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Resumo – A Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL) é responsavel pela operação e 
manutenção dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 77 dos 102 
municipios alagoanos. No entanto existiam grandes problemas para serem resolvidos: era 
historicamente uma empresa deficitária, com carência de recursos para investimentos institucional, 
necessidade de requalificação da força de trabalho (gerencial e operacional), estrutura 
organizacional inadequada, cultura organizacional não pró-ativa, visão distorcida do papel da 
empresa; práticas gerenciais incompatíveis com as necessidades da empresa; falta de compromisso 
com resultados, elevada inadimplência; endividamento excessivo; alto índice de perdas (reais e 
aparentes) e, concessões vencidas. Diante do cenário da CASAL e tendo como desafio mudar essa 
historicidade, a alta administração, dentro do conceito de estratégia e competitividade, implantou 
seu Programa Estratégico de Gestão (PEG) para o período de 4 anos (2007- 2011), como ferramenta 
auxiliar e oportunidade de melhoria de gestão. O resultado corporativo mais expressivo dessa 
gestão estratégica pode avaliado pelo seu indicador geral (ISUP = arrecadação (12m) / despesas 
(12m)), que era em 2006 de 0,75, tendo atingido em dez/2010 o valor de 1,04, indicando melhoria 
de eficiência de processos e gestão empresarial. 
 
 
 
Abstract – The Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), is responsible for operation and 
maintenance of water supply systems and sanitation in 77 of the 102 municipalities of Alagoas. 
However there were major problems to be solved: it was historically a loss-making enterprises, with 
lack of institutional resources for investment, need for retraining of the workforce (managerial and 
operational), inadequate organizational structure, organizational culture, not proactive, distorted 
view of role of the company, management practices incompatible with business needs, lack of 
commitment to results, high default rates, excessive debt, high rate of losses (real and perceived), 
and won concessions. Against the backdrop of CASAL taking this as a challenge to change 
historicity, senior management within the concept of strategy and competitiveness, implemented its 
Strategic Management Program (PEG) for the period of 4 years (2007-2011), as an auxiliary tool 
and opportunity to improve management. The most significant result of this corporate strategic 
management can evaluated by your general indicator (ISUP = collection (12m) / expenses (12m)), 
which was 0.75 in 2006 which was 0.75 in 2006, reaching in Dec/2010 value of 1.04, indicating 
improvement in the efficiency of processes and business management.. 
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INTRODUÇÃO  

Segundo Barbosa e Brondani (2005) existem três tipos de organizações: as que fazem 
acontecer, as que apenas observam acontecer e as que surpreendentemente se espantam com o que 
aconteceu. Uma organização moderna que pretende manter-se competitiva deve estar entre as 
organizações que fazem acontecer, pois no mundo globalizado não existe espaço para seguidores, 
mas sim para inovadores. Nesse contexto, pode-se evidenciar a importância de uma estratégia que 
oriente a empresa para que seja possível alcançar seus objetivos, seja através da produção de bens 
ou de oferecimento de serviços. 

O contexto econômico atual se caracteriza pela alta competitividade, pela sofisticação dos 
consumidores e pela velocidade com que ocorrem mudanças. A efetividade operacional, baseada na 
redução dos custos, no aumento da produtividade e na melhoria dos produtos é, atualmente, um 
imperativo para que as empresas consigam competir num mercado cada vez mais acirrado (Felício 
Junior, 2004). 

No setor de saneamento a competitividade vem crescendo em larga escala, tem-se cada vez 
mais presente nos processos de concessão empresas estrangeiras detentoras de conhecimentos 
tecnológicos estratégicos para as suas operações que operam de acordo com as legislações, porém 
com mais baixo custo e utilizando tecnologias inovadoras. Uma empresa de saneamento 
competitiva pode ser definida como aquela que tem como diretriz básica em suas operações o 
respeito ao meio ambiente, detentora de conhecimentos tecnológicos, em todas as suas escalas, e 
lucrativa, para ter capacidade de investimento, por meio de sua própria geração. Ou seja, uma 
empresa que realiza a gestão das atividades tecnológicas como uma função estratégica. Neste 
contexto, a tática para a competitividade organizacional deverá estar compactuada à estratégia para 
a gestão do conhecimento (Santos Neto, 2003).  

Diante deste cenário o planejamento estratégico surge como uma valiosa “ferramenta” de 
gerencial que permite estabelecer um direcionamento a ser seguido pela empresa, com o objetivo de 
se alcançar a diretriz traçada. Ele diz respeito à formulação programas de ação e projetos para sua 
execução, levando em conta as condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. 
Além disso, considera premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo 
tenha coerência e sustentação. Na elaboração de um planejamento estratégico muitas vezes são os 
princípios da matriz FOFA, onde se identifica as Forças, Oportunidades, Franquezas e Ameaças, 
que estão inseridos no contexto da empresa. 

Para avaliar o desempenho do planejamento estratégico os indicadores corporativos 
representam um mecanismo ágil e preciso que servem também para bem para calibrar o seu sistema 
de gestão. Segundo Fonseca e Myiaki (2006) uma ferramenta utilizada na avaliação do 
planejamento estratégico é o ciclo PDCA, que é atualmente o modelo conceitual mais conhecido 
entre os praticantes da gestão da qualidade para o balizamento de processos de melhoria 
sistematizados, é aplicado principalmente em sistemas de gestão e deve ser utilizado em qualquer 
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empresa de forma a garantir o sucesso nos negócios, independentemente de sua área de atuação. O 
ciclo começa pelo planejamento, em seguida a ação ou conjunto de ações planejadas são 
executadas, checa-se se o que foi feito estava de acordo com o planejado, constantemente e 
repetidamente (ciclicamente), e toma-se uma ação para eliminar ou ao menos mitigar defeitos no 
produto ou na execução. Os passos são os seguintes: 
Plan (planejar): estabelecer missão, visão, objetivos (metas), procedimentos e processos 

(metodologias) necessários para atingir os resultados. 
Do (executar): realizar, executar as atividades. 
Check (verificar): monitorar e avaliar periodicamente os resultados, avaliar processos e resultados, 

confrontando-os com o planejado, objetivos, especificações e estado desejado, consolidando 
as informações, eventualmente confeccionando relatórios.  

Act (agir): atuar de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios, eventualmente determinar 
e confeccionar novos planos de ação, de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, 
aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas 
A Companhia de Saneamento de Alagoas (casal), era historicamente uma empresa 

deficitária, com carência de recursos para investimentos institucionais, necessidade de 
requalificação da equipe de colaboradores (gerencial e operacional), estrutura organizacional 
inadequada, cultura organizacional não pró-ativa, visão distorcida do papel da empresa; práticas 
gerenciais incompatíveis com as necessidades da empresa; falta de compromisso com resultados, 
elevada inadimplência; endividamento excessivo; alto índice de perdas (reais e aparentes), contratos 
de concessão vencidos (apenas seis municípios regularizados, entre eles Maceió) 

Diante deste quadro e visando mudar essa historicidade a nova Diretoria (alta administração) 
da CASAL, dentro desse conceito de estratégia, elaborou seu Programa Estratégico de Gestão 
(PEG) como ferramenta auxiliar para o gerenciamento da empresa no período 2007-2011. 

As maiores dificuldades encontradas na implementação do novo modelo de gestão recaiam 
em crenças arraigadas tais como: “métodos e ferramentas da gestão moderna não são aplicáveis à 
área pública”; “a CASAL é uma entidade filantrópica e tem que ser deficitária”, “a ingerência 
política e a descontinuidade administrativa vai inviabilizar o planejamento a médio e longo prazo”, 
etc. Além disso planejamentos anteriores ficaram restritos ao nível estratégico e não chegaram ao 
nível tático e operacional, o que levava a força de trabalho (FT) a acreditar que esse era mais um 
plano que “ficaria só no papel”. 

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho foi implantar na CASAL um novo modelo de gestão que pudesse 
mudar o cenário da Companhia, utlizando o planejamento estratégico como uma ferramenta para 
estabelecer o direcionamento a ser seguido pela empresa. 
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METODOLOGIA 

O processo de identificação de demandas e elaboração de um plano estratégico de gestão, 

em hipótese alguma pode ficar restrito a algumas pessoas, deve ser aberto a todos os colaboradores 

da empresa. Relatos de experiências no processo de gestão da inovação tem registrado evoluções 

empresariais impressionantes com a participação de todos os empregados neste processo. Dessa 

forma o Programa Estratégico de Gestão (PEG) da CASAL foi elaborado em oficinas com a 

participação da alta direção e dos representantes de todos os níveis da estrutura organizacional, 

inclusive os chefes das UN, distribuídas ao longo de quatro etapas de trabalho, coordenadas pela 

Superintendência de Desenvolvimento Organizacional da CASAL. A Figura 1 ilustra as oficinas e 

as etapas de trabalho. 
OFICINA 1 (3% FT) 

ALTA ADMINISTRAÇÃO 
 

MATRIZ FOFA 
DEFINIÇÃO DA DIRETRIZ 

OFICINAS 3: ÁREA OPERCIONAL 
OFICINA 4: ÁREA COMERCIAL 

OFICINA 5: ÁREAS FINANCEIRA 
ADMINISTRATIVA E 

PLANEJAMENTO 
(7% FT) 

DEFINIÇÃO DE AÇÕES E 
PROJETOS DO PEG  

ATIVIDADES (10% FT) 
 

DETALHAMENTO DAS AÇOES E 
PROJETOS DO PEG 

LIDER E EQUIPE, PLANOS DE 
TRABALHO (4W2H) 

INDICADORES 

OFICINA 5 (15% FT) 
 

APRESENTAÇÃO DO PEG 

OFICINAS REGIONAIS (35 %) 
 

APRESENTAÇÃO DO PEG 
 

ELABORAÇÃO DOS PTOs 
(PLANOS TÁTICOS 

OPERACIONAIS) 
 

MATRIZ FOFA 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS 

PTOs ALINHADOS COM O PEG 
INDICADORES

ACOMPANHAMENTO
DE PROJETOS E 
AÇÕES DO PEG 

(PDCA)

REVISÃO 
ANUAL DO 

PEG 
(FOFA)

ACOMPANHAMENTO 
DOS PROJETOS DOS 

PTOs 
(PDCA)

REVISÃO 
ANUAL DOS 

PTOs 
(FOFA) 

ENDOMARKETING E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Etapas de implantação do PEG e PTOs. 

 
1ª. Etapa – criação e implantação 

A primeira Etapa contou com 4 fases. A primeira fase envolveu uma oficina com 30 pessoas 

entre Diretores e Gerentes (Oficina 1), onde se delineou as principais forças oportunidades, 

franquezas e ameaças (matriz FOFA); se definiu a diretriz básica e as principais ações da empresa 

para o período 2007/2011.  

Na aplicação da matriz FOFA, foram analisados os cenários internos e externos, inclusive o 

mercado de atuação, o modelo de negócio considerando os desafios com a nova Lei de Saneamento 

(Lei 11.445/2007), que requer, entre eles, a universalização dos serviços de abastecimento de água e 
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esgotamento sanitário. Além disto, foram discutidas as necessidades e expectativas das partes 

interessadas, ou seja, os acionistas, a força de trabalho, os clientes, os fornecedores e a sociedade. A 

Figura 2 ilustra a primeira oficina do PEG. 

 
Figura 2. Fotografia da primeira oficina do PEG. 

 
A segunda fase envolveu cerca de 70 pessoas em três oficinas com áreas especificas, uma 

com a área operacional (oficina 2), a segunda com a área comercial (oficina 3) e a terceira com as 

área de planejamento, administrativa e financeira (oficina 4). Nessas oficinas se definiram as ações 

e os projetos que deveriam ser desenvolvidos, todos orientados pelas demandas da empresa, pelas 

reais necessidades, expectativas de retorno financeiro de cada projeto e uma priorização calcada nas 

estratégias da empresa e não nos anseios pessoais. Esta foi a principal força para se conduzir o PEG 

à resultados competitivos, para que a CASAL alcance a diretriz estabelecida para 2011. 

A terceira fase consistiu de atividades da CASAL, onde os lideres das ações e dos projetos 

definiram a equipe de trabalho, os planos de ação, cronograma de execução e indicadores 

corporativos (indicadores estratégicos) para avaliação do andamento dos mesmos. Nesta etapa 

foram realizadas varias reuniões internas de cada diretoria, e reuniões gerais para discussão e 

apresentação do conteúdo e indicador de cada projeto. Os planos de ação foram elaborados segundo 

o modelo de 4W2H (what, when, who, where, how e how much), preenchendo planilhas como 

apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Modelo 4W2H utilizado nos planos de ação do PEG da CASAL 

O que fazer Quando fazer Quem faz Onde faz Como fazer Quanto custa 
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Na quarta fase foi realizada uma oficina para 150 pessoas (oficina 5), que teve como 

objetivo apresentar a diretriz, as ações e os projetos estabelecidos no planejamento estratégico, 

assim como também apresentar os lideres de cada ação e cada projeto. 

2ª. Etapa – planos táticos operacionais 

Partindo-se do princípio de que todas as UNs contribuiam para que as ações do PEG 

atingissem suas metas, as atividades dos PTOs foram elaborados alinhados às ações estratégicas 

para os quais elas contribuem. Visto que era mais simples para as UNs visualizarem suas 

contribuições para as ações nos quais suas atividades estão inseridas e para as estratégias como um 

todo. Dessa forma, a segunda etapa consistiu na realização de “Oficinas Regionais”, para 

elaboração dos Planos Táticos Operacionais (PTOs) de todas as unidades que compõem a 

Companhia, visando a interiorização e envolvimento de todas as equipes que trabalham nos 77 

municípios operados pela CASAL. Nestas Oficinas foi feita a divulgação do planejamento 

estratégico e se levantou as principais forças oportunidades, franquezas e ameaças (matriz FOFA) 

de cada UN e se definiram ações alinhados com os projetos traçados no PEG que iriam contribuir 

para a diretriz do mesmo. Assim as UNs ficaram automaticamente alinhadas as ações estratégicas e 

diretriz do PEG, e os PTOs funcionaram como elementos de interligação entre as estratégias e a 

atuação das UNs. Esta etapa envolveu cerca de 350 pessoas. 

3ª Etapa: acompanhamento 

Inicialmente as ações do PEG são lideradas pela alta administração que acompanhavam e 

apoiavam o desenvolvimento dos projetos sob sua liderança. Os lideres dos projetos, por sua vez, 

desenvolvem os projetos de acordo com o plano de trabalho e cronograma estabelecidos, 

juntamente com a equipe de cada projeto.  

Para avaliação sistemática do PEG foi estabelecida uma rotina trimestral de 

acompanhamento do desenvolvimento das ações e projetos estratégicos, que ocorre em duas etapas, 

oficinas para avaliar individualmente cada ação, projeto e seus respectivos indicadores (que eram 

calculados mensalmente); e uma reunião geral de consolidação das ações onde participam a alta 

administração, todos os lideres e integrantes dos projetos estratégicos, e chefes das UNs. Após cada 

avaliação era gerado um relatório, encaminhado aos presidentes e disponibilizado para consulta. 

Nestas reuniões trimestrais eram feitas análises críticas de desempenho das ações e projetos 

pela evolução dos indicadores, em função da meta estabelecida para cada um.e suas tendências 

(para avaliar a melhoria da nova prática de gestão) e eram adotadas as ações necessárias para 

alcançar as metas definidas. Adicionalmente eram revistas as etapas do plano de ação, seu 

cronograma de execução, avaliação de causas de não alcance de metas, adotando-se as ações 
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corretivas necessárias (ciclo de melhoria contínua - PDCA). Anualmente o PEG era avaliada pela 

SUDEO fazendo-se as atualizações necessárias. 

Os PTOs eram liderados pelos chefes das UNs e cada atividade tinha um líder específico, 

que juntamente com sua equipe a colocava em prática. O acompanhamento era feito mensalmente 

pelos chefes das UNs em reuniões que envolve chefes de Núcleos. A análise crítica de desempenho 

das ações era feita pela avaliação dos resultados a fim de avaliar o alcance das metas e traçar novos 

desafios. Essas reuniões mensais possibilitavam o acompanhamento dos resultados e a verificação 

da prática. Anualmente os PTOs eram avaliada pela SUDEO fazendo-se as melhorias necessárias.  

Tanto o acompanhamento do PEG quanto as revisões foram feitos com auxilio de 

consultoria especializada da empresa “Noaldo Dantas Planejamento e Consultoria”. 

4ª. Etapa – divulgação e endomarketing 

O funcionamento do PEG 2007-2011 contemplava diversos mecanismos de divulgação 

periódica em todas as UNs, visando a interiorização e envolvimento de todas as equipes que 

trabalham nos municípios operados pela Companhia.  

Esses mecanismos envolveram uma campanha de endomarketing com distribuição de 

camisas e bonés; panfletos; banners; faixas; plano de fundo e proteção de tela para os 

computadores; canetas; CDs com ao programa estratégico e mensagem do presidente. Toda essa 

campanha foi lançada quando o PEG completou um ano de implantação, em um evento realizado no 

Centro de Convenções de Maceió, envolvendo cerca de 500 funcionários da capital e do interior.  
 

Como a diretriz do PEG era o superávit  financeiro de 10%, foi criado o slogan:  
Ação 10! Juntos somos 10. 

  

 
 

Além disto, foram criados eventos anuais de avaliação de resultados, metas e 

confraternização; com criação de diferentes prêmios para as unidades que apresentassem os 

melhores resultados. 
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RESULTADOS DISCUSSÕES 

Paralelamente ao levantamento da situação e dos problemas, foram planejadas as soluções, o 

que resultou na concepção do PEG, cuja diretriz foi o superavit financeiro de 10% no final do 

período 2007-2010. Para tanto verificou-se que era necessário que a CASAL atuasse em 9 ações 

estratégicas sob quatro perspectivas: financeira, de crescimento, processos e sociedade. Para cada 

ação foram elaborados projetos (apresentados na Tabela 2) que norteiam a definição das principais 

estratégicas da organização. O planejamento e concepção do PEG foram feitos com auxilio de 

consultoria especializada e coordenada pela SUDEO (Superintendencia de Desenvolvimento 

Oraganizacional). 

Tabela 2. Projetos estratégicos da CASAL (2007/2010) 
AÇÃO PROJETOS ESTRATÉGICOS 

A1P1-Renegociar dívida com a união (tributária e previdenciária) 
A1P2-Alongar o perfil da dívida com fornecedores A1: EQUACIONAR 

DÍVIDAS A1P3-Reduzir o passivo trabalhista 
A2P1-Aumentar eficiência da cobrança particular 
A2P2-Aumentar eficiência da cobrança pública A2: AUMENTAR 

RECEITA A2P3-Aumentar faturamento 
A3P1-Reduzir perdas aparentes (de faturamento) 

A3P2-Reduzir perdas reais (físicas) A3: REDUZIR PERDAS 
A3P3-Informatizar o cadastro técnico 

A4P1-Implantar nova logística de suprimentos 
A4P2-Reduzir despesas com mão de obra própria 

A4P3-Reduzir despesas com serviços terceirizados A4: REDUZIR DESPESAS 

A4P4-Reduzir despesas com serviços especializados 
A5P1-Elaborar programa de capacitação 

A5P2-Implementar cultura da gestão por resultados 
A5P3-Implantar plano de cargos e salários 

A5: TRABALHAR A 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL A5P4-Rever / recompor os quadros de pessoal 
A6P1-Implementar eficientização energética 

A6P2-Programa de melhoria e controle operacional metropolitano 
A6P3-Programa de melhoria e controle operacional do interior 

A6: MODERNIZAR 
PROCESSOS 

PRODUTIVOS A6P4-Implementar sistema de gestão da manutenção eletromecânica 
A7P1-Programa de reestruturação de processos 

A7P2-Rever estrutura organizacional 
A7P3-Rever instrumentos normativos 

A7: IMPLANTAR NOVO 
MODELO DE GESTÃO 

A7P4-Programa de Certificação: GESPÚBLICA e PNQS 
A8P1-Implantar a contabilidade regulatória 

A8P2-Efetuar levantamento patrimonial 
A8: ADEQUAR-SE AO 

MARCO REGULATÓRIO 
DO SANEAMENTO A8P3-Formalizar contrato programa com os municípios 

A9P1-Programa de gestão da qualidade da água 
A9P2-Implantar programa de comunicação e integração 

A9: MELHORAR A 
SATISFAÇÃO DO 

CLIENTE A9P3-Implantar programa sócio-ambiental 
 

O inter-relacionamento entre a diretriz do PEG e as ações estratégicas, estão apresentados 

no Mapa Estratégico ilustrado na Figura 3. 

A ação 1 “Equacionar Dívidas” tinha 3 projetos que buscavam negociar as dividas com a 

União, com fornecedores e o passivo trabalhista, cujos resultados estão mostrados na Tabela 3. 
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Figura 3. Mapa estratégico da CASAL. 

 Tabela 3. Indicadores dos projetos da ação A1 “Equacionar Dívidas”. 
CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010  

% da dívida com a 
União negociada  IA1P1 3,2 2,4 95,4 95,5 

I  = divida União negociada/dívida total União. A1P1

A CASAL deu um grande salto quando aderiu ao REFIS em 30/11/2009, negociando toda a dívida com a 
Receita Federal (INSS, IRRF e do PIS/PASEP/COFINS) que era sua maior dívida, com abatimento de 
75%, obtendo em fevereiro/2010 os certificados de adimplência (CNDs), que inexistiam a mais de 20 anos. 

CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010  

% da dívida de 
fornecedores negociada  IA1P2 9,7 49,0 53,3 55,1 

I  = divida fornecedores negociada/dívida total fornecedores. A1P2

Até 2006 a CASAL pagava apenas cerca de 25% das contas mensais de energia elétrica. A partir de 2007 
passou a pagar cerca de 70%. Em 2008 a CASAL negociou toda sua dívida com a cia. elétrica 
(ELETROBRAS) passando a pagar integralmente a contas mensais. Em dezembro de 2009 expurgou 
do“contas a pagar”todas as dívidas prescritas identificadas por meio de auditoria e análise jurídica. 

CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010  
% da dívida de 
trabalhista paga  IA1P3 26,6 38,2 42,3 45,1 

IA1P3 = divida trabalhista paga/dívida trabalhista total. 
O passivo trabalhista foi dividido em 2 grupos, o “plano Bresser” e “outras ações”.  Por contas destas 
“outras ações” a CASAL sofria bloqueios bancários o que dificultava a gestão empresarial. Em agosto de 
2007 a CASAL firmou com TRT 19ª Região a RA  n°13 centralizando as execuções com deposito mensal 
de 2,5% da arrecadação para pagar gradativamente a dívida e evitar bloqueios judiciais. 
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A ação 2 tinha como objetivo “Aumentar a Receita” e para isso foram desenvolvidos 3 
projetos: Aumentar eficiência da cobrança particular; Aumentar eficiência da cobrança pública 

(municipais, estadual e federal), e Aumentar o faturamento. Os resultados obtidos com esses 
projetos aumentaram a arrecadação da CASAL como apresentados na Tabela 4. 
 Tabela 4. Indicador da ação A2 “Aumentar Receita”.  
CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010  

% de aumento da 
arrecadação  IA2 1,86 8,84 22,53 26,56 

I =(arrecad. anual/arrecad. do ano de referência, 2006)-ajuste tarifário.  A2 

 

A ação 3 tinha como meta reduzir as perdas físicas e aparentes da CASAL, que se 
encontravam em patamares considerados críticos, visando em curto prazo fazer com essas perdas 
fossem enquadradas como “razoáveis” segundo classificação da AESB (Associação das Empresas 
de Saneamento Básico do Brasil). Nesta ação a CASAL firmou um Convenio de cooperação técnica 
com a SABESP (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo), empresa de reconhecida 
capacidade técnica, com experiência de trabalhos de perdas, de referencia no Brasil, por meio de 
um contrato de performance, cujo pagamento é condicionado ao aumento de arrecadação. O 
trabalho do Convenio CASAL/SABESP teve inicio em 2009 em Maceió, e está sendo estendido 
para as demais Unidades de Negócios da CASAL. Este inédito Convenio recebeu em 2010 o 
premio do BNDS. Os resultados obtidos na ação 3 podem ser avaliados pelo indicador geral da ação 
cuja evolução está apresentada na Tabela 5. 
 Tabela 5. Indicador da ação A3 “Reduzir Perdas”. 

CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010  

Índice de perda por 
ligação (IPL)  IA3 638 634 623 615 

I = (vol. anual água dispon.- vol. anual água util.)/no
A3  médio anual lig. ativas. 

Apesar do valor ter diminuído, a ação não atingiu a meta para dez/2010 que era de 470 L/lig.dia. 
  

A ação 4 visava reduzir os aumentos das despesas da CASAL.por meio de quatro projetos: 
A4P1-Implantar nova logística de suprimentos, A4P2-Reduzir despesas com mão de obra própria, 
A4P3-Reduzir despesas com serviços terceirizados, A4P4-Reduzir despesas com serviços 
especializados. Os resultados deste trabalho pode ser visualizado pela evolução do indicador da 
ação, apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6. Indicador da ação A4 “Reduzir Despesas”. 
CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010  

% de aumento da 
despesa anual  IA4 106,7 105,6 105,8 104,6 

I = DEX anual/DEX do ano de referência. A4 

Mostra a manutenção do percentual do aumento da despesa em relação ao ano anterior a implantação da 
prática, apesar do aumento dos custos de insumos, indicando melhor aplicação dos recursos da empresa. 
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 Na ação 5 “Trabalhar a cultura organizacional, como um dos principais problemas 

identificados na matriz FOFA durante a elaboração do PEG foi a cultura organizacional não pró-

ativa com visão distorcida do papel da empresa e falta de compromisso com resultados, os projetos 

A5P1 “Elaborar programa de capacitação” e “A5P2-Implementar cultura da gestão por resultados” 

desempenharam papel fundamental para o funcionamento da nova prática de gestão. A evolução 

dos indicadores desses projetos estão apresentados na Tabela 6. 

 
Tabela 6. Indicadores da dos projetos A5P1 e A5P2. 

CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010  

IA5P1
No médio de horas de 

capacitação 
 11,3 75,3 24,7 40,0 

o oI = nA5P1  horas capacitação/ n  servidores capacitados. 
Antes da implantação do PEG o numero médio de horas de capacitação era de 5,8h/ano, a partir de 2007 
houve aumento de horas de capacitação da FT , ressaltando o ano de 2008, com 75 h/sev.ano, devido as 

intensas atividades de capacitação em GPR (Gestão por Resultados) deste ano. 

CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010  

IA5P2
No médio de horas de 

capacit. GPR 
 0 17,7 24,2 38,6 

oIA5P2 = n  horas capacitação em GPR/ no servidores em capacitação.  
O projeto “mplementar cultura da gestão por resultados” visou promover capacitação de cerca de 70% da FT 

em Gestão Por Resultado (GPR) ao longo de 2,5 anos. 
  

O projeto A5P2 visou preparar a liderança e a força de trabalho para o novo conceito de 

gestão que estava sendo implementado, com capacitação contínua, iniciada em 2008, que envolveu 

cerca de 840 pessoas (70% da FT), com cursos de: 

• “DDC - Desenvolvimento de Competências Comportamentais” com objetivo de promover o 

auto-conhecimento e o auto-desenvolvimento dos participantes. 

• “DDT - Desenvolvimento de Competências Técnicas” envolvendo diagnóstico situacional; 

gestão por resultados; gestão do desempenho humano; definição de práticas e padrões de 

trabalho; práticas de comunicação em equipes; sensibilização das praticas e padrões de trabalho. 

• “PDL - Programa para Desenvolvimento de Líderes”, com formação de líderes baseado na Teoria 

da Liderança Situacional de Paul Hersey; acompanhamento dos líderes na prática da liderança 

situacional; Capacitação para comunicação e negociação com base na programação 

neurolinguística; Capacitação para a gestão eficaz das rotinas básicas inerentes ao seu papel. 

• PDC - Programa para Desenvolvimento de Colaboradores”, abordando Liderança situacional; 

Capacitação para comunicação e negociação com base na Programação Neurolinguística; 

Formação e implantação dos Grupos de Melhoria e dos multiplicadores; Continuação do 

Programa de Integração, Motivação e Mudança. 
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Destaca-se ainda que existiam na CASAL dois planos de cargos e salários o que gerava 

desconforto aos funcionários, uma vez que pessoas com as mesmas funções recebem salários 

diferentes. Desta forma, em 2010 foi feita a unificação do plano de cargos e salários (A5P3) e o 

enquadrado no mesmo (tanto enquadramento cego quanto por maturidade).  Além disso, foi  

preparado e realizado concurso público para recompor o quadro de pessoal (A5P4). 

Outra contribuição importante para o funcionamento da nova prática de gestão e mudança 

de cultura foi a consolidação da identidade corporativa, por meio da definição da missão, visão, 

valores e princípios da CASAL. O processo foi participativo envolvendo diretamente todos os 

lideres e força de trabalho presentes nas oficinas de acompanhamento e revisão do PEG e PTOs, o 

que resultou em: 
 

• MISSÃO: “Promover a qualidade de vida da sociedade com ética e responsabilidade social 

satisfazendo os clientes internos e externos através da prestação de serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário de excelência com sustentabilidade sócio-ambiental, e financeira.” 

• VISÃO: “Ser uma empresa modelo em saneamento” 

• VALORES E PRINCIPIOS: ética, profissionalismo, respeito as pessoas, compromisso, ter 

prazer em servir. 

A ação 6 “Modernizar os processos produtivos” visou reduzir 30% as despesas com 

operação e manutenção da CASAL, por meio de melhorias em seus sistemas operacionais e 

implantação do programa de eficientização energética. Os resultados podem ser avaliados pelo 

indicador da ação apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7. Indicador da ação A6 “Modernizar processos produtivos”. 
CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010  

IA6
Desp. com operação e 

manutenção 
 0,73 0,62 0,73 0,71 

I = DOM / volume de água produzido. A6 

Como não houve aumento na produção de água, o indicador reflete estabilização das despesas como 
resultado dos investimentos realizados. 
  

Vale salientar que os investimentos foram realizados com recursos próprios e por meio de 

um convênio entre a CASAL e Governo do Estado, para viabilização de obras de melhorias nos 

sistemas que foram identificados como prioritários em todos os municípios operados pela CASAL.   

Além disso, a CASAL juntamente com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) 

viabilizaram no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, obras de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital e no interior do Estado.  
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Os resultados da ação 7 “Implantar novo modelo de Gestão” podem ser avaliados pela nova 

estrutura organizacional, baseada em unidades de negócios e unidades de serviços, implantada em 

2009; os instrumentos normativos praticamente 100% já revisados.  

Merece destaque nesta ação o “Programa de Certificação: PNQS e GESPÚBLICA” cujos 

princípios fundamentais para a excelência de gestão organizacional, referenciados pelos Critérios da 

FNQ (Fundação Nacional da Qualidade) e GESPÚBLICA, contribuíram significativamente para a 

mudança da cultura organizacional tornando-a mais pró-ativa com visão de negócio e de 

compromissada com os resultados. A primeira reunião do PNQS (premio Nacional de Qualidade em 

Saneamento) ocorreu em dezembro de 2007, mas foi somente a partir de setembro de 2009 que 

esses princípios de gestão passaram a ser implementados na prática, quando foram constituídos 8 

grupos de trabalho que através de oficinas trabalham os 8 critérios da FNQ e realizaram o 

desdobramento dos mesmos para todas as UNs. Em 2010 a CASAL concorreu ao PNQS no nível 

Bronze com duas UNs (unidade de Negocio Agreste e Unidade de Negócio Leste) onde as duas 

foram ganhadores (Figura 4). A CASAL concorreu também com 4 “cases”, sendo os quatro 

classificados como finalista e dois ganhadores de premio: o “Programa Estratégico de Gestão” e o 

“Controladoria Preventiva” (Figura 4). 

 
Figura 4. Fotografias da premiação da CASAL no PNQS/2010. 

 

Dentro dos mesmos conceitos da FNQ, foi criado o Premio CASAL de Qualidade (PCQ) 

onde todas as suas UNs elaboraram seus relatório gerenciais (RGs) e seus planos de melhorias, para 

serem enviados ao para serem avaliados pela comissão do PCQ. 

Os resultados da ação 8 refletem na contabilidade adequada aos requisitos na Lei 

11.445/2007, e na preparação da OC para firmar os Contratos de Programa vencidos, onde foram 

elaborados até dez/2010 kits jurídicos e planos diretores de abastecimento de água e esgotamento 

sanitários para cerca de 75% dos municípios operados pela CASAL. 

Na ação 9 os principais resultados obtidos podem ser avaliados pela melhoria da qualidade 

da água distribuída, pela maior integração entre as unidades devido as atividades do “Programa de 
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Comunicação e Integração” e pelos processos de regularização ambiental dos sistemas operados 

pela Casal, que eram inexistentes. 

Finalizando, o resultado corporativo mais expressivo da gestão estratégica pode ser avaliado 

pelo indicador geral do PEG que expressa a relação entre a arrecadação total e a despesa, incluindo 

os serviços da dívida (Tabela 8), e aponta para a melhoria de eficiência de processos e gestão 

empresarial, que antes da implementação da prática era de 0,75, tendo atingido em dez/2010 o valor 

de 1,04, ou seja um superávit de 4%. 

Tabela 8. Evolução do indicador da gestão estratégica da CASAL. 

CODIGO INDICADOR 2007 2008 2009 2010 

ISUP
Índice de Fluxo 

de Caixa 0,837 0,956 0,964 1,04 
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CONCLUSÕES 

A Gestão Estratégica implantada possibilitou atingir um superávit financeiro de 4% na 

CASAL, que era historicamente uma empresa deficitária. Embora não se tenha alcançado a meta 

estabelecida de 10 % os resultados foram extremamente satisfatórios e permitiram concluir que 

mais de 80% das metas estabelecidas no PEG foram alcançadas. 

Os resultados econômicos-financeiros, advindos da Gestão Estratégica, possibilitaram a 

implementação de ações que impactaram positivamente no clima organizacional, a exemplo de 

programas de treinamento e desenvolvimento e pagamento de bonificações. Contribuiu também 

para aumentar a satisfação dos clientes e credibilidade da empresa, por efetuar o pagamento de 

fornecedores em dia. E ainda, a imagem interna junto à FT modificou de descrédito para 

credibilidade nas práticas de gestão. 

A metodologia aplicada para elaboração e implantação do PEG, que envolveu cerca 12,5% 

dos funcionários da empresa na primeira etapa (de elaboração), e de cerca de 70% de forma direta e 

100% de forma indireta na segunda etapa (de divulgação), foi satisfatória e contribuíram 

significativamente para a integração entre as diversas áreas. No entanto, o acompanhamento 

realizado trimestralmente é de fundamental importância para que se atinjam as metas estabelecidas 

e a análise da tendência dos indicadores e  de causas viabiliza atuar no sentido de eliminar situações 

adversas e direcionar as ações para alcançar as metas planejadas, funcionando como um balizador 

do desempenho da gestão empresarial 
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Além disso, verificou-se que as ações traçadas no PEG orientaram a Empresa para a 

definição dos novos rumos. Assim conclui-se que a necessidade de inovar é vital, mas deve-se 

inovar tendo como foco as necessidades estratégicas da empresa, tendo sempre em mente a missão 

empresarial. 
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