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SUEZ at a glance

SUEZ no mundo -
números chave

€17.3 bilhões
em volume de negócios em 2018

88,775
colaboradores

nos 5
continentes

€120 milhões
investidos em P&D

27.6%
cargos de gestão ocupados por 

mulheres

4.4 milhões
de toneladas de matéria-prima secundária

produzidas

1.1 bilhão
de metros cúbicos de água de reuso

7.6 bilhões
de metros cúbicos de água 

potável dessalinizada

3.4 bilhões
de metros cúbicos de água potável

7.7 TWh
de energia renovável produzidos

32 milhões
de pessoas beneficiadas pelos 

serviços de coleta de resíduos

10 milhões
tCO₂ evitados

5.1 bilhões
de metros cúbicos de água residual 

tratada

Reciclagem
Energia

Água

Clima Meio Ambiente

Resíduos
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SUEZ at a glance

SUEZ no Brasil -
números chave

80 anos
de presença no Brasil

861
colaboradores

3
escritórios

2
fábricas

27.6%
cargos de gestão 

ocupados por mulheres

+ 250
Referências

1.399.215 pessoas
beneficiadas pela otimização 

de redes de água

1.541.564 m³/mês
de água economizada 

(redução de perdas)
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SUEZ at a glance

ajudamos cidades e indústrias a gerenciar seus 
recursos de maneira inteligente e sustentável

engenharia,

design e

construção de 

infraestrutura de 

tratamento

gestão 

inteligente e 

sustentável do 

ciclo da água

em sistemas de 

abastecimento

soluções 

inteligentes 

para moldar as 

cidades do 

futuro

recuperação e 

reciclagem de 

resíduos para 

produção de novos 

materiais e energia



Valorização do Cliente e 

Melhoria do seu Desempenho 

através das tecnologias: 

AquaCircle, Aquadvanced, 

iDroloc, Metrawa, ePulse e 

inflowmatix.

Nossas

soluções para o mercado municipal

Well Services Eficiência Energética Design & BuildWater Network Services

Gestão eficiente e sustentável para a 

manutenção da produção de poços, 

qualidade da água, equipamentos e 

distribuição através da tecnologia Well 

Watch.

A Gestão energética é um conjunto 

de ações marcadas pela análise, 

planificação e decisões com o 

objetivo de obter o maior 

rendimento energético possível, 

assim como otimizar o preço e 
diminuir o curso energético.

Sistemas de tratamento de água, 

efluentes, reuso e dessalinização.

Tecnologias patenteadas com alto 

valor agregado, padronizadas para 

equipar as instalações.
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contratos de performance

contratação com Foco em Resultados

<< SUMMARY

A SUEZ, como empresa de tecnologias e com foco na qualidade da prestação de serviços tem

interesse em trazer um conceito inovador em propostas, à exemplo de alguns contratos de

performance já em vigor em gestão de perdas e que possam ser estendidos para outros tipos de

contratos para tecnologias e serviços aplicados a sistemas de tratamento de água, esgotos ou lodos,

levando-se em conta modalidades de contratação e fatores econômicos diferenciados:

• Custos com energia elétrica;

• Custos com produtos químicos;

• Geração de lodo;

• Impacto ambiental (geração de odores, layout etc)

• Desempenho/ eficiência.



contratação na modalidade de performance - SUEZ Brasil - ago.197

contratos de performance

Contratos de Performance para Redução de Perdas de 
Água

<< SUMMARY

• Integração e Flexibilidade

• Incorporar novas tecnologias com

foco na gestão de resultados

• Partilhamento de Riscos e Custos

• Partilhamento dos benefícios

• Remuneração da Contratada em

função do desempenho Resultado

Estudos e 
Projetos

Setorização 
e Controle 
de Pressão

Macromediçã
o

Telemetria

Pesq. e 
Retirada de 
Vazamento

Micromediçã
o

Pesq. e 
Retirada de 

Fraudes

Cadastro 
Comercial

Arrecadação

Gestão e 
Operação
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contratos de performance

Benefícios dos Contratos de Performance no Mercado 
Brasileiro

<< SUMMARY

Auditoria e Projeto; Implantação de Infraestrutura; Implantação do Programa de Redução de Perdas.

Atrativo para o mercado.

Benefícios a longo Prazo.

1
2

3
Redução de Prazos – contratação convencional requer 3 contratos:

Casos de Sucesso em todos os contratos

Solução inovadora de contratação de serviços

Gerenciamento de um único contrato com implantação de infraestrutura, controle de pressão, detecção e reparo 

de vazamentos, etc.4 Otimiza o processo de gerenciamento
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contratos de performance

Integração de escopo

<< SUMMARY

Controle de 
Perdas

Gestão e Controle 
Operacional

Manutenção

Manutenção de Redes e 

Ramais

Gestão e Controle durante e depois do 

investimento em controle de perdas para 

manutenção dos resultados

Investimento em Controle de Perdas:

• Redução de VU

• Redução de VP

• Eficiência Energética
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contratos de performance

Etapas para elaboração do Contrato de Performance –
Metodologia de Trabalho

<< SUMMARY

Estudo                                   

Preliminar +
 Assegura uma resposta apropriada às 

necessidades e características de cada caso 

específico através de:

 Estimativa do potencial de recuperação
Auditoria de perdas

 Definição do baseline  

 Estimativa do custo da implantação 

 Definição do escopo mínimo, modelo de 

contratação, regras de pagamento e 

gestão de riscos

+

Fase 1 Fase 2

Projeto, implantação e operação

Bônus 
Solução integral de redução de perdas (SEM Financiamento)

Performance
Solução integral de redução de perdas (COM Financiamento)

Alternativas de contratação

Alternativas de remuneração

(*) Volume recuperado = volume medido no mês 

(**) Volume recuperado  = media da fase de apuração da performance 
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contratos de performance

modelos de remuneração

<< SUMMARY

para maximizar a captura de valor

Tempo

Ex: 70%

100%

Ex:120%

R$

3-6 meses 12-18 meses 6 ou 12 meses 36-48 meses

Definição 
de atuações 
e projetos

Implementação 
(Obra)

Apuração 
Performance / 

Bônus

Operação do 
Sistema

“Bônus” Maximo

min

Valor em incentivo (bônus)

Valor esperado atuações

D
e

s
e

m
p

e
n

h
o
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contratos de performance

modelos de remuneração

<< SUMMARY

para maximizar a captura de valor

RISCO

MINIMA

RESULTADOS

MINIMA

RESULTADOS

FLEXÍVEL RISCO FLEXÍVEL

Desembolsos gerados apurado a 
performance

Somente garantido o pagamento 
de ativos de longo prazo

Remuneração mínima

= Valor de Custo de atuações 
relacionados a ativos de longo 
prazo

(Valor destas atuações definidas 
pelo cliente)

Desembolsos á medida que são 
executadas as atuações

Garantir o pagamento da engenharia e 
de todas as obras executadas por 
preços unitários

Remuneração mínima

= Valor das obras realizadas

(Valores definidos em planilhas de 
preços com medições mensais)

Modelo “Bônus”Modelo “Performance” 
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contratos de performance

questões financeiras

<< SUMMARY

• Elaborados “Estudos de viabilidade econômico-financeira”;

• A empresa de saneamento se beneficiará com o fluxo de caixa por período superior
ao prazo do contrato;

• Licitações anteriores aprovadas pela área Financeira de Empresas Públicas;

• Devem ser considerados benefícios tais como:

• redução de custos de energia, produtos químicos e manutenção;

• Aumento do faturamento com venda de água em locais com problemas de demanda (sistema
integrado);

• Postergação de investimento em novas instalações e infraestrutura;

• Financiamento otimizado.
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contratos de performance

Lei 13.303 – Estudo prévio

<< SUMMARY

o É permitido recebimento de propostas e projetos

o Art. 31 § 4o A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de

manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos

com vistas a atender necessidades previamente identificadas, cabendo a regulamento a definição de suas

regras específicas.

o § 5o Na hipótese a que se refere o § 4o, o autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação

para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa

pública ou sociedade de economia mista caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão

de direitos de que trata o art. 80.
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contratos de performance

Lei 13.303 – Contratação Semi-integrada e Integrada

<< SUMMARY

o Flexibilidade na documentação necessária para licitação:

o Anteprojeto ou projeto básico;

o Projeto pode ser alterado durante o contrato.
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contratos de performance

Lei 13.303 – Prazos

<< SUMMARY

o Flexibilidade no prazo do contrato

o Art. 71. A duração dos contratos regidos por esta Lei não excederá a 5 (cinco) anos, contados a

partir de sua celebração, exceto:

o I - para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia

mista;

o II - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição

desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.
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contratos de performance

Lei 13.303 – Remuneração por resultado

<< SUMMARY

o Assunto abordado pela nova lei

o Art. 45. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida

remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de

qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento

convocatório e no contrato.



Antônio Wilson da S. Ramires

Diretor Comercial – Controle de Perdas

antonio.ramires@suez.com

+55 11 98409.9863
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