição indireta sem recalque, quando a água do 

abastecimento público, com pressão adequada, alimenta a caixa d’água que alimenta o 

consumo do prédio e distribuição indireta com recalque, quando a pressão da rede de 

abastecimento público não é suficiente para alimentar um reservatório superior, ou seja, 

presença de uma bomba de água entre o reservatório inferior e o reservatório superior. 

Também existe a distribuição mista, muito comum no Brasil, que é uma associação de 

sistema direto, como torneiras que funcionam com “água da rua” e torneiras e outras 

instalações que funcionam com água do reservatório. 

As instalações prediais de esgoto são regidas pela norma NBR 8160/83 da 

ABNT. Normalmente o esgoto predial é lançado diretamente do coletor predial para o 

coletor público. 

Podemos citar alguns problemas comuns em projetos hidráulico e sanitário de 

prédios: dimensionamento não adequado de reservatórios de água, dimensionamentos 

incorretos do alimentador predial, dimensionamentos incorretos para o tipo de ocupação 
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do edifício e ou erros considerando o número de aparelhos, como lavatórios, pias, 

chuveiros, bebedouros, vasos sanitários, mictórios. Também comum em instalações 

hidrosanitárias a questão da falta ou pouca declividade, curvas acentuadas, ausência de 

caixas de inspeção, ausências de caixas de gordura.   Para cada tipo de ocupação e para 

determinada quantidade de pessoas há numero ideal de aparelhos e dimensões de tubos 

diferentes em redes internas, com pressões apropriadas, máximas e mínimas admissíveis 

para a operação adequada. 

Outro problema sério é a qualidade dos materiais utilizados e arranjos de redes 

hidráulicas não previstas no projeto. 

A execução do levantamento cadastral é uma ação importante para o 

conhecimento da unidade de consumo e correlação com o consumo efetivo. 

Como extensão da Gestão das Contas e Gestão do Consumo, cabe o 

desenvolvimento e a implantação de um CCO, Centro de Controle Operacional, local 

das atividades operacionais do Grupo Concessionarias.  O CCO deverá ser o futuro 

espaço ocupado pelo Grupo Concessionárias. O CCO agrega e potencializa a utilização 

das informações coletadas, fornecendo relatórios precisos e confiáveis. Pode ser 

aplicado em sistemas específicos, como gestão das contas de água e energia, mas pode 

integrar dados de segmentos de uma cidade, como por exemplo, o desenvolvimento de 

um GIS das redes de água e elétrica de toda a cidade, cadastramento de hidrantes, 

cadastramento de áreas controladas e ou monitoradas pela Defesa Civil, etc... Dentro do 

CCO do Grupo Concessionárias deverá existir espaço para discussões técnicas e de 

conciliação de conflitos relacionadas às utilities, aí atuando como uma Câmara Técnica. 

Este CCO deve servir de vitrine, local de visitação de gestores, de colaboradores, de 

usuários envolvidos em campanhas institucionais e educativas. Deve servir de “cartão 

de visitas” ao Chefe do Executivo e seu staff, mostrando à sociedade a preocupação da 

administração pública com a sustentabilidade ambiental, via controle de dispêndios. 

 

Características: 

 Concentração e integração de informações provenientes dos sistemas utilizados 

na gestão das utilities; 
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 Geração de relatórios e rotinas de backup para arquivamento seguro de 

informações que são disponibilizadas aos gestores das UO e das unidades 

consumidoras; 

 Fazer integração com o sistema de liquidação orçamentário e financeira da 

PMSP;  

Benefícios: 

 Otimização de recursos através da precisão de dados; 

 Rastreamento imediato de ocorrências; 

 Processamento e respostas imediatas para questões identificadas pelo Grupo 

Concessionárias e emissão de ordens de serviço para a Equipe de Manutenções; 

  Eficácia dos gastos com utilities, busca da eficiência e efetividade das ações de 

diminuição do consumo 

 

O Programa de Conservação de Água da PMSP é baseado na “Metodologia para 

Implantação do Uso Racional da Água em Edifícios” de Oliveira e Gonçalves (1999), 

Boletim da Escola Politécnica da USP, deve ser considerado com a referência principal 

a todos os gestores no controle do consumo da água. 

Procedimentos simples e baratos ajudam no controle do consumo. Nos locais de 

altas pressões de água podemos indicar a instalação de redutores de pressão. A 

concessionária tem obrigação de instalar redutores de pressão em locais com pressão 

acima do estipulado em norma, mas precisa ser notificada e posterior acompanhamento.  

Há a possibilidade de dimensionamento suficiente para atender os momentos de 

interrupção de abastecimento de água ou momentos de alto consumo.  

Uma ferramenta para o “mapeamento” do comportamento da unidade 

consumidora é a utilização de data-logger. Este registra o consumo da unidade, com 

horas de maior consumo e menor consumo, e há consumo em períodos sem atividade, 

por exemplo, nas madrugadas, que devem ter interpretação técnica posterior.  Data-

loggers são equipamentos portáteis que instalados na unidade consumidora podem 

acumular dados e podem ser convertidos em planilhas ou gráficos. Inferimos 

vazamentos e outros problemas. Comprovado um consumo de água indevido o próximo 

passo será a detecção do vazamento. Não adianta termos dados de consumo se não 
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existir disponibilidade de equipe para detecção de vazamentos para atuarem na unidade 

estudada. 

Os vazamentos ocorrem em locais de difícil percepção e ou visualização, daí a 

necessidade de uma equipe treinada para fazer o trabalho de caça-vazamento na unidade 

consumidora. Os equipamentos mais modernos são chamados de geofones. São 

equipamentos eletrônicos que amplificam os ruídos desejáveis e que podem ser 

portáteis. Encanadores treinados detectam o local com vazamentos com precisão.  

Hidrômetros inapropriados para determinada instalação, podem gerar 

informações incorretas. Pelo exposto, as funções Grupo Concessionarias na gestão do 

consumo de água requerem recursos materiais e humanos apropriados para tratar com 

inteligência o consumo não necessário e indevido e a diminuição do consumo.  Ter à 

disposição uma equipe de encanadores treinados terceirizados ou não acompanhada por 

técnico qualificado, é essencial. 

 

 

 

 

 
 

 

Para efeito de alocação de custos advindos dos serviços de coleta de 

informações, como execução de serviços com auxílio de data-logger e serviços de 

geofonamento e serviços de manutenções preventivas e manutenções corretivas deverão 

ser alocados nas unidades orçamentárias onde existe a demanda dos serviços. É 

necessário que o gestor local da unidade orçamentária dê um “aceite” para a execução 

destes serviços. Para tal encaminhamento é necessário que nos orçamentos existam 

contas ou rubricas para as despesas desta natureza. A relação custo-benefício será 

Figura n° 02 - Data loggers para medição contínua de pressão. Fonte: 

http://www.zenzorcontrol.pt/site.php?Tipo=8&IDPag=13139 
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favorável à implantação destes procedimentos. A somatória do consumo da PMSP 

diminuirá consideravelmente.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Medidas de diminuição do consumo  

 

Depois de conhecido o consumo de uma unidade consumidora bem como dados 

cadastrais das instalações e perfil de consumo, será possível o estabelecimento de metas. 

O Grupo Concessionárias estudará as unidades e proporá o estabelecimento de metas. O 

gestor local da unidade consumidora e o gestar da UO são peças fundamentais para o 

sucesso da empreitada. Sem envolvimento destes gestores os resultados não 

acontecerão. 

Recentemente a imprensa divulgou a discussão de uma lei federal regulando a 

implantação de placas nas escolas com os dados do resultado do IDEB
9
 e informações 

resumidas e pertinentes para o envolvimento da comunidade local. O Portal do IDEB, 

http://www.portalideb.com.br, serve como exemplo de mecanismo transparente, via 

web, de divulgação de resultados e metas. É uma ação social, que no caso do consumo 

                                                           
9 - O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 para medir a qualidade de 

ensino de cada escola O indicador é calculado com base no desempenho do estudante em avaliações do 

Inep e em taxas de aprovação.  

 

Figura n° 03 - Geofones: equipamentos para detecção de vazamentos de água. 

http://www.portalideb.com.br/
http://portalideb.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=14
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das utilities da PMSP, todos os colaboradores, usuários poderiam ter acesso aos dados 

de consumo de água, energia e telefonia e as metas. O mote principal é o envolvimento 

dos gestores locais, gestores das UO, Grupo Concessionárias para o estabelecimento das 

metas de cada unidade baseado nas informações de consumo consolidadas. 

De posse de indicadores de consumo por unidade e acesso livre em site é 

possível desenvolver campanhas de educação ambiental focado nos problemas 

específicos das unidades dentro do cenário do problema global que é a preservação do 

recurso água. 

Uma ação técnica, que não envolve muitos recursos, fácil de implantação e 

resultados imediatos é a instalação de válvulas redutoras de pressão, em locais 

apropriados, que podem servir às instalações que recebem água com muita pressão ou 

mesmo para induzir a diminuição do consumo pelo controle da pressão. É preciso 

estudar cada caso para saber da viabilidade desta medida e solicitar ou notificar a 

Sabesp, quando instalação de válvulas anteriores ao cavalete, e instalação de válvulas 

redutoras em pontos específicos das instalações por serviços e custo da PMSP. 

Como uma ação tecnológica e social conjunta é a implantação de política de 

certificação das instalações quanto aos quesitos água e sistemas hidráulicos e sanitários, 

incluindo aqui os esgotos e o tratamento das águas de chuva. A certificação serve para 

validar as ações e pode contribuir de forma inteligente na qualidade ambiental, 

mantendo na agenda política a questão da sustentabilidade do consumo das utilities. 

Existem certificações de instalações sustentáveis no mercado, mas que envolvem as 

etapas de concepção (projeto), realização (obra) e operação (uso). Tais certificações 

serão úteis em novas instalações e em ampliações de instalações. Como exemplo 

podemos citar o Processo Aqua da Fundação Vanzolini, que é uma adaptação do 

“Démarche HQE”, da França e contém os requisitos para o Sistema de Gestão do 

Empreendimento (SGE) e os critérios de desempenho nas categorias da Qualidade 

Ambiental do Edifício (QAE). Esta certificação engloba, entre outras preocupações, a 

água e instalações hidráulicas. Esta fundação já vem desenvolvendo este conceito em 

prédios públicos. 

Sobre instalações sustentáveis e suas certificações, na opinião do Professor da 

Escola Politécnica da USP, Vanderley John, Revista Téchne, maio de 2012, é muito 

cético: “...não mudam o impacto ambiental médio do setor e não servem de inspiração 

pois passam a mensagem que a sustentabilidade requer grande investimento inicial..... 

Precisamos aperfeiçoar o comportamento dos usuários, que no caso de economia de 
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água e energia, é decisivo. Atuais certificações não garantem economia operacional em 

todos os prédios”. 

Como metodologia de gestão eficiente e sustentável da água, o Professor Arjen 

Hoekstra desenvolveu o conceito de “water footprint” traduzido como pegada de água 

ou pegada hídrica. é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos que indica o 

consumo de água doce com base em seus usos direto e indireto. O método permite que 

as iniciativas públicas e privadas, assim como a população em geral, entendam o quanto 

de água é necessário para a fabricação de produtos ao longo de toda a cadeia produtiva. 

Desta forma, os segmentos da sociedade podem quantificar a sua contribuição para os 

conflitos de uso da água e degradação ambiental nas bacias hidrográficas em todo o 

mundo.  

 

Novas instalações e reforma em instalações com a aplicação de equipamentos 

mais econômicos, com agregação de tecnologias.  

 

Existem no mercado equipamentos sanitários, como vasos econômicos e 

torneiras econômicas, que podem ser instalados, como forma de redução de consumo . 

tecnologias economizadoras: torneiras de fechamento automático (hidromecânica), 

válvulas para mictório com fechamento automático (hidromecânico) e bacias com 

volume de descarga reduzido. 

Além destes existem tecnologias para reutilização de águas servidas, águas de 

chuva (pluviais) e águas cinzas para usos não nobres em edifícios inteligentes. O reuso 

de água, entre outros itens importantes em prédios sustentáveis é a adoção de auditoria 

com certificação para garantir ao poder público e à sociedade que a nova construção 

está sendo concebida sob a ótica de prédios mais econômicos e verdes. 

Siqueira Campos e Amorim (2004) comentam que a qualidade da água pluvial, 

apesar de naturalmente possuir boa qualidade, carrega inúmeros poluentes quando em 

contato com o telhado, calhas, tubulações e cisterna, portanto é necessário que existam 

dispositivos que garantam a qualidade. Os desafios tecnológicos para tal empreitada 

merecem muita atenção. 
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FLUXOGRAMAS 

 

 

 Fluxogramas de Água e Energia Elétrica 

o Gestão do Consumo de Energia e Água na PMSP 

o Processamento das Contas de Energia e Água na PMSP 

o Pedido de Instalação (Obra Nova, Locação, Alteração de 

Unidade Orçamentária) 

o Monitoramento de Demanda de Energia 

 

 Fluxogramas de Telefonia 

o Pagamento de Redes MPLS 

o Pagamento de Contas de Telefonia Fixa, Móvel e Provedores 

de Acesso à Internet 

 

 Fluxograma macroprocesso sobre a gestão das contas de 

utilities 

  



 

FLUXOGRAMAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 

  



Fluxograma: Gestão do Consumo de Energia e Água na PMSP 

 

  

Fluxograma: Gestão do Consumo de Energia e Água na PMSP Data: 14/05/2012

Concessionárias SEMPLA

UO (Administração Direta e 

Autarquias) Unidade Consumidora (escola…) Gerência Financeira

Desenho do Processo

INÍCIO

Envio das contas de
Luz e Água

Contas de Luz e 
Água

Análise crítica do consumo 

de Energia
Varredura visual)

Análise crítica do 

consumo de Água
Varredura visual)

Há necessidade 

de revisão?

Aciona Concessionária
- EletroPaulo)

Solicita interferência da 
SEMPLA (se necessário)

Aciona a UO 

Aciona Agência Local da 
SABESP

Envia cópia à 
Concessionária (Exceção)

Aciona a UO 
Solicita interferência da 
SEMPLA (se necessário)

Aciona Unidade 
Consumidora (Gestor)

Análise do consumo

Houve
revisão?

Aciona Unidade 
Consumidora (Gestor)

Análise do consumo

Houve
revisão?

Conta entra no Lote do 
mês seguinte (chega via 
GestãoNet)

B

Processo de Liquidação e 
Pagamento

SOF

Não

Sim

FIM

Não

Conta NOVA  (Nào chega 
via GestãoNet -
disponível nosite)

Sim

Revisão no SOF  -
Liquidação Manual

Conta revisada

Conta revisada

Sim

Há necessidade 

de revisão?

Sim

Não

Não1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

3

2

5 6

7

8

9 10
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Fluxograma: Processamento das Contas de Energia e Água na PMSP 

 

  

Fluxograma:Processamento das Contas de Energia e Água na PMSP Data: 14/05/2012

Concessionárias PMSP SEMPLA Administrativo da UO Unidade Consumidora (escola…) Contabilidade da UO

Desenho do Processo

INÍCIO

Leitura - Gradual -
segundo roteiro da 
concessionária

Contas de Luz e 
Água (papel)

Acesso ao GestãoNet e 
Emissão de Relatório de 
Consumo

GestãoNet

1

Envio das contas por 
meio eletrônico (lote) 
- até 4 dia útil)

Envio das contas em 
papel

SOF

Conta 
Cadastrada?

Relatório de 
consumo

Necessita 
revisão?

B

A
Sim

Recebe contas e avalia 
necessidade de revisão

Necessita 
revisão? A

Sim

Valida Consumo e Valor

Envio para contabilidade da UO
Anexa contas ao processo

Acesso ao GestãoNet e 
Emissão de Relatório de 
Consumo

Contas de Luz e 
Água por UO

Sim

Não

Aguarda definição - Vai 
para Fluxo 
Cadastramento - pedido 
de instalação

C

Não

Não

Atestado - Relatório emitido 
pelo Gestor Administrativo da 
UO 

Liquidação no SOF - 5 dias úteis 
antes do vencimento

Informa Liquidação à SEMPLA

Anexa conta ao processo após 
liquidação

solicita cadastramento da conta à 
SEMPLA, se necessário

Confere código de pagamento e 
devolve a conta ao Gestor 
administrativo da UO

Checagem do Lote -
pré - avaliação

Conta 
Cadastrada?

Não

Sim

Conta não 
considerada

Contas de Luz e 
Água por UO

Arquivamento

FIM



Fluxograma: Pedido de Instalação  

(Obra Nova, Locação, Alteração de Unidade Orçamentária) 

 

Fluxograma: Pedido de Instalação (Obra Nova, Locação, Alteração de U.O.) Data: 14/05/2012

Concessionárias SEMPLA

U.O. (Administração Direta e 

Autarquias) PMSP

Desenho do Processo

INÍCIO

FIM

Identifica Necessidade 
de Nova Instalação / 
Alteração

Orienta U.O. quanto aos 
Critérios de Solicitação

Solicita Instalação / 
Alteração junto à 
concessionáriaProtocola Solicitação e 

inicia atendimento da 
Instalação / Alteração

Solicitação de 
Instalação / 
Alteração

Envia Cópia do Protocolo 
de Instalação / Alteração

Protocolo de 
Instalação / 
Alteração

Cópia do Protocolo 
de Instalação / 

Alteração

Cadastra no SOF e 
Gestão NET

SOF

Gestão Net

Conta Cadastrada

Entra na rotina do 
Processamento de 
Contas

C



Fluxograma: Monitoramento de Demanda de Energia 

 

  

Fluxograma: Monitoramento de Demanda de Energia Data: 14/05/2012

Eletropaulo SEMPLA

U.O. (Administração Direta e 

Autarquias) PMSP

Desenho do Processo

INÍCIO

FIM

Realiza análise crítica de 
contas de energia

Solicita Estudo de 
Demanda junto à 
Eletropaulo

Analisa estudos e 
propõe  à U.O. 
alterações no contrato

Realiza estudos  de 
demanda

Em comum acordo com 
SEMPLA solicita 
alteração contratual 
junto à Eletropaulo

Estudos de
demanda

Realiza alteração 
contratual



 

FLUXOGRAMAS DE TELEFONIA 

  



Fluxograma: Pagamento de Redes MPLS 

 

 

  

Fluxograma: Pagamento de Redes MPLS
Telefonica Unidades Usuárias PRODAM Tesouro

Desenho do Processo

INÍCIO

FIM

Recebimento de Contas em 
papel

Atesto simples

Agendamento

Liquidação SOFI

Pagamento em 5 dias



Fluxograma: Pagamento de Contas de Telefonia Fixa, Móvel e Provedores 

de Acesso à Internet 

 

 

  

Fluxograma: Pagamento de Contas de Telefonia Fixa, Móvel e Provedores de Acesso à Internet
Telefonica Unidades Usuárias Tesouro

Desenho do Processo

INÍCIO

FIM

Recebimento de Contas em 
papel

Atesto simples

hHá anomalias 
grosseiras de 

consumo?

sim

não

Agendamento

Liquidação SOFI

Pagamento em 5 dias

expedição de contas
não padronização de
datas

Revisão/Correção



MACROPROCESSO SOBRE A GESTÃO DAS CONTAS 

DE UTILITIES 

 

  



Fluxograma: Macroprocesso sobre a gestão das contas de utilities 

 

 

Concessionárias Grupo de Concessionárias Unidades Orçamentárias Gerência Financeira

Macro Fluxo Proposto

INÍCIO

Envio das contas de
Luz e Água

Sistema 
GestãoNet

Contas de Luz e 
Água por UO

Contas de Luz e 
Água por UO

Valida Consumo e Valor Valida Consumo e Valor das 
Contas de Utilities

Unidade consumidora analisa 
consumo e valor da conta - se 
houver discrepâncias

Se a conta não estiver 
cadastrada - segue fluxo  
PEDIDO DE INSTALAÇÃO

Contas de Luz e 
Água

(em papel)

Contabilidade da UO - anexa 
contas aos processos

Gestor Administrativo da UO -
emite atestado e envia para 
Grupo de Concessionárias

Processa Liquidação das 
Contas - informa 
liquidação à Gerência 
Financeira

Checagem do lote - pré -
avaliação

Anexa contas ao 
processo e executa 
pagamentos

Confere código de 
pagamento e devolve a 
conta ao Gestor 
administrativo da UO

Arquivamento

FIM

Contas de Luz e 
Água por UO
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ORGANOGRAMA SEMPLA 

  



Organograma SEMPLA 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

 

SEMPLA 

Unidades Específicas 

COAFI 

CDEC 

COBES 

COGEP 

COPLAN 

COPES 

CGO 

COMTIC 

DGPI 

DGDP 

DMDES 

DGEC 

Órgãos Colegiados 

CCPM 

CMI 

CPSEM 

CCAD 

CMPT 

CMD 

Administração Indireta 

PRODAM 

IPREM 

Fundação 
Paulistana 

Chefia de 
Gabinete 

ADEI 

AINFE AINFO 

COJUR 



SEMPLA 

• Chefia de Gabinete 

• ADEI - Assessoria de Desenvolvimento Institucional 

• AINFE - Assessoria de Informações Estratégicas 

• AINFO - Assessoria de Informática 

• COJUR – Coordenadoria Jurídica 

• Unidades Específicas 

• COAFI - Coordenadoria de Administração e Finanças 

• CDEC - Coordenadoria de Estudos Econômicos 

• COBES - Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços 

• COGEP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas 

• COPLAN - Coordenadoria de Planejamento 

• COPES - Coordenadoria de Programas Estratégicos 

• CGO – Coordenadoria de Orçamento 

• COMTIC - Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da 

Informação e Comunicação 

• DGPI - Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário 

• DGDP - Departamento de Gestão de Documentos Públicos 

• DMDES - Departamento de Modernização e Desburocratização 

• DGEC - Departamento de Gestão do Conhecimento e Capacitação 

• Órgãos Colegiados 

• CCPM - Conselho Consultivo do Programa de Metas 

• CMI - Conselho Municipal de Informática 

• CPSEM - Conselho de Política Salarial das Empresas Municipais 

• CCAD - Comissão Central de Avaliação de Documentos 

• CMPT - Comissão do Patrimônio Imobiliário do Município de São 

Paulo 

• CMD - Comitê Municipal de Desburocratização 

• Administração Indireta 

• PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Município de São Paulo 

• IPREM - Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 

• Fundação Paulistana - Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia 



ANEXO 7 

 

ATRIBUIÇÕES DO GRUPO DE CONCESSIONÁRIAS 

  



Atribuições do Grupo de Concessionárias 

 

Serviços de Gerenciamento atual, referentes às concessionárias de serviços 

públicos, para fornecimento de energia elétrica, água e coleta de esgoto para as unidades 

municipais da administração direta da prefeitura. A assistência atua como gestora dos 

serviços, tendo como executores os gestores de cada Secretaria/ Subprefeitura das 

unidades usuárias. 

Energia Elétrica: 

 Interlocução entre a PMSP e a concessionária local de serviços públicos 

de fornecimento de energia elétrica; 

 Gerenciamento do Sistema de controle de contas de consumo das 

unidades municipais e autarquias; 

 Gerenciamento do controle do cadastro das unidades municipais e 

autarquias; 

 Gerenciamento na recepção e distribuição das contas de consumo da 

PMSP; 

 Análise dos contratos de média tensão; 

 Gerenciamento do cadastro dos contratos de média tensão; 

 Treinamento do uso do Sistema de Controle de Contas – Gestão NET; 

 Participar e promover reuniões quanto a equipamentos eficientes; 

 Visitas técnicas às unidades da PMSP; 

 Gestão da atualização do cadastro de contas de energia elétrica das 

unidades atendidas em baixa tensão; 

 Gestão da atualização dos códigos de gestão das contas de consumo das 

unidades atendidas em baixa e média tensão; 

 Assistência a todas as unidades gestoras da PMSP dos serviços da 

concessionária local; 

 Assistência na SEMPLA, dos serviços atinentes do consumo de energia 

elétrica 

 Participação na contratação e acompanhamento dos serviços para 

fornecimento de energia elétrica da SEMPLA; 

 Verificação e encaminhamento das cobranças em meio eletrônico dos 

serviços de fornecimento de energia elétrica em baixa e média tensão; 



 Emissão de relatório de ateste em meio eletrônico, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica em baixa e média tensão da SEMPLA; 

 Apoio técnico na elaboração de contratação de serviços e aquisição para 

fornecimento de energia elétrica das unidades da PMSP; 

 Participação na sistemática de pagamento e gerenciamento das contas de 

consumo de energia elétrica da PMSP; 

 Gerenciamento do consumo de energia elétrica da SEMPLA; 

 Participação em eventos promovidos pela concessionária de serviços 

públicos; 

 Organização das unidades para participação de eventos da 

concessionária; 

 Gerenciamento do sistema Gestão Net, quanto a alterações e soluções 

junto à concessionária; 

 Definição de lotes para acomodação das contas de consumo das unidades 

da PMSP; 

 Alteração de lotes de responsabilidade de cada unidade gestora da 

PMSP; 

 Alteração no sistema eletrônico, das referências e unidades consumidoras 

nos lotes; 

 Acompanhamento das soluções e alterações no sistema de cadastro para 

liquidação no sistema SOF, das unidades da PMSP; 

 Participação em grupos de trabalho atinentes ao serviço; 

 Sugestão para edição de regulamentação de normas 

 Gerenciamento do cadastro dos gestores do sistema Gestão Net 

 

Água/Esgoto 

 Interlocução entre a PMSP e a concessionária local de serviços públicos 

de água e esgotamento; 

 Gerenciamento do Sistema de controle de contas de consumo das 

unidades municipais e autarquias; 

 Gerenciamento do controle do cadastro das unidades municipais e 

autarquias; 



 Gerenciamento na recepção e distribuição das contas de consumo da 

PMSP; 

 Treinamento do uso do Sistema de Controle de Contas – Gestão NET; 

 Participar e promover reuniões quanto a equipamentos eficientes; 

 Visitas técnicas às unidades da PMSP; 

 Gestão da atualização do cadastro de contas de água e esgoto das 

unidades atendidas; 

 Gestão da atualização dos códigos de gestão das contas de consumo das 

unidades atendidas; 

 Assistência a todas as unidades gestoras da PMSP dos serviços da 

concessionária local; 

 Assistência na SEMPLA, dos serviços atinentes de água e esgoto; 

 Participação na contratação e acompanhamento dos serviços de água e 

esgoto da SEMPLA; 

 Verificação e encaminhamento das cobranças em meio eletrônico dos 

serviços de água e esgotamento; 

 Gerenciamento no recebimento, verificação e encaminhamento das 

cobranças dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto da 

SEMPLA 

 Emissão de relatório de ateste em meio eletrônico, dos serviços de 

fornecimento de água e coleta de esgoto da SEMPLA; 

 Apoio técnico na elaboração de contratação de serviços e aquisição para 

fornecimento de água e coleta de esgoto das unidades da PMSP; 

 Participação na sistemática de pagamento e gerenciamento das contas de 

consumo de água e esgotamento da PMSP; 

 Gerenciamento do consumo de água e coleta de esgoto da SEMPLA; 

 Participação em eventos promovidos pela concessionária de serviços 

públicos; 

 Organização das unidades para participação de eventos da 

concessionária; 

 Gerenciamento do sistema Gestão Net, quanto a alterações e soluções 

junto à concessionária; 



 Definição de lotes para acomodação das contas de consumo das unidades 

da PMSP; 

 Alteração de lotes de responsabilidade de cada unidade gestora da 

PMSP; 

 Alteração no sistema eletrônico, das referências e unidades consumidoras 

nos lotes; 

 Acompanhamento das soluções e alterações no sistema de cadastro para 

liquidação no sistema SOF, das unidades da PMSP; 

 Participação em grupos de trabalho atinentes ao serviço; 

 Sugestão para edição de regulamentação de normas 

 Gerenciamento do cadastro dos gestores do sistema Gestão Net 

 

Telefonia: 

 Participação na elaboração de edital de ata de registro de preços para a 

contratação de serviços de telefonia fixa comutada (linhas diretas e links 

digitais E1 com ou sem PABX), inclusive na orientação das unidades no 

encaminhamento de informações pertinentes ao edital; 

 Coordenação, juntamente com a Telefônica, dos trabalhos visando à 

adesão de todas as unidades da PMSP no sistema Fatura Eletrônica, 

sistema esse em que a fatura deixa de ser encaminhada fisicamente, 

permitindo ao usuário maior comodidade, maior prazo para análise e 

liquidação das contas, bem como possibilitando trabalhar os dados sem a 

necessidade de digitação de informações; 

 Orientação das unidades no que diz respeito à renovação ou contratação 

de serviços de telefonia, com aquisição ou locação de equipamentos 

PABX; 

 Auxílio na especificação de equipamentos PABX; 

 Análise de propostas em licitações de equipamentos PABX; 

 Responsabilidade técnica nas contratações de serviços e equipamentos de 

telefonia da SEMPLA; 

 Participação em elaboração de normas de utilização de equipamentos 

telefônicos no âmbito da PMSP; 



 Recebimento, ateste e encaminhamento para pagamento das contas e 

contratos de serviços de telefonia da SEMPLA; 

 Contato centralizado da PMSP no que diz respeito aos serviços 

contratados junto à telefônica; 

 Serviços ao setor de apoio de manutenção da SEMPLA. 



ANEXO 8 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO DIMENSIONAMENTO DA 

EQUIPE DO GRUPO DE CONCESSIONÁRIAS 

  



Memorial de Cálculo Dimensionamento da equipe do Grupo de 

Concessionárias 

 

Memorial de Cálculo 

Dimensionamento da equipe do Grupo de Concessionárias 

Dados de Entrada Unidade Quantidade Variável Fonte 

 Número aproximado de contas de 

água: 
un. 3200 A CDEC 

 Número aproximado de contas de 

energia elétrica: 
un. 3500 B CDEC 

Número aproximado de contas de 

telefone: 
un. 2800 C CDEC 

Jornada semanal:  horas 40 D CDEC 

Tempo de análise e processamento 

– conta de água: 
horas 0,0333 E 

Estimativa dos 

autores 

Tempo de análise e processamento 

– conta de energia elétrica: 
horas 0,0333 F 

Estimativa dos 

autores 

Tempo de análise e processamento 

– conta de telefone: 
horas 0,0333 G 

Estimativa dos 

autores 

Período Mensal de Processamento 

(7 dias úteis): 
horas 56 H 

Estimativa dos 

autores 

Produtividade na análise e 

processamento de contas: 
percentual 80% I 

Estimativa dos 

autores 

Recursos Humanos Necessários 

no Período de Processamento 
Unidade Quantidade 

Quantidade 

Ajustada 
Fórmula 

Contas de água funcionários 2,38 3  = (A x E / H) / I 

Contas de energia elétrica funcionários 2,60 3  = (B x F / H) / I 

Contas de telefone funcionários 2,08 2  = (C x G / H) / I 

 



ANEXO 9 

 

REFERÊNCIA CRUZADA - PROJETOS E 

RECOMENDAÇÕES X PROPOSIÇÃO DO GRUPO DE 

CONCESSIONÁRIAS 



A B C D E F G H I J K L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Causas Imediatas x x x x

Compras realizadas - não seguem orientações sobre 

eficiência. x x x x x x x x x x x x

Projetos novos - não seguem orientações sobre eficiência 

no uso de utilities x x x x x x x x x x x x x

Pagamentos realizados fora do tempo hábil (Multas)  - 

atrasos na ponta e do Tesouro. x x x x x

Forma inadequada de contratação.
x x x x x x x x

Deficiente sistemática de monitoramento e avaliação de 

consumo. x x x x x x x x x x x x

Falta de comprometimento dos usuários na ponta.

x x x x x x x

Falta de comprometimento do gestor da unidade com a 

redução de práticas de redução de consumo. x x x x x x x x x

Reconhecida ineficiência dos equipamentos e 

inadequação de equipamentos e instalações
x x x x x x x x x x x x x x

Causas Mediatas ou Indiretas

Falta mecanismo avaliação dos gestores - quanto à 

redução de consumo. x x x x x x x

Deficiente orquestração de ações entre os diversos atores.

x x x x x x x x x

Inexistência de modelo de governança - com 

monitoramento e avaliação (análise critica) periódica. x x x x x x x x x x x x

Deficiente programa de capacitação técnica - com foco na 

redução. x x x x x x x x x x x x x x

Falta capacitação dos gestores - com foco em compras 

corretas; x x x x x x x x x x x x

Ineficiente mecanismo de comunicação e divulgação dos 

resultados alcançados. x x x x x x x x x x x x

Falta mecanismo de incentivo relacionado á redução de 

consumo. x x x x x x x

Falta sistemática de "benchmarking". x x x x x x x

Falta sistemática de pesquisa de melhores práticas e 

soluções tecnológicas. x x x x x x

Baixo investimento em tecnologia, consultoria, 

capacitação, pesquisa, sistemas, campanhas etc.. x x x x x x x x x x

Normas divergentes - para os diversos atores envolvidos.

x x x x x x

Lei de Licitações (Compras de Materiais) - compromete  

qualidade (fora de governança). x x x x x x x x

Política de Tarifação e Impostos (fora da governança).

x x

Project Mandates Recomendações

Relação de Iniciativas Propostas na Ponta do Consumo (Gestores Setoriais)

Referência Cruzada - Projetos e Recomendações x Proposição do Grupo de Concessionárias

Causas dos Problemas - Visão  CDEC



Nº Tipo Descrição

1 geral ratificação ou criação do grupo de inteligência

2 geral
submissão das unidades às recomendações do grupo de

inteligência

3 geral
compatibilização do grupo de inteligência com as demandas -

tamanho e qualificação

4 geral centralização do controle e monitoramento de contas

5 geral
alinhamento das diretrizes setorias com políticas mais

abrangentes " Cidades Sustentáveis"

6 água gestão de contas análise crítica das contas precedendo a liquidação

7 água gestão de contas
usar sistema comercial de gestão de contas da Sabesp via

convênio

8 água gestão de contas padronização das informações relativas à liquidação da despesa

9 água gestão de consumo levantamento de informações hidrossanitárias

10 água gestão de consumo manutenções preventivas

11 água gestão de consumo instalação de válvulas de redução de pressão

12 água gestão de consumo
substituição de equipamentos visando eficiência de consumo,

torneiras, válvulas, vasos sanitários, caixas acopladas

12 água gestão de consumo
estudo das patologias das instalações hidrosanitárias dos

grandes consumidores

14 água gestão de consumo técnica de geofonamento para detecção de vazamentos

15 água gestão de consumo utilização de data logger para perfil de consumo

16 água gestão de consumo campanhas educativas

17 energia eficiência energética

18 energia conservação elétrica

19 energia
compatbilização da estrutura existente com diretrizes

energéticas estabelecidas

20 telefonia registro histórico sistemático das ligações

21 telefonia inventário de linhas, ramais e equipamentos

22 telefonia definição de regras de uso dos serviços de telefonia

23 telefonia
disseminação do interesse público como fundamento de

utilização dos recursos

24 telefonia
complemento de informações ds áreas técnis mediante revisão

dos contratos vigentes

Relação de Recomendações



Project Mandate Descrição

A Cadastro das instalações hidrosanitárias dos prédios públicos da PMSP - Apêndice A

B Centro de controle operacional do Grupo de Concessionárias- Apêndice B

C
Operação de equipes de caça-vazamentos, manutenções preventivas e manutenções

corretivas - Apêndice C

D Normatização para a certificação de novos prédios da PMSP - Apêndice D

E Eficiência energética nas escolas - Apêndice E

F Intensificar programa de eficiência energética em prédios públicos - Apêndice F

G
Eficiência energética em novas instalações públicas ou em caso de reformas - Apêndice

G

H Intensificar ações de eficiência energética em semáforos - Apêndice H

I
Compilação de elementos para racionalização dos processos de contratação e

execução contratual de serviços de telefonia fixa e móvel - Apêndice I

J
Levantamento e definição de perfis de usuários para uso seletivo de telefonia -

Apêndice J

K Sistema de Gestão Integrada de utilities - Apêndice K

L Reestruturação do grupo de concessionárias - Apêndice L

Relação de Projetos




