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Introdução

O setor de saneamento é responsável por cerca de 3% de todo o consumo em energia elétrica no Brasil, de
acordo com o Serviço Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), sendo este item de despesa o segundo maior
nas empresas de saneamento do território nacional.
A ineficiência no uso da energia elétrica, seja por uso de tecnologia obsoleta, mau dimensionamento de equipamentos
elétricos e outros fatores como perdas e características das tubulações, influenciam diretamente na eficiência da
operação dos sistemas de abastecimento de água.
Com vistas a reduzir o desperdício em energia elétrica e postergar vultosos investimentos na expansão de geração no
setor elétrico foi criado o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, coordenado pelo Ministério
de Minas e Energia (MME) e executado pela Eletrobras. Em 2003, a Eletrobras criou o PROCEL SANEAR, que atua em
parceria com diversos órgãos, empresas e instituições com o intuito de minimizar as perdas, elétricas e hidráulicas,
inerentes aos sistemas de abastecimento de água. Nesse cenário se inserem os laboratórios que fazem parte da Rede
de Laboratórios de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento - Rede LENHS.
Os laboratórios da Rede LENHS foram criados com o objetivo de se tornar centros de referência regionais no
aperfeiçoamento de técnicas e procedimentos referentes ao uso eficiente e integrado de energia elétrica e água no setor
de saneamento. A atuação dos laboratórios foi concebida para ser em rede e através de atividades multidisciplinares,
atendendo às demandas do PROCEL SANEAR e das instituições parceiras no suporte aos prestadores de serviços de
saneamento ambiental. Além disso, foi planejada a promoção de treinamentos para profissionais do setor de saneamento
e a incorporação de inovações tecnológicas em metodologias e equipamentos, para serem aplicadas aos sistemas de
abastecimento de água brasileiros.
Como objetivo secundário, os laboratórios da Rede LENHS serviriam de apoio às ações do Ministério de Minas e Energia
(MME) e do Ministério das Cidades no que se refere aos insumos água e energia elétrica, tanto para os prestadores de
serviços de saneamento como para o lado da demanda (usuários finais).
Após 15 anos de sua criação a Rede LENHS realizou diversos trabalhos de pesquisa e de projetos de diagnósticos
de eficiência hidroenergética, e foi identificado neste momento a necessidade de uma revisão estratégica para
formulação de um Plano Diretor de Negócios e Gestão para os próximos 12 anos, com vistas a se adequar ao
horizonte temporal utilizado pelo Plano Nacional de Energia - PNE 2030.
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Introdução

1.1Objetivo
O Plano Diretor de Negócios e Gestão objetiva a definição de posicionamento estratégico e a determinação de
diretrizes para o funcionamento da Rede LENHS nos próximos anos. As seguintes premissas nortearam sua elaboração:
• Necessidade de realização de serviços com resultados efetivos e mensuráveis para a melhoria da ef iciência
hidroenergética no setor de saneamento, alinhados aos objetivos do PROCEL;
• Busca pela sustentabilidade financeira da Rede LENHS através da execução de serviços, de modo a não depender
de recursos do PROCEL ou da Eletrobras;
• Busca pelo aumento de eficiência, melhoria de gestão e fortalecimento da atuação em rede dos laboratórios.
O trabalho foi conduzido entre os meses de abril e dezembro de 2018 pela Lidera Consultoria, contando com a
participação ativa de profissionais da Secretaria Executiva do PROCEL (Eletrobras), atuais coordenadores dos laboratórios
que compõem a Rede LENHS e especialistas do setor – majoritariamente representantes das empresas prestadoras de
serviços de saneamento.
O presente documento é um dos resultados do projeto e se refere a uma versão sintética do Plano Diretor de Negócios
e de Gestão da Rede LENHS entregue ao PROCEL e a Eletrobras. Seu propósito é a divulgação do diagnóstico da eficiência
energética no saneamento e do novo modelo de funcionamento proposto para a Rede LENHS.

8
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Diagnóstico

2.1Cadeia de valor do saneamento
A análise do ambiente externo apresentada neste plano tem como foco o mercado de abastecimento de água e
esgotamento sanitário. Desse modo, a análise foi realizada tendo em vista agentes e dados deste recorte estabelecido,
que preponderantemente recai sobre as prestadoras de serviço de saneamento.
A Rede LENHS, no entanto, está inserida em um ambiente maior, com outros agentes que interagem ou possam
interagir eventualmente com esta. Assim, a análise foi expandida com o mapeamento e descrição destes agentes,
caracterizando assim a cadeia de valor do saneamento.
A utilidade deste diagnóstico se dá posteriormente, na definição e detalhamento do posicionamento adotado, a fim
de indicar quais laços estratégicos a Rede LENHS pode formar dentro da cadeia de valor.
A cadeia de valor na qual a Rede LENHS está inserida é composta por cinco categorias de agentes, as quais estão
representadas na figura a seguir.

Plano Diretor de Negócios e Gestão da Rede LENHS

11

Diagnóstico

		Cadeia de valor do saneamento do ponto de vista da Rede LENHS

Elos de Apoio

Captação, Uso e Despejo

• Agroindústria
• Grandes Indústrias

Consumidores

• Usuários (residencial 		
urbano, residencial rural,
comercial e industrial)

12

•
•
•
•
•
•

Prestadores de serviço
de saneamento

Fornecedores

• Empresas de Engenharia
• Fabricantes de peças e equipamentos
• Start-ups de saneamento e 							
desenvolvedores de tecnologia
• Prestadores de serviços (ESCOs, 					
Consultorias)

Fundações
Instituições de ensino
Associações
OSCIPS (ONGs)
Agentes financeiros
Companhias Elétricas

Políticas, Programas e Fiscalização
• Ministérios (governo)
• Agências Reguladoras
• Municípios (governo)
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Nesta cadeia de valor é possível observar três grandes categorias:
• Agentes que interagem diretamente com o insumo água e esgoto, como as companhias de saneamento e os
consumidores - usuários industriais e urbanos;
• Agentes que inf luenciam e impactam o mercado de saneamento, como órgãos do governo, instituições de ensino
e agentes f inanceiros;
• Agentes que provêm tecnologia para o mercado de saneamento, como fornecedores de equipamentos e
prestadores de serviços especializados.
Dos agentes identificados na figura, foram selecionados os mais relevantes para o foco deste projeto, quais são:
prestadores de serviço de saneamento; governo; agentes financeiros; fornecedores de equipamentos e serviços; grandes
consumidores.
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		Prestadores de serviço de saneamento
Os prestadores de serviço de saneamento são as empresas públicas ou privadas que têm como objeto o abastecimento
de água potável e/ou a coleta e tratamento de esgoto sanitário. Há no mercado empresas que atuam em apenas um
dos objetos apresentados ou ainda aquelas que atuam em parte de um objeto, como no caso de coleta de esgoto sem
realização posterior do tratamento deste.

		Atividades de prestadores de serviço de sanemanto considerados

Fonte: Uniáguas
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Não foram considerados, para fins desta análise, as empresas de coleta, tratamento e descarte de resíduos sólidos,
tampouco prestadores de serviços de drenagem pluvial, mesmo que porventura algum agente analisado realize também
estes serviços. Isso não significa, no entanto, que a Rede LENHS não possa vir a interagir com tais empresas no futuro.
Pelo fato de ser, este agente, o de maior interação atual com a Rede LENHS, e por possuir grande potencial de
interação no futuro, foi realizada uma análise mais aprofundada com vistas a identificar o perfil preponderante deste
agente, e de dados de consumo hidro energético, conforme os tópicos a seguir.

			Consumo Energético
O Brasil consumiu em 2016, de acordo com a Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE, um total de 461.484 GWh. O
setor de saneamento, para o mesmo período, consumiu 11.930 GWh, equivalente a cerca de 3% do montante total.
As figuras a seguir demonstram a distribuição regional dos consumos energéticos pelo setor de saneamento para o
abastecimento de água e esgotamento sanitário. As figuras também apresentam a distribuição do consumo energético
por classe de consumo.
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		Abastecimento de água

2.227

Fonte: SNIS, 2016
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Tal montante de energia é consumida para a distribuição de 16 bilhões de metros cúbicos de água, donde se verifica
que o consumo específico médio de energia por volume de água disponibilizada para distribuição é de 0,65 kWh por
metro cúbico.
Até o presente momento duas observações devem ser feitas:

1

O consumo específico pode ser um importante indicador para o setor e
para a atuação da Rede LENHS, seja para fins de monitoramento como para
demonstração dos resultados de ações de eficiência hidroenergética.

2

A diferença entre o total disponibilizado (16 bilhões de litros) e o total consumido
(9 bilhões de litros) contém, em grande parte, perdas do sistema.

Há de se atentar que a mera disponibilização de água incorre em um gasto energético e o fato de esta não ser
consumida configura um desperdício tanto de recursos minerais quanto da energia gerada.
As duas observações levam à conclusão de que, para o abastecimento de água, podem ser definidos como objetivos:
a redução do consumo de energia e a redução das perdas de água.
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		Tratamento de Esgoto

Consumo de energia por classe de consumo

229

Fonte: SNIS, 2016
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O consumo energético específico médio para o sistema de esgoto é bem inferior ao de abastecimento de água, no
valor de 0,13 kWh/m³. Para o cálculo de consumo específico foi considerado o volume de esgoto coletado.
O consumo de energia pelas empresas de saneamento se dá basicamente pela atuação de conjuntos motobombas,
conforme exibido na figura a seguir.
O abastecimento de água por sua natureza consome mais energia para o bombeamento, pois além da captação e
tratamento ainda existe toda a rede de distribuição e armazenamento de água, as quais exigem conjuntos motobombas
para sua viabilização técnica. Ainda existem as implantações de melhorias ou expansões no sistema que exigem a
ampliação do parque de bombas ou a instalação de mais bombas, como os boosters.
“O booster é uma instalação de bombeamento para fazer com que a água consiga chegar com força e de maneira mais
rápida em imóveis localizados em regiões mais altas e/ou distantes em relação ao ponto de distribuição.”
Em suma, o abastecimento de água pouco aproveita da gravidade para a condução do líquido em sua rede,
diferentemente do que ocorre com o esgotamento sanitário, onde a gravidade é utilizada a favor da condução do
fluído. Mesmo assim ainda existe a necessidade de consumo de energia para bombeamento nas estações elevatórias
e principalmente nas estações de tratamento, onde além das bombas são utilizados outros sistemas consumidores de
energia para a realização do tratamento do esgoto.
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		Principais equipamentos consumidores de energia no saneamento

		Caracterização das empresas do setor
De acordo com levantamento realizado nas bases de dados do SNIS¹ e SPRIS², há 1.641 prestadores de serviços de
saneamento, que atendem 5.161 municípios nas 27 unidades da federação. O diagrama a seguir indica a quantidade
de municípios, por unidade federativa, atendidos por empresas privadas e públicas.
Como um município pode ser atendido por companhias públicas e privadas ao mesmo tempo (concessão parcial
de água ou esgoto para uma empresa privada e restante do serviço operado por empresa pública), o somatório dos
municípios atendidos no diagrama excede o número de municípios do país (5.570 municípios no Brasil), ainda que se
destaque que apenas 5.161 possuem companhias de saneamento básico operando, demonstrando a agravante situação
do saneamento no Brasil.
¹ Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.
² Sistema de Informações do Segmento Privado do Setor de Saneamento elaborado pela Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto.
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		Consumo Energético
Vinte e cinco grupos empresariais estão presentes em 324 municípios, através de concessões, conforme identificado
no SPRIS. Ao todo, 667 municípios são atendidos por empresas privadas. Por outro lado, as empresas públicas são mais
pulverizadas, atendendo um total de 5.019 municípios.
		Quantidade de municípios atendidos por empresas de saneamento por unidades federativas, por natureza jurídica
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Das 1.641 empresas prestadoras de serviços apresentadas, 34 consomem 80% do total de energia elétrica consumida
pelo setor em suas atividades, tanto de abastecimento como de esgotamento.
		Maiores consumidores de Energia Elétrica no setor de saneamanto

22
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O gráfico anterior demonstra a concentração de consumo pelas maiores consumidoras de energia. Foi realizado um
recorte por natureza jurídica a fim de identificar a participação de empresas privadas e públicas no consumo.
A análise do gráfico demonstra a concentração de consumo por empresas estatais ou de capital misto, mas com
gestão estatal, representadas por 28 empresas que consomem 8.501 GWh ao ano, equivalente a 71% do total
de energia consumido pelo setor de saneamento. Neste grupo de empresas encontram-se empresas estaduais e
municipais, estas últimas sendo a grande maioria, o que explica a grande pulverização do mercado de saneamento. O
restante é o montante consumido por empresas privadas.
		Volumes envolvidos no consumo energético
Pelo fato de o grande consumo energético estar atrelado às motobombas, coube a realização de uma análise sobre
os volumes de água e esgoto envolvidos.
Conforme apurado na base de dados dos SNIS, foram consumidos através do sistema de abastecimento de água pelas
companhias de saneamento cerca de 9 bilhões de metros cúbicos de água. Este consumo foi realizado por diferentes
classes de consumo (residencial, rural, comércio e indústria), nas 27 unidades da federação. A figura a seguir exibe sua
distribuição.
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		Consumo Nacional Anual de Água

1.945

Fonte: SNIS, 2016
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Observa-se que o consumo de água está concentrado nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul, tendo o Nordeste o estado
da Bahia como representante de maior consumo.
Paralelamente, utilizando a mesma base de dados, verifica-se que aproximadamente 75% do consumo de água de
abastecimento por companhias de saneamento tem como destino residências em locais urbanos, conforme exibido na
figura a seguir.

Total

Consumo Res. Urbano

Consumo Res. Rural

Consumo Comercial

Consumo Industrial
Fonte: SNIS, 2016
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Verificando os dados de coleta de esgoto observa-se similar situação, como observado na figura a seguir.
		Coleta nacional anual de esgoto

		

1.012

Fonte: SNIS, 2016
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Nota-se fato importante de que o volume de coleta de esgoto é bem inferior ao de abastecimento de água, fato já
conhecido, pois de acordo com o PNAD, atualizado no Plano Nacional de Saneamento Básico, cerca de 76% do esgoto
é coletado ou destinado a fossas sépticas.
Da mesma forma que o abastecimento de água, a coleta de esgoto concentra-se nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul
e em residências urbanas. O gráfico a seguir evidencia tal informação.

Total

Consumo Res. Urbano

Consumo Res. Rural

Consumo Industrial

Consumo Comercial
Fonte: SNIS 2016
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Analisando a questão de tratamento de esgoto, nota-se um volume menor do que o de coleta, ou seja, há esgoto
que embora coletado não é tratado e destinado aos cursos d’água desta maneira. As figuras a seguir demonstram tal
situação.
		Tratamento Nacional Anual de Esgoto

749

Fonte: SNIS, 2016
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Total

Consumo Res. Urbano

Consumo Res. Rural

Consumo Industrial

Consumo Comercial
Fonte: SNIS 2016
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Ao se deparar com números de tratamento de esgoto fornecidos pelo SNIS, observa-se que 74% do esgoto coletado
é tratado, porém a distribuição aponta para situações críticas em algumas regiões do país. A situação descrita é mais
crítica em algumas unidades da federação onde o os volumes de abastecimento e coleta são os maiores, conforme
possível observar na figura a seguir.

Fonte: SNIS, 2016
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		Perdas
Existe uma grande diferença entre o volume total de água disponibilizada e o volume de água consumida indicando
haver perdas consideráveis de água, e consequentemente de energia.
Em termos absolutos há uma perda total de 6 bilhões de metros cúbicos de água, de um total de 16 bilhões de metros
cúbicos de água disponibilizados, ou seja, uma perda média de 37%. A tabela a seguir apresenta dados de volume de
água e energia perdidos, bem como o percentual de perdas e custos de tais perdas. A tabela está organizada pelos
maiores volumes totais de perdas e os dados são provenientes do SNIS.

A perda média de 37% equivale a 6 bilhoes
de metros cúbicos, ou 2,4 milhões de piscinas
olímpicas.
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Fonte: SNIS, 2016

		Volume e percentual de perdas por UF
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Os dados demonstram um total de gastos da ordem de R$ 1,5 bilhão somente com energia elétrica gasta com o
volume de perdas, no entanto, poderiam ainda ser considerados outros gastos como produtos químicos, bem como
perdas de faturamento. Analisando os dados do SNIS, somente as perdas de faturamento correspondem a um montante
de mais de R$ 20 bilhões de reais, equivalente aos 6 bilhões de litros de água perdidos, que poderiam estar suprindo
consumidores, gerando energia elétrica ou preservando os mananciais.

Gastos da ordem de R$ 1,5 bilhão
somente com energia elétrica
gasta com o volume de perdas.

Somente as perdas de
faturamento correspondem
a um montante de mais de
R$20 bilhões de reais.
		Projeção do consumo energético
Neste tópico serão apresentados os resultados da projeção de consumo hidroenergético para o setor de saneamento
para 2030.
A metodologia utilizada considerou a realização de projeções para os volumes de abastecimento de água e coleta
de esgoto para o cenário nacional como um todo e em seguida para cada UF, a fim de verificar a aderência entre as
projeções e validar o método.
O gráfico a seguir apresenta a taxa composta de crescimento anual ( Compound Annual Growth Rate - CAGR ) do
consumo de energia elétrica no abastecimento de água. Já o gráfico seguinte apresenta a projeção para o esgotamento
sanitário.
Plano Diretor de Negócios e Gestão da Rede LENHS
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Fonte adaptada do SNIS, anos
2005 a 2030

Fonte adaptada do SNIS, anos
2005 a 2030
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Ao se comparar os dados obtidos da projeção de consumo energético com aqueles apresentados pelo Plano de
Saneamento Básico – PLANSAB, observa-se que a população calculada pelo método desse plano diretor segue a tendência
do plano de saneamento, conforme exibem as figuras a seguir.

Fontes: PLANSAB, 2013 e Fonte adaptada do SNIS, anos 2005 a 2030
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Fontes: PLANSAB, 2013 e Fonte adaptada do SNIS, anos 2005 a 2030

As projeções realizadas, analisadas à luz do diagnóstico de consumo hidroenergético realizado, servem para
demonstrar que há um vasto campo de atuação, e como será visto mais à frente no diagnóstico de ambiente interno, a
Rede LENHS ainda atua de forma tímida neste ambiente.

36
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		Entrevistas com companhias de saneamento
Este tópico busca esclarecer de forma granular o funcionamento das empresas de saneamento e as oportunidades
existentes para Rede LENHS, através de entrevistas com algumas empresas de saneamento, públicas e privadas.
Foram entrevistados colaboradores de 4 empresas de saneamento de diversas regiões do território nacional, de
diferentes portes e pertencentes tanto à iniciativa pública como privada. Nestas entrevistas foram abordados os temas
de eficiência energética, perdas, tendências do setor e o conhecimento em relação a Rede LENHS.
O consumo energético nestas empresas está distribuído da seguinte forma: 80% da energia é gasta com os sistemas
de abastecimento de água e os 20% restantes nos sistemas de esgotamento sanitário e unidades administrativas
(menos de 1%). Da energia gasta com os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário cerca de
90% o é dispendido por conjuntos motobombas. Em termos financeiros, uma média de 30% da receita bruta é
destinada aos dispêndios de energia elétrica.
Todas as empresas possuem algum tipo de abordagem às questões de eficiência energética e perdas de água, sendo
comum a segregação destes temas em áreas de atuação específica para cada um. Do ponto de vista das fontes de
ineficiências foram relatados os seguintes tópicos:
• Planejamento urbano;
• Projetos;
• Equipamentos;
• Qualificação profissional para atuação no tema;

80% da energia é gasta com
abastecimento de água e 19%
com esgotamento sanitário.

• Falta de alocação de recursos às manutenções preventivas.
As empresas entrevistadas também relataram recorrer muito pouco ao mercado para busca por soluções de terceiros,
pelo fato de possuírem equipes internas que devem realizar o serviço ofertado por consultorias. Ou seja, recorrem mais
ao mercado quando da necessidade de aquisição de equipamentos, mas não de soluções de eficiência hidroenergética.
Este fato, no entanto, não é comum a todas as empresas do setor. Há aquelas que contratam serviços de estudos e
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e implantação de iniciativas de eficiência hidroenergética ou participam de convênios e programas de governo. Ponto
em comum neste caso diz respeito aos obstáculos de contratações para os casos das empresas da iniciativa pública.
A Rede LENHS é pouco conhecida no mercado das empresas de prestação de serviços sanitários e nos casos onde
há o conhecimento o mesmo se deve à realização de projetos conduzidos pela Rede LENHS nestas empresas, através
de convênios do PROCEL, ou pelo fato de algum funcionário ter se formado nas instituições de ensino que abrigam um
laboratório da Rede LENHS.
Finalizando as entrevistas realizadas foi questionado qual a visão futura ou de serviços que a Rede poderia ofertar
a estas empresas e que agregariam valor para a mesma. A lista a seguir exibe os tópicos listados pelos entrevistados:
• Estabelecimento de standards (etiquetagem de sistema);
• Centro de excelência e referência em estudos do setor;
• Realização de pré-diagnósticos e diagnósticos;
• Realização de consultorias e treinamentos;
• Ações e programas para mudança de cultura do setor e incentivo à programas de manutenção;
• Elaboração, disseminação e acompanhamento de políticas de gestão de energia;
• Estabelecimento de comitês de eficiência energética nas empresas;
• Atuação conjunta com ESCOs;
• Promoção de eventos e congressos para o setor;
• Realização de treinamentos;

90% da energia elétrica é gasta
por conjuntos motobombas.

• Disseminação de melhores práticas;
• Revisão de indicadores SNIS;
• Sistemas de gestão de medições e contas de energia;
• Tomada de preços para o setor (publicação de composição de custos).
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energia elétrica
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No tocante à forma como são organizadas e como operam, foram identificadas três realidades distintas de companhias
de saneamento:

Empresas privadas;

Empresas públicas de
grande porte;

Empresas públicas de
pequeno ou médio porte.

As empresas privadas possuem, pelo objetivo de maximização de lucros inerente à iniciativa privada, uma atuação
mais forte no tocante à busca pela eficiência, com acesso mais facilitado a recursos e flexibilidade de contratações. Isso
permite a rápida movimentação destas empresas na contratação de serviços e compra de equipamentos. Entretanto,
verifica-se também uma tendência em internalizar os processos de melhoria de eficiência, em que as equipes internas
planejam e executam as atividades. Nestas empresas se verifica o uso de tecnologias mais modernas para o combate
a ineficiências e para a redução de perdas.
As empresas públicas de grande porte também possuem equipes próprias de eficiência energética e redução de
perdas, mas são um pouco mais propensas à contratação de serviços terceiros para a realização de estudos, frente a
redução de quadro de pessoal e morosidade nos processos de contratação de pessoal. No entanto, tais companhias
possuem maior dificuldade em contratações de serviços e compra de equipamentos, visto que devem se adequar à
legislação específica para o setor público. Nestas companhias há o uso de tecnologias modernas, porém de forma mais
tímida, visto a dificuldade de contratação.
Já as empresas públicas de pequeno ou médio porte se encontram em situações mais desfavoráveis, já que além de
compartilhar dos mesmos obstáculos existentes às empresas públicas maiores, estas também possuem menos recursos
disponíveis e maior ingerência política.
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Assim, o cenário posto para a Rede LENHS é tal que, apesar de as empresas privadas serem mais flexíveis e ágeis,
são também mais exigentes no nível de apresentação de soluções, que devem ser tais que justifiquem a contratação
externa ao invés da realização interna. As empresas públicas se mostram um setor que pode vir a ser foco de atuação,
mas é necessária a busca por formas de viabilizar a contratação e financiamento de projetos que agreguem valor a
estas. Neste universo, as pequenas e médias seriam as que mais oportunidades possuem de atuação do ponto de vista
de necessidades técnicas e tecnológicas.
		Oportunidades no saneamento
Os prestadores de serviço de saneamento têm sido o maior agente cliente da Rede LENHS e são foco de grandes
programas de governo bem como de atenção da mídia e sociedade, fatos que explicam a importância do estudo destes
para este Plano Diretor.
O diagnóstico desta classe de agentes demonstra que o consumo energético no setor é relevante e merece atenção
de ações de eficiência energética, onde a atuação em conjuntos motobombas tem sido o mais relevante inclusive pelo
fato destes representarem a esmagadora parcela do consumo energético no setor. Entretanto foi possível identificar
também que existem outras oportunidades, tais como a atuação sobre as bombas em si, e não somente nos motores
que as acompanham; e também sobre a geração distribuída, e dentro deste tema o mercado livre de energia.
Observou-se também a necessidade de maior qualificação de profissionais do setor, desde os planejadores e
projetistas até os operadores finais dos sistemas.
Por fim, foi identificada grande carência de atuação no esgotamento sanitário, tanto em termos de eficiência
energética, mas principalmente no tocante aos percentuais de população sem coleta ou tratamento de esgoto adequado.
Tais aspectos contribuem para problemas graves de cunho social e ambiental e em uma análise mais profunda também
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para o setor, pois haverá maior necessidade de tratamento de água captada para torna-la apta ao abastecimento. Diante
de um cenário de expansão da coleta e tratamento é de se esperar um crescimento natural do consumo energético,
mesmo que medidas de eficiência sejam tomadas, pois se trata da expansão de atuação do setor.
Em linha com o exposto anteriormente o problema de perdas é de extrema relevância, pois além de perdas em
eficiência energética também promovem perdas de faturamento e ainda contribuem para problemas de esgotamento
de mananciais, o que impacta tanto na água disponível para abastecimento via prestadores, como para captação direta
pela agroindústria e também para a geração de energia elétrica por meio de hidroelétricas.

Os problemas de perdas
contribuem para problemas de
esgotamento de mananciais,
o que impacta tanto na água
disponível para abastecimento
via prestadores, como
para captação direta pela
agroindústria e também para
a geração de energia elétrica
por meio de hidroelétricas.

As figuras a seguir apresentam o setor de saneamento do ponto de vista do abastecimento de água e esgotamento
sanitário pelas empresas prestadoras de serviços de saneamento com algumas chamadas dos pontos relevantes
discutidos.
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		Captação, tratamento e distribuição de água

Fonte: Contas econômicas da água no Brasil

42

Plano Diretor de Negócios e Gestão da Rede LENHS

Diagnóstico

		Esgotos e Atividades relacionadas

Fonte: Contas econômicas da água no Brasil
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		Governo
O saneamento básico é considerado um serviço essencial para a sociedade e, portanto, faz parte da agenda de
governo em termos de determinação de políticas, programas, investimentos e regulação
Foram identificadas atuações de cinco ministérios no tema de abastecimento. A figura a seguir expõe os ministérios
identificados e suas principais frentes de atuação no tema.
		Ministérios com atuações no setor de saneamento
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Alguns planos de governo ou programas de saneamento já implantados merecem destaque para o entendimento do
histórico de ações governamentais, como o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, a criação do PROCEL SANEAR,
a Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB e o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB.
Os programas, planos e leis têm como principais agentes idealizadores ou implementadores os ministérios já citados.
Em alguns casos, há compartilhamento de esforços para uma mesma ação. Em outros foi verificada a condução paralela
de iniciativas com o mesmo fim. Há, portanto, uma carência de aproximação entre os ministérios para uma atuação
mais sinérgica e eficaz.
		Agentes financiadores
As atividades desempenhadas pelos prestadores de serviço de saneamento e aquelas correlatas, como a implantação
ou expansão da rede de atendimento do setor, requerem grandes montas de recursos. Neste cenário a presença de
mecanismos e agentes de financiamento às atividades do setor são de grande importância.
Diversos dos programas e projetos capitaneados pelas iniciativas governamentais foram viabilizados graças à
presença de tais agentes, sejam eles o próprio governo, com aplicação de seus recursos onerosos ou não, ou ainda de
fundos específicos ou bancos nacionais e internacionais, onde se destacam os bancos mundiais de desenvolvimento.
A figura a seguir apresenta alguns desses agentes.

AFD
BNDES
CAIXA
CODEVASF
FCO
FDNE
FECAM
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FFEM
FEHIDRO
FINEP
FNO
FOCEM
IDB
JICA

KFW
MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO
NEW DEVELOPMENT BANK
PAC
THE WORLD BANK
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Atualmente as atividades da Rede LENHS são viabilizadas através de venda de serviços pelos laboratórios da Rede
ou de convênios firmados através do programa PROCEL SANEAR. Como será visto mais adiante no diagnóstico interno,
essa forma de atuação não garante uma sustentação à Rede LENHS para que sejam planejadas ações futuras, dada a
incerteza da alocação recorrente de recursos para o desempenho de suas atividades.
No entanto, além da possibilidade de atuação com os agentes financiadores citados anteriormente, seja diretamente
ou através de programas e projetos de ministérios, a Rede LENHS, por estar inserida no ambiente de promoção da
eficiência energética, pode recorrer a recursos obrigatoriamente destinados a ações de eficiência energética pelas
distribuidoras de energia elétrica, conforme determinado pelo Programa de Eficiência Energética – PEE, coordenado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
A lei 9.991/00 estabeleceu o PEE e determina, além de outros pontos, o percentual da receita operacional líquida
que as empresas distribuidoras de energia elétrica devem destinar a ações de eficiência energética e a pesquisa e
desenvolvimento. A Lei 13.280/16 alterou o percentual a ser alocado. Atualmente, somente para o PROCEL deve ser
destinado 0,1% da receita operacional líquida, e 0,5% para ações de eficiência energética como um todo. De acordo
com o Plano de Aplicação de Recursos do PROCEL do ano de 2.017, o orçamento para o programa estava em torno de
R$ 100 milhões, o que leva ao cálculo da monta total de R$ 500 milhões destinados às ações de eficiência energética,
diretamente aplicados pelas empresas distribuidoras de energia elétrica, de acordo com regulamentações da ANEEL.
A figura a seguir exibe a distribuição dos percentuais a serem destinados pelas empresas distribuidoras de energia
elétrica.

⁵ De acordo com o Plano de Aplicação de Recursos do PROCEL do ano de 2.017 – PAR 2017
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		Ditribuição das alocações de recursos pelas empresas distribuidores de energia elétrica

A Rede LENHS possui a seu dispor de opções para financiar suas atividades e garantir sua sustentabilidade, a depender
do direcionamento estratégico adotado.
		Fornecedores de equipamentos e serviços
A operação e gestão das atividades de prestação de serviços de saneamento requerem a aplicação de equipamentos e
tecnologia adequados, e como visto no tópico sobre os prestadores de serviços de saneamento, os conjuntos motobombas
são os maiores consumidores de energia em tais empresas. Não se pode menosprezar, no entanto, a aplicação de
tecnologia para monitoramento, automação e gestão, visto os alarmantes indicadores de perdas de água existentes.
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Soma-se a este arcabouço a aplicação de tecnologias na área de coleta e tratamento de esgoto, que não tem sido foco
da Rede LENHS, mas apresenta potenciais de cogeração de energia e eficiência energética, além do apelo social, ao
meio ambiente e à saúde.
No sentido de se analisar os agentes que recaem sob esta categoria, pode-se citar as associações, como a Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ e a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de
Conservação de Energia – ABESCO, dentre outras. Citam-se também empresas de consultoria e empresas de serviços
de conservação de energia – ESCOs, bem como indústrias como fabricantes, empresas de engenharia, equipamentos
tecnológicos e empresas desenvolvedoras de software.
Em todos esses agentes há oportunidades de ação, seja de parceria na oferta de soluções ou na prestação de serviços
de apoio à pesquisa e desenvolvimento. No entanto, a ação deve ser planejada a depender do direcionamento estratégico,
a fim de não perder o foco e usufruir destes agentes da melhor forma para atendimento deste direcionamento.
		Grandes consumidores
Por fim, identificou-se o grupo de grandes usuários finais de sistemas de saneamento, que pode vir a ter interação
com a Rede LENHS. A figura a seguir categoriza tais agentes e traz alguns exemplos.
Alguns dos elos identificados no diagrama são atualmente atendidos pelas empresas prestadoras de serviços de
saneamento, tais como residências, comércios, algumas indústrias e governo. No entanto, de acordo com o estudo
Conjuntura de Recursos Hídricos da ANA, a irrigação é responsável por aproximadamente 70% do total consumido
de água no país, enquanto o abastecimento urbano consome cerca de 9% e a indústria 9%. É importante ressaltar
que estes números se distinguem daqueles apresentados no item “Volumes envolvidos no consumo energético”, pois
aqueles se referem aos volumes de água e esgoto que passam pelas empresas de saneamento e estes tratam de volumes
totais, incluindo os consumos diretos das fontes, sem passar por prestadores de serviço de saneamento.
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		Grandes usuários de saneamento
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A atuação direta sobre tais agentes pode não se apresentar viável, devido este ser um grupo cujos agentes são muito
pulverizados, porém, a atuação sobre associações ou sobre elos mais significativos pode fazer sentido. O mesmo pode
ser dito da utilização de frentes do PROCEL como o PROCEL INFO, o PROCEL EDUCAÇÃO e o próprio PROCEL SANEAR,
que possuem tal viés de atuação sobre agentes mais pulverizados.

2.2Rede LENHS
A Rede LENHS foi criada em 2004 no contexto do PROCEL SANEAR com a proposta inicial de construção de seis
Laboratórios de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento em universidades brasileiras. Foram selecionadas
as seguintes universidades federais à época: UFPB, UFMS, UFPA, UFRGS, UFPR e UFMG.
A partir de 2005 foi realizado um convênio entre a ELETROBRAS e as universidades, com interveniência administrativa
das fundações, denominado “Capacitação e Implantação do Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica no
Saneamento”.
A documentação trazia, em sua cláusula de objeto:

“O presente convênio tem por objeto a cooperação técnico-financeira (...) visando a implementação
do laboratório de eficiência energética e hidráulica no saneamento - LENHS, para as atividades no
ensino e pesquisa e extensão, incluindo bolsas de estudo que incentivem a elaboração de trabalhos
de iniciação científica, dissertações e teses relacionadas ao uso eficiente da enerf ia e da água no
saneamento de forma a tornar o LENHS um centro de referência regional de atividades destinadas
à eficiência energética e hidráulica em saneamento, de acordo com as ações integrantes do PROCEL
																	- Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica”
Diante do objeto descrito nos convênios realizados com as universidades e fundações é possível identificar que a
missão inicial e, portanto, principal do convênio, foi o estabelecimento da Rede com foco em realização de ensino,
pesquisa e extensão. É latente a destinação de esforços para a criação de conteúdo acadêmico para o setor.
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Embora esteja ainda no texto a visão futura de tornar o LENHS um centro de referência regional de atividades
destinadas à eficiência hidroenergética no saneamento, esta acaba por ser secundária e pode ser interpretada como
um centro de referência de atividades de ensino, pesquisa e extensão e não propriamente de atividades voltadas
ao mercado per se, o que conflita com um dos objetivos do PROCEL de efetivamente gerar melhorias de eficiência
energética e consequente redução do consumo energético.
		Capacidade instalada
A distribuição dos laboratórios da Rede LENHS buscou posicionar ao menos um laboratório por região do país.
Contudo, as unidades não se encontram necessariamente nos grandes polos consumidores de energia elétrica no setor
de saneamento, como é o caso dos estados de São Paulo (Sudeste), Bahia (Nordeste) e Goiás (Centro Oeste). A figura a
seguir apresenta esta situação.
Consumo Nacional Anual
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Verifica-se que a presença da Rede LENHS na região Norte, com dois laboratórios, se faz justificada pelo fato de
abranger uma das maiores regiões do país, mas ao mesmo tempo, verifica-se que não existem companhias de saneamento
com grandes consumos de energia ao redor. De modo semelhante, o mesmo ocorre na região Sul, que conta com três
laboratórios da Rede. A região Nordeste possui grande quantidade de companhias de saneamento com elevado consumo
energético, porém conta apenas com um laboratório da Rede LENHS.
Em algumas unidades federativas do país, como Bahia, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais, onde
se encontram cinco das dez companhias de saneamento que mais consomem energia elétrica no país (SABESP-SP,
COPASA-MG, EMBASA-BA, SANEAGO-GO e CAESB-DF), há um distanciamento considerável entre as unidades LENHS
mais próximas.
Do ponto de vista de microlocalização, os laboratórios da Rede LENHS se encontram dentro dos campi das universidades
aos quais são relacionadas, com exceção do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), no Rio de Janeiro-RJ.
Do ponto de vista da infraestrutura instalada, verifica-se que seis laboratórios da Rede LENHS apresentam bancada
de simulação de rede de abastecimento de água e reservatórios, conforme estabelecido no convênio entre a Eletrobras
e as universidades.
As variações nas características da infraestrutura dos laboratórios ocorrem devido ao fato dos LENHS terem sido
instituídos condicionados à arquitetura das universidades (exceto LENHS CEPEL e LENHS UNIFEI, que são laboratórios
móveis). Desse modo, a infraestrutura já existente nas edificações foi readequada ao uso para o laboratório da Rede LENHS
e, na maioria dos casos, tal infraestrutura pré-existente pertencia ao laboratório de ensino e pesquisa de hidráulica.
Cabe ainda destacar que o laboratório LENHS UNIFEI possui características diferentes dos demais laboratórios, pois
se trata de uma unidade móvel munida de equipamentos e instrumentação portátil para a realização de trabalhos de
campo.
Todavia, as variações regionais e nas características de infraestrutura dos laboratórios não interferem no propósito
para os quais foram criados. De maneira geral, a maioria dos LENHS apresentam condições similares de execução
de seus serviços. A decisão por instalação de bancadas em posição horizontal ou vertical foi tomada de acordo com
o espaço disponível e não influencia na qualidade dos ensaios realizados, sendo que todas satisfazem as simulações
mínimas requeridas pelo Procel.
A seguir são apresentadas fotos selecionadas de alguns dos laboratórios
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LENHS UFPA

Figura 02. Sala de comando do LENHS UFPA

Figura 03. Bancada LENHS UFPA

LENHS UFMS

Figura 04. Sala de treinamento e bancada LENHS UFMS
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Figura 05. Circuito com ramais LENHS UFMS
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LENHS UFPB

Figura 06. Sala de Treinamento LENHS UFPB

Figura 07. Bancada LENHS UFPB

LENHS UNIFEI

Figura 08. Laboratório móvel LENHS UNIFEI

54

Figura 09. Laboratório móvel LENHS UNIFEI
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LENHS UFPR

Figura 10. Bancada LENHS UFPR

Figura 11. Reservatórios LENHS UFPR

LENHS UNIPLAC

Figura 12. Vista geral LENHS UNIPLAC
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Figura 13. Bancada LENHS UNIPLAC
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LENHS CEPEL

Figura 14. Termógrafo LENHS CEPEL

Figura 15. Detector ultrassônico de vazamentos LENHS CEPEL

LENHS UFT

Figura 16. Bancada hidráulica LENHS UFT
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Figura 17. Vertedor retangular LENHS UFT
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LENHS UFRJ

Figura 18. Sala de aula LENHS UFRJ

Figura 19. Espaço disponível para instalação do LENHS UFRJ

LENHS UFRGS

Figura 20. Escritório e centro de comando LENHS UFRGS
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Figura 21. Bancada LENHS UFRGS
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Nota-se que os LENHS se apresentam em bom estado de conservação em sua maioria.
Analisando os equipamentos dos laboratórios, verifica-se que não há homogeneidade na quantidade de equipamentos
declarados pelos LENHS. Tal fato ocorre pelas características particulares de cada laboratório: algumas unidades foram
implantadas com recursos financeiros similares, já outras foram concebidas em outro momento, com outros níveis de
investimento, o que gerou certa desproporcionalidade em relação aos equipamentos. Outro ponto a ser destacado é
o fato de os laboratórios os adquirirem através de recursos provenientes da participação em projetos distintos, o que
pode gerar mais disparidade a longo prazo.
Por fim, com relação às equipes verifica-se o maior gargalo da Rede LENHS, dado que em sua maioria estas são
compostas por alunos de graduação e pós-graduação que na grande maioria dos casos estão atuantes na Rede LENHS
por um curto período de tempo.
Os coordenadores e pesquisadores dos LENHS são, em sua maioria, professores das universidades onde os LENHS
foram instituídos. Por este motivo, sua dedicação à Rede LENHS não é (e nem poderia ser) exclusiva. Cabe lembrar que
os professores possuem diversas responsabilidades na academia, como ministrar aulas e conduzir e orientar pesquisas.
Alguns laboratórios possuem técnicos (servidores públicos, celetistas e bolsistas) que apoiam as atividades práticas
desenvolvidas nos laboratórios e participam das atividades de campo.
A estrutura organizacional dos LENHS segue basicamente o seguinte ordenamento:
(i) Coordenador (professor);
(ii) Pesquisadores (professores);
(iii) Técnicos de laboratório e alunos (podem ser da pós-graduação e/ou da graduação).
Geralmente os coordenadores recebem as demandas, analisam-nas e as distribuem para os demais integrantes da
equipe, sendo que tal distribuição não necessariamente obedece a uma estrutura hierárquica formal.
Avaliou-se que a formatação atual da Rede LENHS em termos de infraestrutura e recursos técnicos e humanos está
apta à condução de um maior volume de atividades, seja de pesquisa e desenvolvimento, quanto ensino e condução de
projetos junto a agentes do setor
Caso a Rede amplie sua oferta de serviços ao mercado, captando mais clientes, pode-se afirmar pela análise que os
recursos humanos (equipe) serão o gargalo da capacidade de atendimento. Os equipamentos ocupariam a segunda
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posição neste quesito, e sua disponibilidade seria substancialmente importante para os serviços oferecidos em campo.
Já a infraestrutura física seria a menos impactada, já que muitos serviços oferecidos ao mercado seriam realizados em
campo (ex.: treinamentos in company e diagnóstico, medições e aferições de campo.
		Serviços
Atualmente a Rede LENHS atua na prestação de serviços que podem ser enquadrados em três categorias conforme
exibe a figura a seguir. Existe entre estas uma interrelação, pelo fato de os serviços de certa categoria, por muitas vezes,
estarem atrelados aos de outra categoria, como no caso da realização de um estudo que se encerra com a realização
de um treinamento.
		Categorias de serviços prestados pela Rede LENHS

• Treinamentos
• Publicações

•
•
•
•

Vazão
Pressão
Rugosidade
Calibração

• Consultoria
(perdas, eficiência energética,
plano de saneamento)
• Projetos Técnicos
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		Cursos – Ensino e pesquisa
Os cursos lecionados pela Rede LENHS possuem forte interdependência da estrutura na qual os laboratórios se
encontram: as universidades. Os professores são em sua maioria doutores em ciência ou mestres, com foco de pesquisa
e ensino na área de eficiência energética em saneamento, o que se mostra uma forte característica do serviço.
Os cursos podem ser contratados à parte ou podem estar inseridos dentro de um projeto de eficiência hidro energética.
Ainda neste aspecto encontram-se as atividades de pesquisa realizada pela Rede LENHS. Tais atividades contemplam
orientação de trabalhos de iniciação científica, monografias de conclusão de cursos de graduação, dissertações
de mestrado e teses de doutorado voltadas para o tema de eficiência hidroenergética no saneamento, bem como
publicações técnicas e científicas na área de eficiência hidroenergética no saneamento, tais como: livros, manuais,
artigos, teses, estudos e outros.
Algumas das principais publicações geradas pela Rede LENHS são exibidas a seguir.
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A Rede LENHS tem, portanto, atuado no campo de ensino e pesquisa com diversas publicações. A seguir são
apresentados os números relativos às atividades acadêmicas e publicações.
		Produção de Atividades Acadêmicas

Atividades Acadêmicas e Públicações

Total

Artigo completo publicado em periódico

37

Livro publicado/organizado ou edições

25

Capítulo de livro publicado

30

Trabalho completo publicado em anais de congressos

108

Iniciação científicada

42

Trabalho de conclusão de curso de graduação

18

Dissertação de mestrado

47

Tese de doutorado

17

Patentes

3

A partir dos dados apresentados anteriormente, é possível verificar o predomínio de trabalhos publicados em anais
de congressos, seguidos de orientações a trabalhos de pesquisa de Mestrado e de iniciação científica (graduação). Tais
atividades são adotadas para difundir o conhecimento gerado nos LENHS, democratizando a pesquisa e o conhecimento
científico.
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Com relação aos treinamentos, foram conduzidos até o momento 22 treinamentos pela Rede LENHS, com foco
em abastecimento de água e em sua maioria através de convênios do PROCEL, com alguns casos de contratações
diretas por empresas do setor. Há também cursos que foram ofertados abertamente a profissionais do setor. A maior
parte dos treinamentos oferecidos estão inseridos nos escopos de outros projetos realizados (exemplo: diagnóstico
hidroenergético).
		Serviços metrológicos
Os serviços metrológicos, ou laboratoriais, são aqueles prestados para fins de medições de vazão, pressão e outros
aspectos de instalações e componentes de sistemas de saneamento. Foram apontados como sendo o serviço mais
recorrente – de maior volume – prestado pelos laboratórios.
Alguns serviços laboratoriais prestados estão listados a seguir:
• Medição de vazão em rios e canais
• Medição de vazão em dutos para líquidos e gases
• Dimensionamento de instalações de bombeamento
• Análise de sistema de bombeamento
• Teste hidrostático em vasos de pressão
• Inspeção de segurança em caldeiras
• Analise de instalações industriais com relação à economia de energia na indústria
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		Projetos e estudos
Esta categoria abrange serviços com maior complexidade e de menor volume demandado, porém com alto valor
agregado. Ademais, tais serviços servem como prospectores de novas demandas, tais como modelagens e simulação de
sistemas, projetos de setorização e cursos. Abaixo estão representados temas que fazem parte dos projetos e estudos
realizados pela Rede LENHS:
		Projetos e Estudos realizados pela Rede LENHS

Particiação em
desenvolvimento de
projetos de estações
elevatórias

Estudo de eficiência
energética

Estudos de
Perdas

Participação na
elaboração de políticas,
planos e programas de
saneamento

Dada a grande complexidade envolvida nos temas desta categoria de serviços, e devido a miríade de soluções
possíveis de serem aplicadas, abre-se um campo para a realização de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).
Dessa forma a Rede LENHS possui um grande potencial e importância na introdução de novas tecnologias, métodos
e ferramentas com o foco em atingir seu objetivo principal de uso eficiente e integrado de energia elétrica e água no
setor de saneamento.
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Alguns exemplos de temas em que a Rede LENHS atua:
• Métodos para redução de perdas;
• Desenvolvimento de produtos com maior eficiência (em específico motobombas);
• Desenvolvimento de projetos com implantação de micro geração;
• Uso de fontes alternativas de energia.
Apesar de serem estes os serviços com maior valor agregado, são também os que possuem maior competição,
geralmente de fortes atores do mercado, que concorrem junto à Rede LENHS pela demanda de serviços. A flexibilidade
de contratação de projetos de performance, em que o valor do projeto é pago através da economia gerada, favorece
tais atores em detrimento à Rede LENHS.
Foram realizados pelos laboratórios da Rede LENHS, desde sua criação, 10 projetos. Todos estes foram realizados
no tema de abastecimento de água e possuem como fontes financiadoras o próprio PROCEL ou alguma outra fonte
viabilizada através de convênio.
Assim como observado na realização de atividades de ensino e pesquisa, identifica-se uma baixa atuação da Rede
LENHS em projetos de eficiência hidroenergética, considerando um total de 10 projetos em 14 anos de existência. Neste
aspecto fica mais evidente a não atuação em prospecção por parte dos coordenadores da Rede LENHS, que possuem
um perfil muito mais voltado à academia e não dispõem de tempo e recursos necessários para uma prospecção efetiva
de serviços.

		Serviços que podem vir a ser oferecidos futuramente
Uma reflexão foi realizada com os atuais integrantes da Rede LENHS a fim de identificar possíveis serviços a serem
ofertados pela Rede LENHS. A lista a seguir (não exaustiva) considera as opções apontadas em tal reflexão:
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• Ensaios de conjunto motobomba (em bancada de laboratório e in loco);
• Ensaios em tubulações (este serviço requer a instalação de bancada específica);
• Ensaios de macro medidores em laboratórios (este serviço requer a instalação de bancada específica);
• Cursos na modalidade Ensino a Distância – EAD;
• Locação de laboratórios e equipamentos;
• Venda de material e método de ensino.
Além destes serviços identificados, há possibilidade de os laboratórios e equipes da Rede LENHS prestarem serviços
relacionados à certificações e auditorias de sistemas de gestão da qualidade para o setor de saneamento, bem como
implantação e auditoria de normas técnicas especificas. Neste âmbito, pode-se citar a certificação de profissionais de
medições e verificações ( Certified Measurement and Verification Professional – CMVP ), e serviços de consultoria e/ou
certificação em normas como a ISO 50.001.
A análise de serviços ofertados pela Rede LENHS e aqueles que podem vir a ser ofertados estabeleceu o conjunto
de partida sob o qual se pode trabalhar após a determinação de direcionamento estratégico a ser adotado pela Rede
LENHS.
		Aspectos institucionais
A Rede LENHS está vinculada a instituições de ensino do ponto de vista institucional. A fim de viabilizar atividades de
extensão e eventuais serviços oferecidos ao mercado, possui vinculação a fundações que apoiam atividades semelhantes
das universidades.
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A forma das universidades públicas brasileiras de operarem com o setor produtivo é demasiadamente burocrática.
Dada a inserção dos LENHS nas universidades, existem dificuldades de operação, principalmente para atender as
empresas prestadoras de serviços no saneamento.
Do ponto de vista de fomento e sustentabilidade financeira, a Rede LENHS tem se mostrado dependente da Eletrobras.
Os momentos apontados como mais ativos em termos de oferecimento de serviços, como diagnósticos, pesquisa,
publicações e treinamentos ocorreram durante a vigência dos convênios estabelecidos com a Eletrobras.
O Ministério de Minas e Energia tem tido alguma interação indireta com a Rede LENHS, através da Eletrobras/PROCEL.
Já no caso do Ministério das Cidades, não ocorre qualquer interação, inclusive tendo este ministério um programa
próprio para o tema: “Projeto de Eficiência Energética em Sistema de Abastecimento de água – ProEEsa”, onde atua
através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades do Brasil e o Ministério Federal da
Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, sendo a parceria executada pela Cooperação Alemã
para o Desenvolvimento Sustentável - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Portanto, as iniciativas relacionadas ao tema de eficiência energética no setor de saneamento têm sido
majoritariamente dependente de programas e convênios estabelecidos pelo poder público. Algumas companhias
privadas de saneamento têm buscado serviços dos laboratórios, mas ainda em níveis incipientes para sua
sustentação financeira.
Quanto à organização interna dos laboratórios da Rede LENHS, o coordenador de cada laboratório é indicado pela
universidade e sempre é um professor que atua no grupo de pesquisa do saneamento, preferencialmente na área de
eficiência energética.
Embora não haja processo formal, o coordenador geral da Rede até o momento foi escolhido informalmente dentro
de reuniões realizadas no âmbito do convênio de 2011, entre a UFMS/FAPEC e a ELETROBRAS/Procel. Ressalta-se que
a Rede não possui estatuto próprio definindo a governança, as regras e as atribuições gerais do coordenador geral.
Assim, identifica-se a necessidade de formalização de um estatuto da Rede, com regras e procedimentos para sua
operação conjunta.
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2.3Análise FOFA
A análise de Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças apresenta de forma visual a síntese dos diagnósticos
externos e internos realizados para a Rede LENHS. Forças e fraquezas correspondem aos aspectos internos da Rede
LENHS e oportunidades e ameaças aos aspectos externos. Esta ferramenta se mostra útil para avaliação de ações
a serem tomadas pela Rede LENHS frente ao direcionamento estratégico adotado, aos possíveis cenários futuros e
que visem aproveitar oportunidades com o uso de forças e mitigar potenciais riscos de ameaças e proteção de suas
fraquezas. A tabela a seguir apresenta a análise FOFA realizada para a Rede LENHS.
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Forças

Fraquezas

• Corpo técnico qualificado
• Infraestrutura adequada e presente em abrangência
nacional
• Presença próxima a instituições de ensino e a órgãos do
governo (através da Eletrobras e MME)

• Processo burocrático administrativo
• Alta rotatividade da equipe técnica
• Dependência de técnicos bolsistas
• Pouca articulação para aproveitar mais projetos e programas
• Dificuldade de prospecção com o mercado devido a
perfil acadêmico e/ou pouca disponibilidade de horas de
coordenadores

Oportunidades

Ameaças

• Demanda contínua de serviços especializados
• Necessidade das empresas de saneamento em buscar
eficiência
• Crescimento da iniciativa privada no setor de saneamento
• Diversas fontes de fomento

• Ambiente regulatório desarticulado e “não maduro”
• Instabilidade política
• Ausência da implementação da legislação de recursos
hídricos
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2.4Futuro do Setor
Foram ouvidos especialistas do setor a respeito de quais tendências e incertezas se apresentam ao mercado e setor
no qual a Rede LENHS opera para o horizonte de 12 anos. O objetivo é realizar a reflexão das possibilidades de futuro
e traçar uma estratégia para a Rede LENHS baseada em seu contexto atual (diagnóstico, apresentado anteriormente).
O quadro a seguir resume as tendências e incertezas identificadas.
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A seguir é apresentada uma breve explanação das tendências e incertezas.
		Tendências
• Crescimento populacional
De acordo com estudo do IBGE a população
brasileira continuará em crescimento durante o
horizonte temporal deste Plano Diretor, até o ano
de 2030;
• Escassez de água
A escassez de água é uma tendência exposta
pelos especialistas. Muitas bacias hidrográficas já
se apresentam saturadas atualmente;
• Encarecimento da energia
O fornecimento de energia na forma tradicional
tem uma tendência de encarecimento ao longo do
tempo, seja por aumento da demanda superior ao da
oferta ou pelo fato de ser dependente da sazonalidade
das chuvas e da oscilação de combustíveis fósseis;
• Obsolescência do parque de máquinas
Os parques de máquinas das companhias de
saneamento têm se deteriorado e não há perspectivas
de reversão desta tendência. Um dos pontos
críticos expostos pelos especialistas é o pouco uso
de manutenção preventiva e planejamento para
renovação;
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• Automação
Em contrapartida ao item anterior, o setor tem
ofertado cada vez mais soluções para automação,
que têm sido absorvidas pelas companhias para fins
de redução de custos e aumento da eficiência;
• Geração distribuída e mercado livre
Esta tendência tem sido observada em diversos
setores da economia como forma de reduzir os
custos e a incerteza das variáveis que determinam
os preços da energia;
• Necessidade de capacitação
De forma análoga à deterioração do parque de
máquinas, os especialistas constataram haver
uma tendência de aumento da necessidade de
capacitação, seja pela expansão do setor como da
implantação de novas tecnologias;
• Redução de perdas e fraudes
As empresas de saneamento geralmente possuem
uma área específica para perdas, que tratam de
perdas e fraudes ao sistema. Por ser uma área que
impacta diretamente os resultados financeiros há
uma clara tendência de aumento de esforço nesse
sentido.
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		Incertezas
• Universalização
A universalização do saneamento, apesar de
constar em programas de governo e ser um item
importante para a sociedade como um todo, é uma
incerteza. Diversos planos e programas passados
não apresentaram resultados satisfatórios a longo
prazo e projetos atuais não tem demonstrado atingir
as metas estabelecidas;
• Regulação
A regulação do setor, apesar de possuir marcos
legais, não possui uma diretriz de unificação, sendo
que podem existir uma miríade de órgãos reguladores
que podem ter inúmeros itens de regulação distintos
e formas de regulação. Isso em si proporciona uma
incerteza ao setor como um todo;
• Contratações públicas
As companhias públicas de saneamento possuem
dificuldades em realizar contratações devido às
exigências legais. A lei 13.303 pode ser uma saída
para melhorar a gestão e contratação de terceiros;
• Coordenação de programas
Grau de coordenação interministerial de
programas voltados ao setor de saneamento e
eficiência energética. Uma melhor coordenação
permitiria o aproveitamento de estruturas existentes,
como a Rede LENHS (ligada ao atual Ministério de
Plano Diretor de Negócios e Gestão da Rede LENHS

Minas e Energia), em projetos de eficiência energética
no saneamento coordenados pelo atual Ministério
das Cidades, entre outros.
• Subsídios
A existência ou não de subsídios aos agentes da
cadeia de valor do saneamento direcionam parte
dos esforços de captação e uso de recursos para as
ações de eficiência energética no saneamento. Sua
inexistência impulsionaria a busca pelos agentes
por operações mais enxutas e eficientes.
• Investimentos
Há uma incerteza sobre a condução política
sobre o tema, bem como se existirão mecanismos
vantajosos para o investimento da iniciativa privada
no setor;
• Água de reuso
Apesar de ser uma possível solução para melhoria
da eficiência energética e combate ao desperdício a
água de reuso ainda apresenta custos elevados para
os consumidores finais;
• Tratamento terciário
O tratamento terciário corresponde à extração
de minerais e outros insumos de valor a partir do
tratamento de esgoto. Há potencial de uso de
elementos químicos contidos no esgoto para a
agricultura, por exemplo.
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		 • Iniciativa privada: a depender da regulação a ser adotada e da condução política, a iniciativa
privada pode ter uma atuação mais forte no setor. Ainda se apresenta como uma incerteza, pois em alguns
países como França e Alemanha foram observadas a saída das iniciativas privadas do setor, o que impacta
as ofertas de serviços ao setor e o nível de investimentos;
		 • Privatização Eletrobras: para o programa PROCEL a privatização ou não da Eletrobras se mostra
uma incerteza sobre sua organização e gestão. Atualmente o programa é gerido por uma secretaria executiva
cujo quadro pertence à Eletrobras.
Observa-se que diversos cenários futuros podem surgir a depender da combinação, principalmente, de incertezas
que venham a se concretizar ou não. Assim, alguns pontos foram identificados como críticos para a definição do
posicionamento estratégico da Rede LENHS e à sua implantação. Tais pontos consistem numa fundação sólida à Rede
LENHS e que permita o seu tráfego por qualquer cenário que se concretize.
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		 • Prospecção comercial e de parcerias: independente de o cenário futuro ter grande participação
de empresas do setor público ou privado e ter uma maior regulamentação ou não, a existência de uma
função de prospecção e vendas permite a oferta de um leque customizado de serviços a potenciais clientes
e parceiros adequados à realidade do cenário futuro;
		 • Gestão de projetos: da mesma forma, a Rede LENHS precisa formatar uma estrutura capaz de
entregar projetos no prazo e com qualidade de ponta para o setor. Isto permitirá tornar a Rede mais conhecida
e apta a ganhar novos projetos;
		 • Estrutura administrativa: A Rede LENHS necessita de uma estrutura central de administração a
fim de sanar problemas diagnosticados atualmente e torna-la apta a atender o setor com o desempenho
exigido por este;
		 • Relacionamento com o governo federal: este ponto diz respeito ao aproveitamento de uma posição
de vantagem da Rede LENHS que é a sua proximidade com os ministérios. Isto permite a atuação da Rede
com a proposta de formulação de regulações para beneficiar o setor, se posicionar como agente de destaque
e ainda aproveitar programas existentes dos ministérios;
		 • Pensamento estratégico: os cenários futuros podem emergir de distintas formas e as capacidades
de identificação das mudanças do setor e de redirecionamento são essenciais para a sobrevivência em longo
prazo da Rede LENHS.
Isto posto, o capítulo seguinte apresenta o posicionamento estratégico a ser adotado pela Rede LENHS, a fim de
torna-a apta a enfrentar qualquer cenário fruto das combinações de tendências e incertezas apresentadas, bem como
a consideração dos pontos críticos citados.
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3Posicionamento Estratégico
À luz do diagnóstico foi definido o posicionamento estratégico para Rede LENHS, para o horizonte de 12 anos, até
2030. A proposta de posicionamento está calcada em três premissas fundamentais:
• Auto sustentabilidade financeira:
O modelo definido para a Rede LENHS deve permitir sua auto
sustentabilidade financeira, sem depender única e exclusivamente de recursos da Eletrobras ou do PROCEL. Em outras
palavras, deve ter uma estrutura capaz de captar projetos e recursos financeiros;
		 • Modelo evolutivo que não descarte o que já foi conquistado junto às universidades e laboratórios: A Rede
LENHS possui uma infraestrutura implantada pelo PROCEL em conjunto com as universidades que deve ser aproveitada
e aprimorada, inclusive como diferencial competitivo. Decidiu-se por não adotar nenhuma vertente estratégica
totalmente disruptiva em que a parceria com as universidades e atuais coordenadores não fizesse mais sentido;
		 • Efetividade prática das ações: As ações desempenhadas pela Rede LENHS devem estar aderentes aos
objetivos do PROCEL, com resultados práticos e passíveis de mensuração. Ou seja, as iniciativas da Rede LENHS não
poderiam se ater a apenas estudos, pesquisas ou aspectos metodológicos, mas também estarem comprometidos com
a efetiva aplicação das proposições no setor, de modo a capturar resultados em eficiência energética.
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Destaca-se que esta última premissa está alinhada aos objetivos definidos para o programa PROCEL, a saber:

“Racionalizar o uso da energia elétrica e, como decorrência da
maior eficiência, propiciar o mesmo produto ou serviço com menor
consumo, eliminando desperdícios, e assegurando redução global de
custos e de investimentos em novas instalações no sistema elétrico.”
Diante do exposto foi possível convergir qual deveria ser a missão e visão da Rede LENHS para os próximos anos, e
assim definir seu posicionamento estratégico.
		Missão da Rede LENHS

Contribuir para que o setor de saneamento se torne altamente eficiente
do ponto de vista hidroenergético, implantando projetos e transferindo
tecnologia através da atuação em rede nos próximos 12 anos.
		Visão da Rede LENHS

Ser referência no tema de eficiência hidroenergética na cadeia de valor
do saneamento.
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Para atuação diante dos cenários identificados para o horizonte de 12 anos, o posicionamento da Rede LENHS deve
refletir a capacidade de criação de resiliência e observação constante do ambiente da cadeia de valor do saneamento
para permitir um rápido ajuste em seu direcionamento quando da identificação de sinais que reforcem um cenário se
formando. Deve também considerar a implantação de projetos a fim de atender o objetivo do PROCEL de racionalizar
efetivamente o uso da energia. A eliminação de desperdícios também é visualizada no objetivo central do programa, o
que permite a atuação da Rede LENHS nesse novo posicionamento como agente de combate ao desperdício do uso de
água e de redução de perdas, vista a alta correlação existente entre estes aspectos e a eficiência hidroenergética. Por
fim, a Rede LENHS deve operar de forma financeiramente sustentável.
De forma prática, o posicionamento estratégico da Rede LENHS é detalhado de duas formas a seguir: a primeira,
sob a ótica de estrutura organizacional (seção 3.1); e a segunda, sob a ótica de suas áreas funcionais e modo de
operacionalização (seção 3.2).

3.1Estrutura organizacional proposta
Em vista ao posicionamento definido, propõe-se novo desenho organizacional para a Rede LENHS, através de
organograma flexível e aderente às suas diretrizes estratégicas. A figura a seguir apresenta o organograma proposto
para a Rede LENHS que será detalhado em seguida.
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		Organograma proposto para a Rede LENHS
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Os subtópicos seguintes caracterizam os principais elos da nova
estrutura organizacional da Rede LENHS com suas responsabilidade
e qualificações.

Estrutura de pesquisa e extensão universitária
Esta estrutura corresponde à estrutura atual dos laboratórios, consistindo no convênio da Eletrobras com as
universidades, os coordenadores (professores universitários) e suas equipes. No modelo proposto, esta estrutura será
responsável pelas atividades de pesquisa e extensão universitária, que se referem ao ensino, treinamentos e formação
de mão de obra.
Na prática, esta estrutura não terá a responsabilidade de trazer projetos voltados ao mercado para o LENHS, nem de
executar projetos de consultoria (embora possa contribuir), estará focada em suas atividades relacionadas ao objetivo
fim das universidades. Como visto anteriormente, esta proposta faz sentido refletindo acerca da disponibilidade horária
dos coordenadores e do perfil típico relacionado a atividades acadêmicas.
A relação com as universidades se mantém de maneira similar ao modelo atual, mediante convênios que estabelecem
o uso e a gestão dos laboratórios e de seus equipamentos e o compromisso de ceder horas dos profissionais para os
fins de pesquisa e extensão universitária relacionados ao tema de eficiência energética no saneamento.
Os coordenadores dos laboratórios serão professores nomeados pela universidade para gerir e acompanhar os
projetos de pesquisa e as atividades de extensão universitária, em conjunto com suas equipes. Trabalharão em conjunto
com as equipes de execução de projetos, gerando conhecimento científico em eficiência energética no saneamento.
Adicionalmente, poderão buscar e pleitear projetos e recursos de pesquisa e extensão junto a instituições com esta
finalidade, de modo a reforçarem suas equipes e laboratório.
A equipe de pesquisa e extensão é formada por pós-graduandos, graduandos e eventualmente técnicos contratados
na universidade que executam as atividades sob responsabilidade do coordenador.
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As estruturas de pesquisa e extensão de cada universidade trabalharão em rede, compartilhando aprendizados
e desafios, discutindo técnicas e metodologias geradas, entre outros. Esta operação toda é regida por um estatuto,
desenvolvido pelo núcleo gestor em conjunto com os coordenadores.
A estrutura de pesquisa e extensão universitária será mantida financeiramente por quatro tipos de fontes:
		 • Universidade: a universidade naturalmente paga os salários de seus professores (e eventualmente de alguns
técnicos) e possui orçamento específico para manutenção de laboratórios e equipamentos;
		 • Projetos de pesquisa e bolsas: estes recursos devem ser captados pela universidade e coordenadores e podem
custear equipe de pesquisa, alguns equipamentos e despesas gerais para participação de congressos e eventos;
		 • Treinamentos e cursos: embora esses serviços – e recursos – serão trazidos majoritariamente pela equipe
comercial (descrita na sequência), nada impede que os coordenadores identifiquem oportunidades deste tipo em seus
relacionamentos pessoais;
		 • Fundo LENHS: consiste em fundo a ser formado a partir do saldo dos projetos comercializados pela equipe
comercial. Será detalhado posteriormente neste capítulo.
Perfil
Vínculo
Função e
Responsabilidades
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Professores universitários com vasta experiência no tema de eficiência energética
aplicado ao saneamento e vinculados aos laboratórios implantados pelo PROCEL SANEAR
O vínculo formal dos coordenadores é com a universidade da qual são contratados.
• Coordenação dos projetos de pesquisa;
• Captação de recursos para pesquisa e desenvolvimento de métodos, ferramentas e
		novos produtos;
• Qualificação de profissionais, atuais ou futuros, que atuam com o tema no setor de
		saneamento;
• Participação, como equipe de pesquisa aplicada, em projetos desenvolvidos pela 		
		 equipe de execução de projetos da Rede LENHS;
• Comunicação constante com gestores regionais (detalhados na sequência)
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A tabela a seguir descreve a caracterização da equipe de pesquisa.
Perfil

Alunos de graduação, pós graduação, pesquisadores e técnicas da universidade

Vínculo

O vínculo formal se dá pela universidade

Função e
Responsabilidades

Realização dos trabalhos de pesquisa conforme orientação dos coordenadores
de laboratórios
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B

Estrutura comercial e de relacionamento

Esta estrutura, inexistente no modelo atual, é composta por gestores regionais. É responsável por prospectar clientes
públicos e privados no setor de saneamento, elaborar propostas, negociar e trazer projetos de consultoria e treinamentos
para a Rede LEHNS. Os gestores ainda são responsáveis pela manutenção do relacionamento com executivos das
empresas, de modo a captar demandas e gerar oportunidades a serem trabalhadas.
Após a concretização da venda de projetos, eles encaminham o trabalho para ser executado:
		 (i)   pela equipe de execução de projetos (detalhada na sequência); ou
		 (ii) pelos coordenadores dos laboratórios, se treinamentos.
Ainda que seja um projeto de consultoria, a ser entregue para a equipe de execução, o gestor deve notificar a estrutura
de pesquisa (coordenador de laboratório) para que ele possa conduzir paralelamente um projeto de pesquisa, se assim
o desejar.
Os gestores regionais devem ser profissionais sêniores de mercado, idealmente ex executivos do setor do saneamento.
Devem ter forte habilidade comercial, de comunicação e relacionamento, uma vez que serão os grandes responsáveis
por trazer os recursos financeiros para sustentar toda a estrutura da nova Rede LENHS. Devem ter relacionamento
já estabelecido com executivos do setor e estarem aptos a captar recursos governamentais e/ou de instituições de
fomento. Por ser crítica a escolha destes profissionais para que o modelo todo se sustente financeiramente, sugere-se
a seleção por meio de empresas de recrutamento neutras e idôneas, que poderão ser orientadas pelas equipes atuais
dos LENHS.
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		Categorização do gestor regional
Perfil

Vínculo
Função e
Responsabilidades

•
•
•
•
		
•
•

Extenso conhecimento do setor de saneamento e/ou energia
Networking qualificado considerável no setor
Ex-executivo (diretor, por exemplo)
Conhecimento de captação de recursos em programas de governo, 		
fundos nacionais ou internacionais
Foco em Resultados
Habilidades comerciais, de comunicação e relacionamento

• Fundação de apoio, mas sob gestão do núcleo gestor da Rede LENHS
•
		
•
•
•

Exploração de rede de contatos no saneamento para relacionamento e 			
comercialização de serviços;
Captura de recursos para a viabilização dos projetos;
Viabilização de projetos em empresas públicas ou privadas;
Relacionamento e manutenção dos clientes na carteira da Rede LENHS.
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C

Estrutura de execução de projetos

A estrutura de execução de projetos é acionada após a comercialização de serviços de consultoria por um dos
gestores regionais. É composta por um responsável técnico – gerente ou líder de projeto – e consultores que serão
contratados por projeto. A responsabilidade desta estrutura é atender os clientes da Rede LENHS na qualidade e nos
prazos esperados.
A fim de minimizar riscos financeiros e tornar a equipe mais enxuta, recomenda-se que apenas os líderes de
projeto tenham vínculo permanente com o LENHS através da fundação de apoio. Os consultores serão contratados
temporariamente por projeto, a partir de uma lista qualificada de parceiros. Esta base será formada ao longo do tempo
por profissionais do setor e pessoas jurídicas que atualmente já orbitam o ecossistema do LENHS.
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Perfil

• Líderes de projeto: Experiência comprovada na gestão e realização de projetos de
eficiência energética no saneamento.
• Técnicos de execução de projetos: Uma base de dados de prostadores de serviço será
criada para a gestão destes recursos humanos, pois cada projeto requererá perfis técnicos
distintos.

Vínculo

• Líderes de projeto são vinculados à fundação de apoio em caráter permanente.
• Técnicos de execução são contratados por projeto, através da fundação de apoio, em
caráter temporário

Função e
Responsabilidades

• Líderes de Projeto
		 • Entrega do projeto no prazo, com orçamento e qualidade estabelecidos
		 • Coordenação da equipe de técnicos e consultores
		 • Garantia da qualidade e disseminação de boas práticas
• Técnicos de execução
		 • Execução dos projetos de acordo com o direcionamento dado pelos líderes de
				projeto
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D

Estrutura administrativa – Fundação de apoio

A proposta é que a estrutura administrativa da Rede LENHS seja composta por uma única fundação de apoio, que terá
o papel de administrar os contratos com clientes e profissionais que atuarão no LENHS, além de gerenciar os recursos
financeiros: entradas, saídas e saldo (que comporá o fundo LENHS).
O modelo de uma única fundação de apoio é conveniente por diversas razões:
•		 Permite a escolha da fundação com mais eficiência em seus processos e com menor custo para a RedeLENHS
•		 Torna a Fundação especializada no modelo do LENHS e dos seus serviços prestados, acelerando a curva
de conhecimento e melhorando eficiência dos seus processos de apoio
•		 Consiste em uma única instituição para interlocução com o Núcleo de Gestão (explicado na sequência)
•		 Possibilita que toda a experiência da rede LENHS seja canalizada em um único CNPJ, por meio de atestados
de capacidade técnica, aumentando a chance nos médio e longo prazos de vencer concorrências públicas
Recomenda-se que a fundação escolhida tenha relação com a temática de engenharia e seja selecionada mediante
concorrência, segundo critérios transparentes e bem definidos. Posteriormente, na seção de Planos de Implantação,
este ponto é aprofundado.
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		Categorização da equipe administrativa

Perfil

A fundação de apoio deve possuir uma equipe com perfil administrativo de suporte para
as seguintes atividades:
		• Financeiro;												• Recursos Humanos;		
		• Jurídico;													• Fiscal- Contábil;

Vínculo

A equipe administrativa deve pertencer à fundação de apoio escolhida, que estabelecerá
um contrato com a Eletrobras/PROCEL

Função e
Responsabilidades

A principal função da equipe administrativa é dar o devido suporte e operacionalizar as
tarefas rotineiras da Rede LENHS.
Esta equipe também possui a responsabilidade de viabilizar o oferecimento de consultorias,
treinamentos e outros serviços, mediante contratos, além de pagar fornecedores e
prestadores de serviços.
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E

Núcleo de gestão

O Núcleo de gestão, composta pela equipe Eletrobras/PROCEL, e sendo parte da equipe da Secretaria Executiva do
PROCEL, é a gestora da Rede LENHS, sendo responsável pelo estabelecimento de regras e modus operandi da Rede. É
uma estrutura fixa que estabelecerá o relacionamento com a governança do PROCEL, universidades, fundação de apoio,
gestores regionais e coordenadores do LENHS. Dará o direcionamento estratégico e acompanhará os resultados
obtidos pelas estruturas de pesquisa e extensão universitária e as estruturas comerciais e de execução de
projetos. Inclusive, recomendará a substituição de gestores regionais e líderes de projeto caso não estejam atingindo
os resultados esperados. Ainda, decidirá a destinação dos recursos do Fundo LENHS constituídos em conjunto com a
estrutura de pesquisa e extensão universitária.
O Núcleo de Gestão tem o papel fundamental de garantir os resultados da Rede LENHS, tomando as ações necessárias
e levando informações e necessidades à governança do PROCEL.
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		Caracterização do núcleo gestor
Perfil

Equipe consiste da secretaria executiva do PROCEL, conforme determinado pela lei.
A equipe deve ter conhecimento sobre o PROCEL e ter perfil de gestão e coordenação,
dialogando com os demais atores que compõem a estrutura sugerida para a nova Rede
LENHS.

Vínculo

Vínculo conforme determinado pelo PROCEL, junto à secretaria executiva do programa,
atualmente exercida pela ELETROBRAS.

Função e
Responsabilidades

• Elo entre Governança PROCEL e os demais atores da estrutura proposta;
• Desdobramento das ações estratégicas e direcionamentos estabelecidos no Plano
Diretor e 			 demais definições da Governança PROCEL;
• Revisão estratégica da Rede LENHS quando necessário;
• Gestão e monitoramento de indicadores e metas e definição de ações – das frentes de
mercado/
negócio e pesquisa/ensino/extensão;
• Recrutamento, seleção e eventual substituição de gestores regionais e líderes de projetos;
• Gestão do fundo formado para a Rede LENHS;
• Apoio à captação de recursos, se solicitado pela governança PROCEL
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F

Governança PROCEL

A governança do PROCEL foi estabelecida inicialmente pela Portaria Interministerial 1.877 de 1985 e posteriormente
alterada pelo Decreto 1.807 de 1991 e pela lei 13.280 de 2016.
Das atribuições que cabem ao Comitê Gestor de Eficiência Energética- CGEE e ao Grupo Coordenador de Conservação
de Energia Elétrica – GCCE, ressaltam-se as seguintes:
•		 Avaliar, anualmente, os resultados alcançados na aplicação dos recursos de eficiência energética;
•		 Atribuir ou delegar, quando convier, a coordenação setorial ou regional de subprogramas ou projetos,
		
visando maior eficácia de sua operacionalização;
•		 Induzir a criação ou adequação de incentivo de linhas de financiamento de apoio ao Programa.
No contexto da Rede LENHS, espera-se que haja um representante no comitê de governança do PROCEL que interaja
com o núcleo gestor e apresente aos demais participantes do comitê os resultados do setor do saneamento. A partir
de bons resultados dos LENHS, apresente projetos e justifique o investimento de novos recursos para a eficiência
energética do saneamento.
Adicionalmente, sugere-se que o comitê de governança do PROCEL fomente e catalise a regulamentação do setor
de saneamento, mediante ações e reuniões junto ao Congresso Nacional. Também, espera-se o estabelecimento de
convênios, parcerias e captações de recursos para o LENHS através de Ministérios Federais e instituições como BID,
Banco Mundial, ONU, entre outros.
A figura a seguir apresenta a composição e atribuições gerais da estrutura de governança do PROCEL.
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		Governança do PROCEL
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Com base nestas atribuições o quadro abaixo consolida a caracterização
da Governança do PROCEL no que tange sua atuação para a Rede LENHS e o
PROCEL SANEAR.

		Categorização da Governança do PROCEL

Perfil

Participantes definidos em legislação específica

Vínculo

Vínculos às instituições conforme especificado em legislação específica.

Função e
Responsabilidades

• Prospecção de participação do PROCEL e em particular da Rede LENHS em programas
de governo que estejam em formatação ou operação – ou influenciar a criação e/ou captura
de projetos e/ou de fontes de financiamento;
• Relacionamento com as esferas legislativas de forma a fomentar leis e regulamentações
que incentivem a adoção de ações de redução de perdas e melhoria da eficiência
hidroenergética
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3.2Modo de operacionalização proposto
Esta seção descreve o modo de operacionalização proposto para o LENHS em áreas funcionais, que complementam o
entendimento do modelo explicitado anteriormente (estrutura organizacional proposta). A ilustração a seguir sintetiza
os pontos que serão abordados nesta seção.
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Marketing e Vendas
As atividades desempenhadas nesta categoria possuem o objetivo de tornar a Rede LENHS conhecida em seu mercado
de atuação e ofertar os serviços demonstrando seus diferenciais para os clientes. Recaem sob esta categoria também
as ações de prospecção e vendas, sejam elas diretas ou através de programas, convênios ou concorrência.
Sugere-se para este conjunto de processos a utilização de softwares específicos de mercado, como aqueles de
customer relationship management (CRM).
As despesas de prospecção e vendas consideram itens de divulgação da Rede LENHS, como website e materiais
institucionais, bem como valores para deslocamento e viagens dos gestores regionais para realização de reuniões
comerciais e de relacionamento.
A definição de clientes alvo e portfólio de produtos ofertados é realizada inicialmente para esclarecer sobre quais
agentes e produtos as atividades de marketing e vendas estarão sendo desenvolvidas.
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		Clientes alvo
A definição de clientes alvo esclarece aos gestores regionais quais serão
os agentes que contratarão direta ou indiretamente os serviços prestados
pela Rede LENHS.
Como ponto de partida para a atuação da Rede LENHS os clientes alvo
definidos são empresas de saneamento básico, que atuem com abastecimento
de água e/ou esgotamento sanitário, públicas ou privadas e de médio porte.
Foi verificado que as grandes empresas muitas vezes possuem equipe e
recursos próprios, e as privadas atuam em ações de tiro curto e P&D, já as
de pequeno porte não apresentam escala de ganhos por dois motivos: primeiro seus custos fixos são, de forma relativa,
maiores e qualquer aumento destes impacta negativamente seus resultados financeiros, e segundo, as ações de eficiência
não apresentam ganhos significativos quando comparados com os índices agregados em âmbito nacional. As empresas
de médio porte possuem certa escala para aferição de resultados de impacto e também maior necessidade de apoio
para a viabilização de projetos. Ponto a destacar é que para esta definição o mecanismo de captação de recursos é
essencial, uma vez que tais empresas possuem, em sua grande maioria, poucos recursos para destinação a ações de
eficiência, ou dificuldades em viabilizar contratações de projetos devido a seus processos de contratação.
		Portfólio de produtos ofertados
Assim como discutido no ponto anterior, o portfólio de serviços a ser ofertado deve também ser
revisado periodicamente a fim de ajustar a oferta de serviços às necessidades latentes do setor de
saneamento no tocante a ações de eficiência hidroenergética.
Foram determinados dois blocos de realização de serviços. O primeiro bloco agrega as atividades
de ensino puro e pesquisa, realizados pelas equipes dos laboratórios (ou equipes de pesquisa),
encabeçadas pelos coordenadores da Rede LENHS. São exemplos de tais atividades aulas de graduação
e pós-graduação e a orientação e realização de trabalhos de pesquisa acadêmica. Este bloco não é
alvo de ação da equipe comercial (gestores regionais). Por outro lado, esta equipe terá atuação em
prospecção de serviços voltados para os clientes alvo definidos, como treinamentos conduzidos pela
equipe de pesquisa.

Dois blocos de
realização de serviços:
atividades de ensino e
pesquisa conduzidos
pelas equipes de
laboratório e atividades
de projetos e ações de
eficiência conduzidos
por equipe dedicada

O segundo bloco de realização de serviços agrega projetos de consultoria e diagnósticos e projetos
de implantação de ações de eficiência hidroenergética nos clientes.
Plano Diretor de Negócios e Gestão da Rede LENHS

97

Posicionamento Estratégico

		Atividades e Responsabilidades
Estudo de novos métodos e ferramentas
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		Portfólio de produtos ofertados
A figura anterior exibe os dois blocos de atividades citados. As ações listadas
compreendem grupos de ações que serão ou poderão ser ofertadas pela Rede
LENHS, a depender das revisões periódicas do leque de serviços.
O leque inicial de serviços ofertados compreenderia:
• Pré-diagnóstico de eficiência hidroenergética;
• Diagnóstico de eficiência hidroenergética;
• Implantação de projetos de substituição de motores ou instalação de inversores;
• Implantação de projetos de automação dos pontos ótimos de operação de conjuntos motobomba;
• Projetos de mapeamento e redução de perdas em sistemas de abastecimento;
• Treinamento em definição e manutenção de ponto ótimo de operação de conjuntos motobomba;
• Treinamento em elaboração de pré-diagnostico ou diagnostico em eficiência hidroenergética.
		Prospecção direta
A prospecção dos serviços ofertados pela Rede LENHS é realizada primordialmente pelos gestores regionais, porém
não exclusiva, ou seja, coordenadores e demais agentes internos também podem, por ventura, explorar seus contatos
para a prospecção de serviços. Atualmente, alguns coordenadores já realizam tal tarefa, como a prospecção de serviços
de treinamento. O objetivo desta definição é retirar dos coordenadores esta responsabilidade e delegá-la a agentes
cuja dedicação é total a esta atividade.
A prospecção realizada de forma direta inclui ações de marketing e prospecção através de iniciativas inbound e
outbound , utilizando materiais de divulgação e visitas a clientes da iniciativa privada, em que o contato existente
entre os prospectores permitirá uma visita ao cliente para apresentação das soluções que a Rede possui, capturar
necessidades e obter um feedback do mercado sobre a atuação da Rede LENHS. A iniciativa pública também pode
receber tal visita, com os mesmos propósitos, no entanto a comercialização não se dá de forma direta, visto que
a iniciativa pública deve atender os dispositivos legais para contratações.
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No entanto, há a possibilidade de dispensa de licitação, visto que a Rede LENHS estará ligada a uma fundação de
apoio, enquadrando-se, portanto, no inciso XIII do artigo 24 da lei 8.666/93.
		Prospecção por programas e chamadas públicas

Outra forma de prospecção que os gestores regionais podem realizar é através do monitoramento das chamadas
públicas, principalmente daquelas voltadas às ações de eficiência energética de cunho obrigatório para as
distribuidoras de de energia elétrica. Para tanto, os gestores regionais devem ter conhecimento sobre as possíveis
modalidades permitidas e ter um case a propor, que consiste na identificação de uma companhia de saneamento apta
a receber o serviço, e quais ações de eficiência são mais atrativas para implantação. Neste caso pode ser necessária a
realização de um diagnóstico a ser custeado pela própria companhia cliente.
Um ponto de atenção ao caso anterior, das chamadas públicas, é o de que quando as companhias de distribuição não
aplicam o total de recursos através destas chamadas, as mesmas podem viabilizar projetos diretamente, motivo pelo
qual o relacionamento dos gestores regionais deve ser também com tais agentes e não somente com as companhias de
saneamento. Outro ponto de atenção diz respeito aos projetos de P&D que podem receber recursos das empresas
do setor elétrico. No entanto, esta última observação carece de uma maior aproximação da empresa de saneamento
com os gestores regionais e coordenadores dos laboratórios, visto que a análise de quais projetos de P&D possam ser
executados não é do conhecimento dos gestores regionais.
A Rede LENHS goza de vantagem do uso de estruturas já existentes para a promoção e entrega de valor aos agentes
da cadeia de valor do saneamento. Neste aspecto, a Rede LENHS pode usufruir de iniciativas gerais ligadas ao PROCEL
bem como contar com a expertise de centro de excelência do CEPEL e participação ativa em associações e congressos
do setor.
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Para tanto o núcleo gestor manterá um contato próximo com a equipe de
governança do PROCEL e com agentes de instituições que possuam estruturas
as quais a Rede LENHS pode utilizar para benefício de seus esforços de
prospecção. A seguir estão listados possíveis agentes com os quais o núcleo
gestor deve manter proximidade:
• Governança do PROCEL;
• CEPEL;
• Associações;
• Instituições de ensino;
• Agências reguladoras.
Abordando o relacionamento mais evidente, o com a governança do PROCEL, o núcleo gestor, com o apoio das
informações recebidas dos gestores regionais e das equipes de execução de serviços e realização de pesquisa poderá
pleitear inclusão de iniciativas do PROCEL SANEAR e da Rede LENHS nas seguintes estruturas existentes no PROCEL:
• PROCEL EDUCAÇÃO;
• PROCEL INFO;
• PROCEL MARKETING.
Dessa forma, a Rede LENHS poderá atingir sua sustentabilidade mais facilmente, pois utilizará recursos já destinados
ao PROCEL para as finalidades de informação de seu mercado, bem como de ações de marketing direcionadas. A boa
gestão de indicadores e informações é, portanto, crucial para que o núcleo gestor tenha subsídios a seus pleitos.
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		Prospecção por parcerias e uso de fontes de financiamento
Por fim, a prospecção ainda pode ser executada através da exploração da rede de contatos da qual a Rede LENHS e a equipe
do PROCEL podem se beneficiar, sendo uma das vantagens competitivas que a Rede LENHS possui. O núcleo gestor é o
responsável por firmar tais parcerias, salvo nos casos já mencionados de inclusão da Rede LENHS em programas de governo
ou em projetos de instituições nacionais ou internacionais onde tal atuação recai sob a responsabilidade da governança
PROCEL. A figura a seguir ilustra a forma de atuação entre governança PROCEL e núcleo gestor.
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As parcerias, uma vez estabelecidas, devem ser geridas pelo núcleo gestor,
com vistas a demandar da fundação de apoio as atividades de suporte
jurídico e de acionamento das equipes de execução. O núcleo gestor também
é responsável pela mobilização dos coordenadores de laboratórios para
participação nestes projetos, quando for o caso.
No âmbito da atuação da estrutura de governança do PROCEL encontram-se
ações de prospecção de participação do PROCEL e em particular da Rede LENHS
em programas de governo que estejam em formatação ou operação, suporte às
esferas legislativas em proporcionar normas jurídicas que incentivem a adoção
de ações de redução de perdas e melhoria da eficiência hidroenergética, e promoção de uma integração entre as
agências reguladoras.
A Rede LENHS, por ter sido implantada sob o escopo do PROCEL SANEAR e estar sob a gestão da secretaria executiva
deste programa exercida pela Eletrobras possui a possibilidade de investigar e explorar variadas fontes de recursos
para a viabilização de projetos e atingir seu objetivo. Este fato se torna realidade pela proximidade que a Rede pode vir
a ter com diversos ministérios de governo bem como com instituições de fomento a ações no saneamento, por vezes
instituições financeiras. A seguir estão listadas algumas fontes de recursos que a Rede LENHS possa captar:
• Fundos de recursos para pesquisas;
• Recursos disponibilizados por obrigatoriedade (exemplo lei 9.991);
• Recursos disponibilizados por substituição (exemplo lei do bem);
• Recursos disponibilizados por fundos e empresas;
• Recursos disponibilizados por instituições financeiras (exemplo BIRD).
O núcleo gestor é responsável pela comunicação da Rede LENHS com a governança do PROCEL e esta tem capacidade
para a prospecção e viabilização da participação da Rede LENHS em grandes projetos ou programas de governo ou
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fomentados por instituições nacionais ou internacionais, como os bancos de desenvolvimento. Assim, conforme descrito
em operações, o núcleo gestor deve levar ao conhecimento da governança do PROCEL seus resultados e potenciais
ações para que esta busque formatar tais parcerias.
Em um nível abaixo os gestores regionais têm capacidade de atuação junto a companhias de distribuições de energia
elétrica a fim de capturar oportunidades de uso de recursos destinados a ações de eficiência energética.
O núcleo gestor, junto com os gestores regionais, estabelece um conjunto de diretrizes para a busca e captação
de recursos para realização de projetos, ensino e pesquisa e desenvolvimento; estabelece um mapa de ações da Rede
LENHS e argumentos viabilizadores para captação e comunica a todos, inclusive os coordenadores de laboratórios
que podem atuar na apresentação de projetos de pesquisa que se enquadrem à captura de recursos com recursos de
pesquisa que se enquadrem à captura de recursos com recursos de fomento à pesquisa.

		Competências distintivas e vantagem competitiva
A Rede LENHS possui algumas características que podem ajudá-la a se distinguir no setor de saneamento, e que
podem ser utilizadas como argumentos de vendas. Tais características são denominadas competências distintivas.
Tais competências possuem forte ligação com as forças da Rede LENHS identificadas na análise FOFA apresentada no
capítulo anterior.
As competências distintivas identificadas para a Rede LENHS estão listadas a seguir:
• Capacidade de inovação;
• Instalações exclusivas;
• Localização;
• Rede de relacionamento
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A Rede LENHS está inserida em universidades e centros de pesquisa e dessa
forma a capacidade de realização de pesquisa, desenvolvimento e inovações
é nato da Rede. As inovações podem se dar em métodos, ferramentas ou
equipamentos, sendo que até o presente momento a Rede tem demonstrado
boa capacidade em criação e validação de novos métodos de diagnósticos
e implantação de soluções propostas.
Os laboratórios que formam o corpo físico da Rede LENHS possuem
capacidade para desenvolvimento da capacidade de inovação, além de
permitir seu uso para treinamentos. Junto a este fator está a formação em rede, onde cada laboratório, apesar de similar,
pode desenvolver uma pesquisa ou inovação em paralelo, agregando mais conhecimento e provendo a Rede de maior
leque de oportunidades, como também em conjunto, validando o desenvolvimento sob a variedade de características
do país.
O fato de a Rede LENHS estar formada em rede e ser uma parte do PROCEL SANEAR, estando portanto intimamente
ligada à Eletrobras e ao Ministério de Minas e Energia, e ainda por estar inserida fisicamente em universidades e centros
de pesquisa, e ter seu corpo técnico proveniente destas instituições, permite que se tenha uma ampla e variada rede de
relacionamento, seja com agentes parceiros, financiadores ou ainda clientes. Esta é uma das maiores características
da Rede LENHS que precisam ser fortalecidas sendo uma das premissas para se decidir realizar este Plano Diretor.
Analisando as competências distintivas da Rede LENHS e tendo em mente os possíveis cenários futuros pode-se
dizer que a Rede LENHS possui uma vantagem competitiva a ser explorada ligada à criação de valor para seus clientes
através da aplicação de suas competências distintivas. Em resumo, a diferenciação de seus serviços, com alto valor
agregado, é o que deve guiar a modelagem de negócio da Rede LENHS. Corrobora com esta decisão o fato de haver
grande potencial de atuação da Rede junto ao setor de saneamento, a carência de soluções eficientes e a existência de
fontes de financiamento para o setor e para o tema de eficiência energética.
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Operação - projetos
As atividades da categoria operações - projetos são aquelas voltadas diretamente à criação de valor aos clientes, ou
seja, à entrega dos serviços aos clientes.
		Realização

de projetos

Uma vez que as atividades de prospecção tenham culminado na contratação de um projeto, o gestor regional aciona
as equipes de apoio da fundação para exercício das tarefas jurídicas de formalização da contratação, das tarefas
financeiras para operacionalização dos recebíveis e dispêndios que o projeto terá, bem como do acionamento da
estrutura de recursos humanos para a realização do projeto.

A figura a seguir exibe o fluxo completo da prospecção à entrega dos serviços. Alguns itens, como o da gestão de
conhecimento, serão melhor explicados nos seus respectivos tópicos
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		Fluxo de atividades da realização dos projetos

* Base de dados de informações do setor, das companhias e de dados de pesquisa, bem como dos produtos de pesquisa gerados
** Base de dados de informações do setor, companhias e de gestão do conhecimento sobre o projeto realizado
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A equipe de execução de projetos, como já informado anteriormente, é composta por líderes de projetos, estes fixos
e vinculados diretamente à fundação, e técnicos de projetos, profissionais contratados especificamente para o projeto
e de acordo com as especificações da demanda. O gestor regional participa na concepção do projeto junto com o líder
de projeto a fim de garantir que a venda do projeto esteja dentro das expectativas de prazo e orçamento estabelecido.
Ainda neste momento o gestor regional aciona os coordenadores de laboratórios e comunica qual o escopo do
projeto e em qual local o mesmo será executado. Isto permite que haja uma aproximação do mercado com a academia
e que a captura de dados e informações para fins acadêmicos sejam realizados, contanto que aprovados pelo cliente.
Isto também permitirá à Rede LENHS a criação de uma base de dados própria sobre o setor, equivalente à do SNIS, mas
com informações mais detalhadas no tocante às iniciativas de eficiência energética.
O líder do projeto é o responsável direto, perante o cliente e o núcleo gestor, para a entrega do projeto no prazo
e no orçamento estabelecido em conjunto com o gestor regional. O líder deve garantir o atendimento às normas
vigentes e à qualidade do serviço, diferencial da Rede LENHS. Deve também manter registro de toda a realização
do projeto e conduzir as atividades de medição e verificação para demonstrar posteriormente os ganhos obtidos
com a implantação das iniciativas (se o projeto tiver esse escopo). Isso é de extrema importância para que a Rede
LENHS possa demonstrar a efetividade de suas ações no setor de saneamento, inclusive para pleitos a serem realizados
pelo núcleo gestor junto a governança do PROCEL.
Os líderes de projeto possuem também a responsabilidade de capturar potenciais necessidades do cliente que possam
ser atendidas pela Rede LENHS e comunicar aos gestores para prospecção. Também são responsáveis pela seleção dos
profissionais que atuarão no projeto.
Os técnicos a serem contratados para a execução dos serviços não possuem vínculo duradouro com a fundação e,
portanto, devem ser escolhidos pelos líderes de projeto para contratação pontual pela fundação. Para tanto devem
utilizar critérios claros e registros devem ser mantidos a respeito da escolha. Os técnicos devem estar sob a estrutura
de uma pessoa jurídica para possibilitar a contratação de forma ágil e descomplicada pela fundação.
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Operação - Pesquisas e Estudos
As atividades da categoria operações – pesquisas e estudos são aquelas voltadas à realização de pesquisas acadêmicas
e estudos junto aos clientes da Rede LENHS, diante do mecanismo de aproximações entre mercado e academia descrito
na operação de projetos, com fins de agregar conhecimento sobre o tema e também gerar novas metodologias e
ferramentas que possam ser aplicadas nas operações de projetos.
		Definição de temas de pesquisa
Os coordenadores de laboratórios da Rede farão o elenco de temas de pesquisa de seu interesse e comunicarão o
núcleo gestor e os demais coordenadores, a fim de identificar possíveis parcerias na realização das pesquisas, trocas
de conhecimentos já existentes e também para evitar a realização de pesquisas que não conversem entre si, ou seja, é
um mecanismo para promover uma maior integração em rede.
		Condução

de pesquisa

A condução das pesquisas seguirá os protocolos acadêmicos vigentes sob a gestão dos coordenadores de laboratório
e poderão ser realizadas dentro dos ambientes dos clientes da Rede, quando permitido, através do mecanismo de
aproximação entre o mercado e a academia. Ainda, pela comunicação encabeçada por um coordenador de laboratório
representante, poderá haver intercambio de pesquisadores, dados e equipamentos. A intenção é que o coordenador de
laboratório representante garanta, junto ao núcleo gestor, a comunicação e interação entre os coordenadores.
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Administrativo e Financeiro
As atividades desempenhadas pela fundação de apoio recaem sob a categoria de administrativo e financeiro e são
atividades de suporte à operacionalização da Rede LENHS como um todo. Enquadram-se nesta categoria as atividades de
formalizações de contratos, operações financeiras e de recursos humanos e o suporte de tecnologias. Ponto importante,
para este último item, é que os sistemas de informação devem ser de preferência de código aberto ou com licenças
gratuitas e os dados devem ser de propriedade da Rede LENHS e não da fundação de apoio.
		Operação financeira
As operações financeiras são operacionalizadas pela equipe de apoio da fundação e constituem a alimentação
e análise de dados do sistema de controle financeiro, a realização de pagamentos e a cobrança e conferência de
recebimentos. Todas as operações financeiras devem estar aderentes às determinações e regras de gestão financeira
estabelecidas pelo núcleo gestor.
Neste caso também se enquadram as operacionalizações referentes à guarda e destinação de valores do Fundo
LENHS, que será detalhado mais adiante.
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		Formalização de contratações de projetos
A viabilização do projeto do ponto de vista administrativo se dá com a
formalização contratual deste entre os agentes envolvidos. Portanto, seja
em situações de venda direta a clientes privados ou através de chamadas
públicas, o gestor regional deve poder contar com uma equipe de apoio, sob
a responsabilidade da fundação (ou outra estrutura definida pelo núcleo
gestor). Esta equipe deve prover o suporte jurídico e ser responsável pela
documentação necessária à viabilização das contratações.
Todas as ações de prospecção e vendas devem ser reportadas ao núcleo
gestor, bem como as observações sobre necessidades dos clientes e feedback sobre a Rede LENHS. Estas informações
serão utilizadas para os ajustes de direcionamento da Rede LENHS e também para pleitear o uso de estruturas já
estabelecidas dentro do PROCEL.
		Operação

de recursos humanos

Assim como ocorre com a questão financeira, a fundação de apoio deve prover à Rede LENHS do suporte de recursos
humanos, no processo de contratação, formalizações e gestão de folhas de pagamento ou remunerações dos envolvidos,
e ainda controlar os recursos humanos envolvidos nos projetos.
As determinações de necessidades de recursos humanos e as regras para controle e operação são determinadas pelo
núcleo gestor, sendo possível a delegação de algumas responsabilidades para os líderes de projeto como nos casos de
contratação de equipe técnica de projeto.
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		Sistema

de gestão da operação

A fundação de apoio deve prover a utilização de sistema de gestão das operações administrativas da Rede LENHS e
garantir que os agentes tenham o acesso necessário a este sistema, de acordo com as deliberações do núcleo gestor.
O sistema deve possuir as funcionalidades de gestão de contratos, gestão de recursos humanos, gestão financeira
e contábil fiscal. A fundação deve também prover acesso a sistema CRM para a gestão das prospecções e vendas
realizadas.
		Sistema

de gestão do conhecimento

A quantidade e qualidade do conhecimento gerado até o momento pela Rede LENHS e o potencial de criação de novos
métodos, ferramentas e conhecimento dos temas de saneamento e eficiência energética são diferenciais competitivos
da Rede LENHS e devem ser promovidos e preservados.
No tocante à promoção deste conhecimento, a existência de uma equipe voltada à ensino e pesquisa supre a criação
de novos conhecimentos e disseminação destes ao mercado. Entretanto, a preservação necessita de ferramental
específico para sua gestão. O intuito é garantir à Rede LENHS a entrega de projetos de alto valor agregado a seus
clientes, com inovação e aproveitamento das melhores práticas e métodos criados e utilizados pela Rede. Do
ponto de vista tecnológico, sugere-se que a Rede LENHS implante alguma ferramenta para a gestão do conhecimento.
Além de ferramental tecnológico que permita a guarda do conhecimento e sua recuperação, também são instituídas
ações de captura e divulgação de conhecimento como a definição de comunidades de prática e fóruns de colaboração
para líderes de projetos e profissionais que atuam em conjunto com a Rede LENHS; a participação em congressos e
feiras do setor e a participação da equipe acadêmica nos projetos comercializados.
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Gestão estratégica
A gestão estratégica é composta por processos conduzidos primordialmente pelo núcleo gestor e correspondem às
grandes diretrizes e regras de operacionalização das demais atividades. Deve ser considerado aqui também a condução
de revisões estratégicas periódicas.
		Calendário

de eventos

As operações da Rede LENHS contemplam atividades de integração entre os seus membros para promover a
comunicação e intercambio de conhecimentos. Estas atividades corroboram com a premissa de fortalecimento da
atuação em rede. O propósito é criar uma agenda de eventos e encontros dos quais participam os agentes internos da
Rede LENHS.
Neste momento são propostas quatro agendas, mas no futuro o núcleo gestor pode entender por bem alterá-las,
adicionar ou remover alguma agenda proposta, sem que com isso se perca a atuação em rede ou a comunicação
constante entre seus agentes. São propostas, portanto as seguintes agendas: reunião de alta gestão; reunião de conselho
de pesquisa; reunião comercial; reunião para aproximação com o mercado. A tabela a seguir consolida as agendas
propostas tendo como base o período de 12 meses.
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		Reuniões Críticas

Conselho de
Pesquisa

Alta Gestão

Participantes

• Governança
PROCEL
• Núcleo Gestor
•
•

Objetivo

Periodicidade

114

•

• Núcleo Gestor
• Coordenadores de
laboratório

• Gestores
Regionais

•

Proposta de
ação

•

Pleito de
recursos
financeiros e
de frentes do
PROCEL

• Anual

Comercial

• Núcleo Gestor

Comunicar
resultados

•

Atividades em
andamento
Resultados
Novas
metodologias
e ferramentas

• Semestral

Aproximação
academia
mercado

•

Pipeline de vendas

•

Novas necessidades
dos clientes

•

Resultados

•

Direcionamento de
vendas

• Semestral

• Coordenadores de
laboratório
• Gestores
Regionais
•

Possibilidades
de pesquisas em
clientes

•

Resultados

•

Escolha de
informes para o
mercado

• Anual
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A reunião de alta gestão possui o propósito de formalizar as comunicações
entre núcleo gestor e governança PROCEL. É nesta reunião que são apresentados
os resultados das ações da Rede LENHS, tanto em aspectos acadêmicos
como de mercado. Indicadores são validados entre as partes e metas são
estabelecidas. Com esta informação o núcleo gestor pode comunicar à
governança PROCEL sobre suas propostas de ações futuras, linhas de pesquisa,
e pleito por recursos que podem ser direcionados à Rede LENHS, além de
propor ações para utilização de recursos das frentes PROCEL INFO, PROCEL
EDUCAÇÃO, PROCEL MARKETING e PROCEL SANEAR. A proposta é que seja
realizada anualmente.
A reunião de conselho de pesquisa é realizada entre o núcleo gestor e coordenadores da Rede LENHS semestralmente
e possui como principal objetivo a apresentação das linhas de pesquisa de cada laboratório, a identificação de parcerias
entre os laboratórios na condução de trabalhos de pesquisa, apresentação dos resultados apurados e principalmente
novas metodologias e ferramentas desenvolvidas que possam ser adotadas pela Rede LENHS como novos produtos e
serviços.
A reunião de vendas envolve o núcleo gestor e os gestores regionais e como o nome já indica trata dos assuntos
de viabilização de projetos da Rede LENHS com seus clientes. Esta reunião avalia as prospecções em andamento,
apresenta resultados das ações desenvolvidas nos clientes e discute as necessidades latentes dos clientes bem como o
feedback destes com relação à Rede LENHS. Também são discutidas questões como direcionamento a regiões e perfis
de clientes e projetos e programas que a governança do PROCEL dedicou à Rede LENHS. Tais reuniões são realizadas
semestralmente ou por invocação pelo núcleo gestor.
Por fim, a reunião de aproximação academia e mercado é realizada entre os gestores regionais e coordenadores
de laboratório e é conduzida com vistas a discutir possibilidades de realização de pesquisa nos clientes e oferta de
novidades tecnológicas desenvolvidas pela Rede para o mercado. Esta reunião, apesar de abordar assuntos que também
são tratados em outras reuniões, permite o diálogo direto entre duas visões distintas que, se aproximadas, podem
fortalecer as competências distintivas da Rede.
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		Gestão

financeira e fundo LENHS

A infraestrutura existente da Rede LENHS constituída por laboratórios, equipamentos e equipe de pesquisa continuará
fazendo parte da estratégia da Rede, motivo pelo qual deve-se também buscar formas de sustentação destas estruturas.
Formalmente esta infraestrutura está sob a gestão de universidades e centros de excelência nas quais foram
implantadas. Há também o envolvimento de fundações de amparo na maioria dos casos a fim de facilitar a burocracia
de manutenção destas estruturas. No entanto, há o interesse claro comunicado, neste plano diretor, de se manter
atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas atualmente pela Rede LENHS, bem como é sabido que a Rede LENHS
concorre por recursos em tais instituições para se manter.
Diante do exposto foi criado o Fundo LENHS, alimentado por parcela dos recursos recebidos da realização de
projetos, que servirá para a manutenção básica da estrutura existente da Rede LENHS e poderá, diante de revisão
futura, vir a investir em modernização desta estrutura. O Fundo LENHS e sua gestão são de responsabilidade do
núcleo gestor, embora a operacionalização é realizada pela fundação de apoio. Alguns usos possíveis dos recursos do
fundo são:
• Concessão de bolsas de pesquisa;
• Compra e manutenção de equipamentos para os laboratórios;
• Compra de licenças de software;
• Auxílio a participação em eventos e congressos.
Os critérios de destinação dos recursos do Fundo LENHS são definidos pelo núcleo gestor e validados com os
coordenadores da Rede LENHS em reuniões de conselho de pesquisa. A cada 12 meses, o núcleo gestor realiza a
distribuição dos recursos para cada laboratório. Os recursos não são transferidos diretamente ao laboratório, pois a
burocracia existente para tal pode inviabilizar sua efetiva utilização. Alternativamente, a fundação de apoio da Rede
LENHS faz a aquisição de equipamentos, contratação de serviços ou pagamento dos bolsistas diretamente.
		Gestão

de recursos humanos

A gestão de recursos humanos compreende as atividades de contratação e monitoramento de pessoal contratado
para a realização das demais atividades da Rede LENHS, inclusive a entrega dos serviços por terceiros contratados para
esta finalidade.
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Em última instância a gestão das contratações é de responsabilidade do
núcleo gestor. Embora, no caso da área de mercado, o vínculo formal seja com
a fundação de apoio, esta deve acatar as determinações do núcleo gestor. Por
outro lado, as equipes de laboratórios e de pesquisa possuem autonomia, ou
seja, não sofrem influência do núcleo gestor. Sua gestão é de responsabilidade
dos próprios coordenadores e operacionalizada pela instituição de ensino e
pesquisa na qual se encontrem.
Os gestores regionais se reportam ao núcleo gestor e devem cumprir com
as metas estabelecidas para a prospecção e viabilização de projetos, assim o núcleo gestor é o responsável direto
pela escolha e gestão destes atores, bem como pode requisitar à fundação de apoio a troca, acréscimo ou remoção de
gestores regionais.
Os líderes de projeto poderão ser recomendados pelos gestores regionais e pelos coordenadores de laboratórios, que
possuem vivência no setor. Assim, o núcleo gestor apenas toma ações de contratação, remoção ou alteração conforme
as sugestões de gestores regionais, mediante questões relacionadas a necessidade ou performance, que por sua vez
contam com o apoio de outros líderes e de coordenadores para a análise dos demais.
Já os técnicos de projetos devem ser escolhidos e geridos diretamente pelos líderes de projeto, que contam com
o apoio da fundação para a operação dos trâmites burocráticos e financeiros. Os líderes devem alimentar a base de
dados de prestadores de serviços que fica sob a guarda da Rede LENHS e de propriedade desta.
É recomendada também, a implementação de um sistema de avaliação 360º entre os agentes participantes da Rede
LENHS, a cada doze meses, com o objetivo de promover a melhoria contínua dos indivíduos através dos feedbacks
pontuais.
		Acompanhamento de resultados e revisão estratégica
O núcleo gestor deve periodicamente avaliar os resultados reportados pelas equipes da estrutura de pesquisa e
extensão universitária, da estrutura comercial e de relacionamento e da estrutura de execução de projetos, a fim
de identificar gargalos, promover ajustes e melhorias aos processos e consolidar informações para apresentação à
governança do PROCEL.
Ainda com relação às comunicações para a governança do PROCEL o núcleo gestor deve capturar e direcionar as
propostas de utilização das demais estruturas do PROCEL e grandes projetos que possam ser viabilizados diante da
aplicação de recursos do programa. Pode também discutir e procurar formas de atuação para promover uma melhoria
dos marcos regulatórios do setor que venham a fomentar demandas para a Rede LENHS.
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Esta seção tem o objetivo de fornecer um plano operacional para que sejam implantadas as ações necessárias ao
novo modelo proposto para a Rede LENHS. Estas são apresentadas abaixo de acordo com sua precedência e estimativa
de esforço para sua conclusão.
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• Obtenção de recursos financeiros iniciais: a fim de viabilizar a implantação do Plano Diretor a secretaria
executiva do PROCEL necessita de recursos alocados para este fim, seja captando através dos recursos do programa
ou de parceiros. Salienta-se que para a implantação do novo posicionamento da Rede LENHS não foram identificadas
necessidades atuais de investimentos em infraestruturas da Rede;
• Contratação da fundação de apoio: será necessário contratar uma única fundação de apoio à Rede LENHS,
que corresponderá a sua estrutura administrativa. Esta contratação deve considerar critérios objetivos e ser realizada
através de concorrência;
• Contratação de gestores regionais e líderes de projeto: tais recursos humanos são essenciais para a
operacionalização do Plano Diretor. As etapas de seleção e contratação devem ser realizadas utilizando critérios claros
e através de uma empresa especializada em recrutamento;
• Mobilização dos coordenadores e criação de estatuto: os coordenadores dos laboratórios são fundamentais
à criação de valor para a Rede LENHS. Os mesmos devem ser envolvidos nas etapas de implantação do Plano Diretor e
principalmente em um estatuto que coordene o funcionamento das atividades da estrutura de pesquisa e extensão,
como por exemplo a gestão do conhecimento, a coparticipação em projetos de pesquisa e a criação de novos métodos
e ferramentas para aplicação no setor;
• Desenvolvimento de processos internos: os processos desenvolvidos e implantados garantirão a expansão de
atuação da Rede e a institucionalização de suas formas de operação. Os principais são: de gestão; administrativos e
financeiros; comerciais e de relacionamento; de execução de projetos; de pesquisa e extensão universitária.
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O modelo desenhado para a Rede LENHS contempla a criação de uma estrutura com fundação sólida e resiliente
ao mesmo tempo para se adaptar aos possíveis desdobramentos futuros, que devem ser identificados pelos agentes
descritos, tais como o núcleo gestor, coordenadores, gestores regionais e a governança do PROCEL.
Diante do exposto a análise recai sobre quais aspectos seriam então mutáveis e exigiriam uma ação da Rede LENHS
a cada quadriênio. Três pontos principais surgem como pontos de atenção para as revisões estratégicas, descritos a
seguir.
No primeiro caso, avalia-se o rol de setores atendidos e é decidido sobre qual ação tomar, se deve-se manter o rol
do momento, trocar setores, ampliar ou reduzir (como atender fornecedores do saneamento ou grandes usuários, por
exemplo).
De forma similar é feita a análise sobre o segundo caso, do portfólio de serviços ofertados. Deve-se decidir sobre a
ampliação, redução ou remodelagem dos serviços. Este, inclusive deve ser um dos pontos de maior atenção, pois podem
surgir ao longo do tempo novos métodos, ferramentas e tecnologias que possam ser incorporados pela Rede LENHS ou,
preferencialmente, desenvolvidos pela Rede para oferta ao mercado.
Por último, avalia-se a estrutura organizacional interna a fim de se identificar necessidades latentes de ampliação de
equipes de comercialização ou de execução de projetos, diante da análise de indicadores de desempenho da Rede em
cada campo de atuação (um mix de setores atendidos e serviços ofertados). Neste contexto, as decisões podem variar
entre alterar o foco de atuação de alguma equipe ou ampliar ou reduzir uma equipe, ou ainda, criar núcleos de atuação
como uma espécie de unidade de negócio, como por exemplo, um núcleo especifico para atuação no agronegócio, ou
ainda um núcleo específico para promoção e captação de projetos que usufruam de incentivos fiscais ou programas
de investimento no setor.
O importante a notar é que, em qualquer um dos três casos, a estrutura base proposta neste projeto não perde sua
essência, mas se adapta a cada nova realidade e redirecionamento que se vislumbre de uma revisão estratégica.
De modo a tangibilizar uma possível evolução da Rede LENHS, exemplifica-se por meio da ilustração a seguir uma
alternativa de atuação para os próximos três quadriênios que compõem o horizonte de planejamento deste Plano
Diretor.
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5.1Momento 01
Do ponto de vista evolutivo, a Rede LENHS iniciará suas operações com um foco em clientes atualmente atendidos
pela Rede, e oferecendo serviços os quais a estrutura atual é capaz de prestar, guardada a remodelagem proposta no
novo organograma, em que a prestação de serviços é de responsabilidade da estrutura de mercado da Rede. Ademais,
a estrutura de pesquisa e ensino poderá dar o suporte necessário à realização dos serviços de alto valor agregado
através da transferência de conhecimento gerado pela própria Rede aos líderes de projeto e equipes de projeto, bem
como recomendar corpo técnico formado.

5.2Momento 02
Ao término do primeiro momento, a Rede passará por sua primeira revisão estratégica, analisando o exposto na
introdução deste capítulo. Da análise realizada podem surgir diversas opções de caminhos a se adotar, para decisão do
núcleo gestor em conjunto com os coordenadores e gestores regionais, que será submetida à governança do PROCEL,
devidamente fundamentada. Os pontos de transição entre períodos são, portanto, pontos de decisão estratégica da
Rede LENHS, como exemplificado na figura a seguir.
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No caso do exemplo adotado acima, a opção tomada neste segundo momento seria o de expandir gradualmente a
oferta de serviços da Rede LENHS para outros segmentos da cadeia do saneamento, que possuam demandas similares
ou não às das companhias de saneamento, mas que sejam latentes ao momento da análise e que demonstrem potencial
futuro.
Neste momento, pode-se também adotar uma expansão do portfólio de serviços para o segmento de prestadores
de serviços de saneamento, em que poderia ocorrer a agregação de novos serviços e o compartilhamento destes para
os demais segmentos os quais se desejaria atacar.

5.3Momento 03
Por fim, no último quadriênio, procede-se novamente com a revisão estratégica, conforme exemplificada na figura
anterior. Novamente serão avaliados rol de clientes, portfólio de serviços e adaptações ou foco nas atuações comerciais
e de execução de projetos.
No exemplo aqui exposto, as decisões podem abranger uma nova revisitação ao rol de clientes e portfólio de
serviços a fim de torná-los mais amplos ou focados, bem como adotar um posicionamento de vanguarda em pesquisa
e desenvolvimento, solidificando assim a Rede LENHS como centro de excelência em condução de projetos de PD&I
para o setor, propondo abordagens inovadoras e contribuindo com o desenvolvimento de novas tecnologias disruptivas
para o setor.
Ressalta-se que, neste momento, a Rede possuiria maturidade muito maior e já possuiria corpo para decidir a
manutenção de oferta de serviços que compõem o portfólio, ao mesmo tempo em que buscaria possíveis avanços para
se posicionar na “crista da onda” de oferta de serviços inovadores, que poderiam alçá-la a outros patamares de negócio
e de reconhecimento. Seria, portanto, um momento em que se poderiam correr mais riscos e lidar com incertezas com
retaguarda mais sólida.
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