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Meta Global Valor R$ (Milhões) %

Índice de Suficiência de Caixa 108% 95% 102% -6%

O ISC ficou abaixo da meta prevista, tendo sido impactado principalmente pela 

recessão econômica do país de 2016 (considerada a mais grave de sua história 

com retração do PIB de 3,6%), e que ainda trouxe impactos em 2017, afetando a 

arrecadação. O Brasil tem uma média de ISC de 107,2%, sendo 97,3% da Região 

Nordeste.

Margem Ebitda 20% 92% 18% -2%

Como principais causas temos a redução drástica dos investimentos, em virtude da 

crise econômica no Governo Federal e no Estado e a redução do Faturamento, 

também impactado pela recessão econômica do País. Destacamos que as 

despesas mantiveram-se abaixo do teto previsto e que a Compesa alcançou um 

lucro líquido de R$ 183 milhões e um Patrimônio Líquido acima de R$ 5 bilhões, o 

que demonstra a sustentabilidade e o bom desempenho desta empresa.

Aumentar a Arrecadação Arrecadação (Em milhões) R$ 1.520 93% R$ 1.417 -R$ 103

Mesmo com aumento da inadimplência do País, a arrecadação conseguiu um 

incremento de 9,5% em relação à 2016, acima do reajuste tarifário anualizado de 

6,6%, fruto da implantação de ações de cobrança direcionada conforme perfil da 

dívida e do cliente.

Reduzir Custos e Despesas Despesas (Base Caixa) R$ 1.405 101% R$ 1.388 -R$ 17

As despesas operacionais ficaram dentro do teto orçamentário. Este controle é 

fruto de ações de otimização dos gastos com Pessoal, Energia Elétrica e Tributos, 

com destaque para este último onde a Compesa conseguiu uma recuperação de 

crédito de PIS/COFINS, retroagindo 5 anos, mediante consulta à Receita Federal. 

Reduzir o Índice de Perdas Índice de Perdas de Faturamento 41% 92% 45% 4%

No IPF, vale destacar que evoluímos muito no combate à vazamentos e que 

mesmo tendo sido um ano com chuvas e recuperação de parte do colapso, 

conseguimos manter um volume distribuído 5% abaixo da média histórica dos 4 

últimos anos. Quanto ao volume faturado, temos um grande desafio a vencer no 

combate as ligações inativas.

Projeto “Apoiar a Compesa no Processo de 

Planejamento de Metas para 2017”
100% 100% 100% 0%

Projeto concluído com êxito, onde as metas estratégicas prioritárias foram 

revisadas com base no desdobramento em árvore, identificando a relação de causa 

e efeito entre elas, bem como as suas premissas (variáveis que compõe cada 

meta).

Projeto “Capacitar a equipe Compesa nas 

ferramentas de gestão com foco em mapeamento 

e soluções de Problemas”

100% 100% 100% 0%
Projeto concluído com êxito, tendo capacitado 375 gestores e formadores de 

opinião.

Projeto de “Elaborar o Plano Estratégico da 

Compesa para o período 2018 a 2022”
60% 100% 60% 0%

Projeto em andamento, com revisão da missão, vsão, valores, objetivos e 

indicadores estratégicos, mapa da estratégia, além da capacitação para todos os 

gerentes e coordenadores. Irá contemplar ainda revisão dos projetos estratégicos e 

orçamento.

Projeto de “Aprimorar a Gestão Corporativa de 

Processos da Compesa e Conformidade da 

Gestão (Risco / Compliance)".

70% 113% 79% 9%
Como principal entrega tivemos a análise geral de riscos da Compesa com a 

implementação da Gerência de Compliance.

Índice de Qualidade da Água Distribuída 

Ponderado
96% 102% 98% 2%

O foco na qualidade da água entregue aos nossos clientes é um fator primordial da 

empresa. Através do indicador IQAD podemos perceber que a população 

abastecida recebe um bem com a qualidade superior às exigências dos órgãos de 

controle.

Índice de Reclamações

10,0 reclamações a 

cada 10 mil 

ligações ativas

98%

10,2 reclamações 

a cada 10 mil 

ligações ativas

0,20                                

O índice de reclamações fechou com um resultado muito próximo ao teto 

estabelecido. Sabemos que ainda temos grandes desafios em melhorar e ampliar o 

abastecimento na área Norte e Morros da Zona Leste e estamos focados em 

vencer estes desafios. Importante destacar que a Compesa atende 6,7 milhões de 

usuários com seus serviços.

(A)

(B)

(C) 

(D)

(E) Esclarecimentos Técnicos necessários

Melhorar a Imagem da Empresa

Legendas
Objetivo do órgão/entidade Constantes do Plano Estratégico Anual

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

 Objetivos Estratégicos (A)
Metas Estratégicas (B)

Realizado (C) Realizado x Metas (D) Justificativas (E)

Aumentar a Geração de Caixa

Desenvolver a Organização e a Gestão da 

Empresa

Índice de Execução dos Projetos Vinculados:

Metas Físicas ou Financeiras previstas para o Exercício

Realizado no Exercício, com valores e percentual de alcance

Total realizado (c)/ Metas Estratégicas (b)
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