
DIRETORIA DE INVESTIMENTOS



Prioridades estratégicas da área

1. Conceber projetos de saneamento básico, buscando atualização tecnológica 
e sustentabilidade econômica, social e ambiental, visando a preservação dos 
recursos naturais e culturais para as gerações futuras.

2. Realizar investimentos que proporcionem melhoria nos resultados 
operacionais e que estejam de acordo com os estudos de viabilidade 
econômica e adequabilidade dos projetos. 

3. Buscar soluções para o cumprimento das metas estabelecidas nos 
Contratos de Concessão/Programa compatíveis com cada realidade.

4. Identificar fontes de recursos financeiros e subsídios que possibilitem a 
universalização dos serviços de forma sustentável.

5. Desenvolver continuamente processos, técnicas e insumos, visando a 
excelência dos produtos e serviços.



Principais desafios da área

AMPLIAR

REDUZIR

MELHORAR

CRIAR

O atendimento com serviços de Saneamento 
Ambiental com a solução técnica adequada em tempo 
compatível com a demanda. 

A redução de custos e despesas operacionais, sem 
colocar em risco a qualidade dos serviços prestados.

Os processos de elaboração de projetos, captação de 
recursos e execução de obras, com o fim de aprimorar 
o produto final quanto à qualidade, custo e eficácia.

Criar metodologia para priorização das demandas de 
investimentos de forma a otimizar a aplicação dos 
recursos para este fim.



Indicadores que merecem atenção especial

Situação atual Situação desejada

Até maio/17 - 22,16% Ano de 2017 - 19,32%

INDICADOR 1: Taxa da Eficácia de Obras

Situação atual Situação desejada

Até maio/17 - 70% Ano de 2017 – 96,49%

INDICADOR 2: Taxa de Execução de Projetos



Expectativas em relação ao Programa

• A Diretoria de Investimentos busca constantemente o
aprimoramento dos seus processos de forma a garantir que os
investimentos da Sanepar sejam os mais proveitosos para a saúde
da empresa e para a sociedade dela dependente.

• Por esse motivo, espera-se que os trabalhos a ser desenvolvidos
pelos empregados selecionados para o CAGE neste tema tenham
efetiva aplicação nos processos aqui relacionados.


