
Diretoria Administrativa



Prezado Diretor,

Uma etapa importante do processo de seleção para o programa CAGE é a elaboração
pelos candidatos de uma proposta de ação relacionada a demandas e desafios reais da
Sanepar.

Para subsidiar a elaboração das propostas, disponibilizaremos no próximo dia 10 de
julho aos candidatos material em PowerPoint no qual apresentará o cenário e o estado
da arte nas várias diretorias da empresa.

Cada diretor precisa apresentar as prioridades estratégicas, os principais desafios e
outras informações relevantes sobre a sua área. Com base nessas apresentações, os
candidatos escolherão a área e o tema para suas propostas, descrevendo na sequência
metas, justificativas, plano de ação, entre outros itens.

Para permitir a padronização das apresentações e facilitar a análise pelos candidatos,
elaboramos este template. Destacamos em amarelo as instruções para preenchimento.



Prioridades estratégicas da área

1. Otimização e modernização dos Processos Corporativos (revisão de
Processos e Sistema Normativo);

2. Engajamento de pessoas para condutas orientadas para a Gestão de
Resultados (produtividade e uso racional dos recursos) sustentado
por política de Educação Corporativa, que vise a gestão do
conhecimento e dos Processos;

3. Melhoria e otimização de processos de negócio e gestão com o uso
de tecnologia (ERP, AsEletrônica; B.I., Gerenciamento de Projetos);

4. Dimensionamento de Frota – Estudo para a criação de critérios
objetivos para o dimensionamento da frota da Companhia;

5. Eficiência na aquisição e gestão de bens materiais.



Principais desafios da área

AMPLIAR

REDUZIR

MELHORAR

CRIAR

• Ampliar a área de atuação da Diretoria Administrativa, permeando toda 
a empresa, promovendo a padronização dos processos pertinentes à 
mesma (DA) com foco no desenvolvimento da Gestão Compartilhada na 
Sanepar.

• Gerenciamento estratégico de recursos, através da gestão integrada de 
pessoas, tecnologias, processos, produtos, clientes, fornecedores e meio 
ambiente, atuando na composição de novos padrões culturais e na 
implantação de novas competências que promovam a renovação da 
Sanepar

• O desperdício (tempo, pessoas, processos e recursos) através da 
consolidação de práticas de uso racional de recursos (Ex.: Itens 
relicitados, manutenção de frota, procedimentos normativos obsoletos 
ou redundantes, etc)

• Clima organizacional, através do engajamento dos colaboradores, 
aperfeiçoando sua cultura de valores éticos e resultados;

• Novo modelo de Gestão Corporativa que visa desenvolver e atender 
competências e formar valores alinhados às estratégias da Sanepar 
(Educação Corporativa,  Gestão Compartilhada) 



Indicadores que merecem atenção especial

Situação atual Situação desejada

Resultado pesquisa de satisfação interna 
(Fale Francamente) 7,27

Resultado pesquisa de satisfação interna 
(Fale Francamente) acima de 8,0

INDICADOR 1: Índice de Satisfação dos empregados

Situação atual Situação desejada

Atender 93% dos chamados abertos para 
manutenção predial Entre 95% e 100%

INDICADOR 2: Índice de atendimento de chamados de manutenção predial

Observação: Incluir aqui indicadores que devem ser acompanhados de perto, seja porque estão abaixo 
da meta ou porque são muito importantes para um objetivo estratégico da companhia. Informar pelo 
menos 1 indicador.  



Indicadores que merecem atenção especial

Situação atual Situação desejada

Previsto: 85%
Realizado: 92%

Previsto: 95%
Realizado: 100%

INDICADOR 2: IAS – Índice de atendimento a projetos e desenvolvimento de sistemas

Situação atual Situação desejada

Previsto: 89%
Realizado: 99,70% com duas entradas de 

atendimento

Previsto: 90%
Realizado: 99,70% com duas entradas de 

atendimento

INDICADOR 3: IAT – Indicador de atendimento

Observação: Incluir aqui indicadores que devem ser acompanhados de perto, seja porque estão abaixo 
da meta ou porque são muito importantes para um objetivo estratégico da companhia. Informar pelo 
menos 1 indicador.  



Indicadores que merecem atenção especial

Situação atual Situação desejada

2018 – 5%
2019 – 4%
2020 – 6%

INDICADOR 4: Índice de relicitação (fracasso por preço, especificação)

Situação atual Situação desejada
Os materiais são solicitados pelas unidades 

por ICL ou REM na USMA e não se tem 
controle efetivo da utilização, prazo de 
validade, devolução do EPI ou EPC à ser 

substituido

Sistematização do processo de 
fornecimento e controle de EPI’s e EPC’s.

Otimização dos estoques e custos com 
aquisição

INDICADOR 5: Gestão de EPI’s e EPC’s

Observação: Incluir aqui indicadores que devem ser acompanhados de perto, seja porque estão abaixo 
da meta ou porque são muito importantes para um objetivo estratégico da companhia. Informar pelo 
menos 1 indicador.  

2010 – 17,09%
2011 – 13,37%
2012 – 10,71%
2013 – 10,57%

2014 – 13,74%
2015 – 25,30%
2016 – 6,36%



Indicadores que merecem atenção especial

Situação atual Situação desejada
Os materiais são recebidos e acondicionados 

diretamente no solo do centro de distribuição central de 
Curitiba. Não Há estrutura padronizada e adequada.
Bens móveis inservíveis são diretamente descartados 

pelas unidades.

Definir local adequado e com estrutura 
necessária, atender legislação vigente.
Promover o aproveitamento por outras 

áreas.

INDICADOR 6: Eficiência em Gestão de Resíduos

Situação atual Situação desejada

INDICADOR 10:

Observação: Incluir aqui indicadores que devem ser acompanhados de perto, seja porque estão abaixo 
da meta ou porque são muito importantes para um objetivo estratégico da companhia. Informar pelo 
menos 1 indicador.  



Expectativas em relação ao Programa

O Programa CAGE representa um esforço reiterado da empresa de
investimento no desenvolvimento das pessoas. Vocês, pessoas da
Sanepar, são os Líderes do Futuro. E foi para vocês que o CAGE foi
criado, pois ele representa o futuro e o futuro da Sanepar está nas
mentes de vocês. Aproveitem esta oportunidade para darem o seu
melhor, para que possam contribuir para a perenidade /
sustentabilidade da companhia e para que a nossa empresa possa
sempre conquistar o reconhecimento de “melhor empresa do Brasil”.
Se hoje ela já é a melhor, é porque foi construída por seus empregados.


