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RESUMO 

 

Os Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (SDEE) das concessionárias brasileiras são, 

em sua maioria, formados por rede nua convencional, que está exposta a diversos tipos de 

intempéries, seja por defeito, ação de terceiros ou pela própria ação do meio ambiente, como 

causas relacionadas com árvores, vegetação, ventos, queimadas, incêndios, erosões, animais e 

descargas atmosféricas na rede. Essas falhas no fornecimento de energia elétrica podem ser 

constatadas através dos indicadores coletivos de continuidade, regidos pela Agencia Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), sendo os dois principais denominados de Duração Equivalente 

de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por 

Unidade Consumidora (FEC). Diante da rígida regulação da ANEEL e da imposição de 

multas baseadas nesses indicadores, as empresas concessionárias cada vez mais buscam 

aperfeiçoar seu processo de gestão para torná-lo mais eficiente. Nesta pesquisa, objetivou-se 

analisar os indicadores de desempenho do SDEE influenciados pelas interrupções por causas 

ambientais a partir da implementação de um ambiente de inteligência de negócio aplicado a 

uma concessionária de distribuição localizada no Nordeste. O percurso metodológico 

combinou uma análise quantitativa de indicadores com a realização de um grupo focal com 

gestores do setor elétrico e aplicação de um Business Intelligence (BI) desenvolvido para um 

distrito atendido pela concessionária, seguido de entrevistas semiestruturadas junto aos 

gestores para avaliação da efetividade do BI. Também foram obtidos dados históricos sobre as 

ocorrências de interrupções registradas pela empresa no período de 2013 a 2018, sendo 

agregados aos dados coletados entre março e maio de 2019 durante a avaliação in loco do BI. 

Os dados apontaram que após a aplicação do BI proposto na subestação atendida, o índice de 

FEC reduziu em 7,92% com relação à média dos últimos seis anos, sendo a menor 

contribuição deste indicador desde 2013. Referente ao DEC, a redução com relação à média 

dos últimos seis anos foi de 3,8%, porém, sua parcela de contribuição foi maior do que os 

anos de 2013 e 2016. Ao todo, 07 (sete) novos indicadores foram propostos pelo estudo 

relacionados às causas ambientais: estratificação por regional, comparativo por temporalidade, 

ocorrência por falha registrada, estratificação por causas ambientais, relação entre distâncias 

das redes elétricas, efetividade das inspeções realizadas e relação entre financeiro e orçamento 

das inspeções com impacto nos índices operacionais. 

 

Palavras-chave: Distribuição de energia elétrica. Indicadores de desempenho. Inteligência de 

negócio. Causas Ambientais. 



 

7 

ABSTRACT 

 

The Electricity Distribution Systems (EDS) of the Brazilian concessionaires are 

mostly formed by conventional bare grid, which is exposed to various types of weather, either 

by default, action of third parties or by the action of the environment, such as trees and 

vegetation in the net, winds, burns and fires, erosions, animals and lightning. The failures can 

be verified through the collective continuity indicators, governed by the National Electric 

Energy Agency (ANEEL), being the two main ones: Equivalent Interruption Duration per 

Consumer Unit (DCU) and Equivalent Interruption Frequency per Consumer Unit (FEC). 

Faced with the regulation of ANEEL and the imposition of fines based on these indicators, 

concessionaires increasingly seek to improve their management process to make it more 

efficient. Thus, the present study aimed to analyze the performance indicators of EDS 

influenced by interruptions due to environmental causes from the development of a business 

intelligence (BI) environment applied to a distribution concessionaire in the Northeast, from 

January 2013 to December 2018 data collected between March and May 2019 being 

aggregated during the BI assessment. Through a methodological proposal that combined a 

quantitative analysis of indicators the realization of a focus group with managers of the 

electric sector and the application of the Business Intelligence environment in a district served 

by the concessionaire, the main results achieved indicated that after the application of BI for 

three months in a substation, the FEC index decreased by 7.92% compared to the average of 

the last six years, being the smallest contribution of this indicator since 2013. Regarding the 

DCU, the reduction compared to the average of the last six years was 3.8 %, however, its 

contribution share was higher than the years 2013 and 2016. Altogether, seven (7) new 

indicators were proposed by the study in relation to environmental causes: stratification by 

regional, comparative by temporality, occurrence by failure recorded, stratification by 

environmental causes, relationship between distances of the electrical networks, effectiveness 

of inspections performed and relationship between financial and budget of inspections with 

impact on operational indices. 

 

 

 

Keywords: Electricity distribution. Performance indicators. Business intelligence. 

Environmental causes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas elétricos de potência têm a função precípua de fornecer energia elétrica 

aos usuários, grandes ou pequenos, com qualidade adequada, no instante em que for solicitada 

(KAGAN et al, 2015). 

As empresas concessionárias de energia atendem ao sistema elétrico, que possui 

características diferentes, porém, apesar destas particularidades, as concessionárias têm por 

obrigação fornecer energia aos usuários com a confiabilidade adequada. Reis (2017) explana 

que a cadeia de suprimento de energia elétrica cobre desde o processo de transmissão de 

energia primária até a entrega ao consumidor e está dividida nas áreas de geração, transmissão 

e distribuição. 

Com impacto direto no fornecimento de energia elétrica ao consumidor final, a área de 

distribuição tem como responsabilidade atender unidades consumidoras de pequeno até 

aquelas de grande porte, dependendo da classe de tensão, que é definida pela concessionária 

de energia e fornecida em conformidade com a sua regulamentação interna (OLIVEIRA, 

2009).  

 Atualmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) regula o processo de 

concessão da distribuição de energia elétrica no Brasil, no qual estabelece regras, gerencia os 

contratos e efetua a fiscalização através de métricas, denominadas de indicadores de 

continuidade. 

Segundo Bandeira, Arrifano e Corrêa (2014), os indicadores de continuidade podem 

ser descritos como uma representação quantificável do desempenho de um sistema elétrico e 

são utilizados para a mensuração da continuidade apurada em um determinado sistema, 

comparando-a aos padrões estabelecidos pela ANEEL. 

Os principais indicadores coletivos de continuidade definidos pela ANEEL (2016d) 

são o de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), que indica o 

número de horas em que, na média, as unidades consumidoras de um determinado conjunto 

ficaram sem energia elétrica; e o de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora (FEC), que expressa a quantidade de vezes, em média, em que as unidades 

consumidoras de determinado conjunto sofreram uma interrupção no fornecimento de energia. 

Tanto para o DEC como para o FEC, o período de tempo considerado pode ser mensal, 

trimestral ou anual.  

No caso de violação dos padrões dos indicadores de continuidade de conjunto em 

determinado período de apuração, a concessionária pode sofrer as penalidades previstas na 

resolução normativa nº. 63 de 12 de maio de 2004, que vão desde advertência até multa de 
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2% do faturamento da empresa e suspensão da participação em licitações (ANEEL, 2004). A 

figura 01 ilustra o DEC e o FEC, respectivamente, apurado no Brasil, em relação às metas 

estabelecidas de 2001 a 2018. O exame de trajetória desses indicadores revela que houve 

redução no valor dos indicadores, consequentemente, ocorrendo melhora na qualidade do 

fornecimento. Entre 2001 e 2018 o FEC do país foi reduzido em 51% em média, sendo 

decrescente ao longo de todo o período. Todavia, com relação ao DEC, desde 2009 a meta 

não está sendo atingida, acarretando em multas para as concessionárias por parte do órgão 

regulamentador. 

  

Portanto, o desempenho de uma rede de distribuição pode ser avaliado por meio do 

histórico de interrupções e da queda de tensão na rede. O estudo do histórico de interrupções 

possibilita avaliar a continuidade do fornecimento de energia elétrica, enquanto a análise da 

queda de tensão na rede possibilita verificar os níveis de tensão no ponto de entrega (GOMES, 

2010). 

É comum os estudos sobre a frequência de interrupções empregarem variáveis 

ambientais para analisar a qualidade do serviço oferecido pelas concessionárias (SINAPSIS 

ENERGIA, 2016). De fato, fatores climáticos como precipitações ou descargas atmosféricas 

atuam de forma negativa na rede, piorando as condições de operação das empresas, assim 

como a elevada percentagem da área de atuação das empresas com vegetação média ou alta 

devido à presença de arbustos e árvores que causam desligamentos ao entrar em contato com 

a rede de energia elétrica. 

Fonte: ANEEL (2019). 

Figura 1-DEC e FEC apurados no Brasil entre 2001 e 2018 
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Sendo assim, as avaliações do desempenho da rede podem se tornar gerencialmente 

complexas por parte das concessionárias de energia à medida que vários projetos de 

manutenção preventiva e corretiva em parceria com órgãos públicos precisam ser executados 

para minimizar as interferências do meio ambiente nas redes elétricas, demandando tempo 

para que os procedimentos sejam realizados pelos operadores do sistema elétrico. 

Turban e Volonimo (2013) ressaltam que as organizações estão tão sobrecarregadas de 

dados que os gerentes podem não dispor de uma forma simplificada de interpretá-los ou 

podem não ser capazes de compilá-los adequadamente para obter relatórios a tempo de tomar 

suas decisões. Portanto, torna-se imprescindível a adoção de ferramentas tecnológicas para o 

tratamento dos dados gerenciais do setor elétrico. Ademais, a crescente demanda de energia 

elétrica tem exigido o setor prospectar novas tecnologias visando a melhoria da eficiência de 

seus processos de manutenção. 

Neste cenário estabelecido para o setor elétrico, destacam-se as soluções com uso de 

tecnologias de Business Intelligence (BI) com o objetivo de sistematizar os processos de 

coleta, padronizacão, medição e análise de indicadores de gestão da produtividade 

(RADENKOVIC et al., 2018), podendo ser aplicadas aos serviços de campo das 

concessionárias. O BI visa suportar as tomadas de decisões dos gestores, levando à 

otimização de processos para alcançar amplas margens de lucros, pois através das análises dos 

indicadores e de suas métricas é possível traçar ações e estratégias de modo a reduzir os 

custos operacionais da empresa. 

Khan e Quadri (2012) destacam que o objetivo dos sistemas de BI é acelerar o tempo 

de resposta e a qualidade da informação e, assim, possibilitar aos gestores entender melhor a 

posição das suas empresas em relação aos competidores e aos clientes. De fato, as aplicações 

das tecnologias de BI podem auxiliar as organizações a analisar mudanças de tendências no 

mercado e no comportamento e preferências dos clientes, nos padrões de gastos, capacidades 

da organização e condições de mercado (RADENKOVIC et al., 2018). 

Ambientada neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo principal analisar os 

indicadores de desempenho do sistema de distribuição de energia elétrica com relação às 

interrupções por causas ambientais através da implementação de um BI que acessou o 

histórico das ocorrências de falhas e interrupções no fornecimento de energia registradas 

desde 2013 no banco de dados de uma concessionária, denominada no presente estudo como 

“Concessionária A” por motivos de sigilo de identidade. Com base neste histórico de 

ocorrências, o ambiente de BI proposto permitiu a leitura segregada dos valores de DEC e 

FEC com foco nas falhas causadas por fatores ambientais, tais como: árvore e vegetação, 

ventos, queimadas e incêndios, erosões, animais e descargas atmosféricas na rede. 
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1.1 Problema de Pesquisa 

 

 Com a evolução do sistema elétrico brasileiro nos últimos anos, que transformou a 

relação cliente-empresa em uma área estratégica para as concessionárias de distribuição de 

energia elétrica, haja vista a necessidade de manter a concessão do local onde abrangem 

durante o período contratual com a ANEEL, as empresas cada vez mais se sentem 

pressionadas em investir em novas tecnologias e em equipamentos que mantenham a 

continuidade do sistema elétrico, garantindo a sua referida concessão. 

 As informações acerca das interrupções são fundamentais para a transformação destas 

em indicadores, sendo indispensáveis os seguintes dados por exigência da ANEEL: fato 

gerador (motivo da falta); data, hora e centésimos de minutos do início e do restabelecimento 

da interrupção; e número de unidades consumidoras atingidas em cada interrupção (ANEEL, 

2004). 

O Brasil adotou por padrão a rede de energia elétrica convencional pelo fato de ter 

sido o primeiro tipo de rede utilizado e pelo fator econômico. A rede convencional é 

caracterizada por condutores nus, que não possuem isolação, apoiados sobre isoladores de 

vidro ou porcelana, fixados horizontalmente sobre cruzetas de madeira ou concreto, nos 

circuitos de média tensão e, verticalmente, nos circuitos de baixa tensão (BURATTI, 2005). 

 Devido ao fato dos condutores não serem isolados, sua convivência em um meio onde 

existe arborização é um complicador, pois o simples contato de um galho com o condutor nu 

pode provocar o desligamento da rede, causando prejuízo para os consumidores residenciais, 

hospitais, comércio e indústria. Além disso, a proximidade dessas redes aéreas com marquises, 

sacadas, painéis ou andaimes facilita o contato acidental de pessoas com os condutores, 

acarretando numa provável descarga elétrica, causando acidentes graves e até mesmo fatais. 

Pelo fato dos cabos ficarem expostos, as intervenções para consertos também são 

frequentes. Os danos são causados por acidentes com veículos que atingem postes, por 

descargas atmosféricas, chuvas, fontes de contaminação ambiental como poluição e salinidade, 

ventos e pássaros (GOMES,2010). Com isso, os fatores oriundos do meio ambiente impactam 

diretamente na continuidade do fornecimento de energia elétrica, contribuindo para o aumento 

das interrupções e, consequentemente, reduzindo a satisfação do cliente e degastando a 

imagem da empresa. 

Sabe-se que a convivência harmônica entre as redes de distribuição de energia e a 

arborização é um dos grandes desafios para as concessionárias. Na maioria das vezes este 

problema se agrava pelo fato de que a arborização e as implantações do sistema elétrico são 

planejadas e realizadas de forma independente (VELASCO, 2003).  
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Além do mais, os problemas oriundos de falhas por questões ambientais são mais 

suscetíveis ao erro de identificação ou à subnotificação, pois ao tocar um galho de uma árvore 

na rede de distribuição e logo depois se afastar devido ao balanço causado pelo vento, 

dificilmente estas falhas serão identificadas e registradas adequadamente como o efeito de 

uma árvore na rede. Por essas razões, as taxas das falhas por causas ambientais sofrem 

influência de uma gestão de informação deficitária, sendo que o conhecimento sobre o local 

da falha seria relevante para as equipes de manutenção devido à tendência de repetição desses 

problemas, causando desligamentos que poderiam ser evitados (CABRAL et al.2006). 

Em comparação com países da Europa, o Brasil possui nível de interrupção superior a 

maioria deles. Segundo o Council Of European Energy Regulators (CEER, 2018), as redes 

europeias possuem cálculos de indicadores de continuidade idênticos aos padrões adotados no 

Brasil, denominados de System Average Interruption Duration Index (SAIDI) para duração de 

interrupção do sistema e de System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) para 

frequência de interrupção do sistema elétrico. A título de comparação, a Concessionária que 

foi objeto de estudo desta dissertação possui índices acima da média do Brasil e, 

consequentemente, acima dos índices dos países europeus, conforme constatado no Gráfico 1. 

 

Fonte ANEEL 2018/Council Of European Energy Regulators 2018 

Diante da regulação da ANEEL, que impõe multas para ultrapassagem de indicadores, 

as empresas concessionárias sentem a necessidade cada vez mais de otimização de seu 

processo gerencial e melhoria na tomada de decisão. De acordo com Rigo et al. (2014), o 

avanço no uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem gerado um grande 

volume de dados, em uma proporção maior que a capacidade de analistas explorarem estes 
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Gráfico 1 - DEC e FEC comparativo entre o Brasil e os países europeus no ano de 2016 
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dados. Tratá-los e transformá-los em subsídios para o processo decisório tornou-se um fator 

importante para as organizações, inclusive aquelas do setor elétrico. 

Todavia, os problemas de tomada de decisão em uma empresa de distribuição de 

energia são amplos e complexos, envolvendo riscos e incertezas, e que precisam ser 

estruturados e resolvidos de maneira formal, consistente e transparente (SHIMIZU, 2006). 

Desta forma, os ambientes de inteligência de negócio, ou no termo em inglês Business 

Intelligence (BI), tornaram-se uma tendência na administração da informação para a 

implantação de um ambiente de mudança nas organizações e na gestão de indicadores (ISıK, 

2013). 

Com a problemática assim descrita, o presente estudo propôs-se a responder a seguinte 

questão de pesquisa: como a análise baseada em inteligência de negócio dos indicadores de 

desempenho do sistema de distribuição relacionados às interrupções por causas ambientais 

pode contribuir para apoiar a tomada de decisão dos gestores de uma concessionária de 

energia elétrica? 

 

1.2 Objetivos 

 

 Nesta subseção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos da 

pesquisa. 

 

1.2.1-Objetivo Geral 

 

Analisar os indicadores de desempenho do sistema de distribuição de energia elétrica 

relacionados às interrupções por causas ambientais a partir de um ambiente de inteligência de 

negócio implementado para uma concessionária localizada na região Nordeste. 

 

1.2.2-Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos da pesquisa, derivados do objetivo geral: 

● Caracterizar as causas das ocorrências do histórico de interrupções da concessionária 

estudada; 

● Implementar um ambiente baseado em inteligência de negócios com indicadores 

voltados às causas ambientais; 

● Avaliar os indicadores de desempenho junto aos gestores do sistema elétrico com 

relação aos impactos oriundos de problemas ambientais; 

● Implantar o ambiente de BI em um conjunto elétrico de um distrito atendido pela 
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concessionária pesquisada; 

● Propor indicadores de gestão estratégicos para o sistema elétrico com foco em causas 

ambientais. 

 

1.3 Justificativas 

 

A relevância do tema foi observada a partir de um levantamento em bases oficiais da 

ANEEL, onde foi constatado que parte das empresas de distribuição de energia elétrica não 

atingem as metas estabelecidas pelo órgão regulamentador, causando prejuízo aos 

consumidores e multas severas a essas empresas. Com isso, o Procedimento de Distribuição 

de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) estabelece que a distribuidora 

deve compensar os consumidores que estiverem submetidos a transgressão do limite de 

continuidade do serviço e o valor da compensação deve ser creditado na fatura de energia 

elétrica. A ANEEL também esclarece que: 

“A compensação devida aos consumidores, conforme critério estabelecido 

neste item, não isenta a distribuidora de responder por outras perdas e danos 

causados pelo serviço inadequado de energia elétrica” (PRODIST, Módulo 8, 

subitem 2.7.6) 

Os valores pagos de multas a clientes em 2017 chegaram, segundo a ANEEL, a 

R$ 494.440.424,84 (quatrocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme constatado no 

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2-Compensações pela violação dos limites dos indicadores coletivos de continuidade em 2017 

 

Há, ainda, a demanda do Tribunal de Contas da União (TCU), através do Acórdão nº 

2.253/2015, onde solicita que a qualidade do serviço seja um dos critérios para a renovação 

das concessões e explicita que entre os parâmetros de prestação do serviço deve ser 

considerada a qualidade do mesmo, verificando: 

Centro Oeste; R$86.611.599,60 

Nordeste; 

R$84.870.760,46 

Norte; R$50.079.336,61 
Sudeste; R$192.137.511,12 

Sul; R$80.741.217,05 

Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

. Fonte: Aneel, 2018 
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“[...] falta de consecução dos parâmetros estabelecidos [...] por 2 anos 

consecutivos ou períodos alternados no prazo de 5 anos caracterizará a 

inadimplência em relação à continuidade do fornecimento”. 

 

Assim, em 2015, a ANEEL se posicionou reabrindo a Audiência Pública nº 038/2015, 

onde propôs que “o descumprimento de limites anuais globais de indicadores de continuidade 

coletivos por três anos consecutivos acarretará (...) a extinção da concessão”. 

A tabela 01 apresenta os valores apurados e os limites dos indicadores DEC e FEC 

para cada estado da região Nordeste. Os valores apresentados foram calculados a partir da 

média ponderada para cada concessionária do Brasil e levou em consideração o número de 

unidades consumidoras e os valores apurados e limites de ambos os indicadores. Percebe-se 

que a média apurada de DEC na região nordeste ultrapassa o limite médio imposto pelo órgão 

regulador, enquanto o FEC está 18,2% menor que a meta.  

 

Tabela 1-DEC e FEC dos Estados do Nordeste no ano de 2017.  

Região Estado 

Unidades 

Consumidoras 

DEC 

apurado 

médio 

DEC 

limite médio 

FEC 

apurado 

médio 

FEC 

limite 

médio 

N
o

rd
es

te
 

    21.125.010 15,68 14,85 7,97 9,75 

Bahia 5.627.697 19,83 15,08 8,22 8,88 

Ceará 3.426.945 8,78 11,54 5,36 8,48 

Pernambuco 3.405.911 16,98 13,91 7,55 9,35 

Maranhão 2.375.873 13,28 18,58 7,14 11,95 

Paraíba 1.605.118 13,21 17,03 5,8 11 

Rio Grande do Norte 1.389.712 12,48 13,4 6,42 9,34 

Piauí 1.246.919 21,89 19,17 14,69 12,43 

Alagoas 1.138.659 20,75 13,73 15,69 10,38 

Sergipe 908.176 11,74 13,58 7,07 9,57 

Fonte: ANEEL, 2018 

No caso estudado pela pesquisa, a concessionária adotada como unidade de estudo era 

uma prestadora de serviços públicos e no contexto da regulação e da qualidade do 

fornecimento, como qualquer outra distribuidora, era também responsável por aplicar e 

gerenciar os recursos financeiros para suportar seus planos de operação, manutenção e de 

melhoria da qualidade do sistema da área de concessão. O objetivo final dos seus planos de 

ação sempre foi alcançar e manter os níveis regulatórios de continuidade (DEC e FEC), 

fortalecer os resultados da sua concessão através do equilíbrio da sua base de ativos de 

remuneração reconhecida pela ANEEL e os custos fixos ou não que integram a sua operação. 
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Figura 2-Determinação do ponto ótimo entre os custos da manutenção preventiva e custos decorrentes de falhas 

(manutenção corretiva e compensações) 

A figura abaixo ilustra o ponto de equilíbrio entre os custos da manutenção preventiva e os 

custos decorrentes das falhas (manutenção corretiva, penalidades, multas e compensações 

financeiras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, um dos principais problemas enfrentados pelos gestores é analisar com 

eficiência uma grande quantidade de dados, atendendo uma determinada demanda em um 

espaço curto de tempo, no qual terá que tomar decisões gerenciais (ALIESKY e MICHEL, 

2016). Com a implantação de uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, além de otimizar 

o processo, aumentando a entrega de resultados mais eficientes, seria possível visualizar 

novas formas de planejar a manutenção sem a necessidade de suprimi-la e criando uma 

periodicidade de serviços, reduzindo custos e despesas financeiras, e contribuindo para a 

redução de problemas de cunho ambiental para a rede elétrica, tal como proposto pelo 

presente estudo. 

É importante esclarecer que o pesquisador exerceu na concessionária estudada a 

função de Gestor de Manutenção na Gerência Regional do Oeste, no período de janeiro de 

2010 a outubro de 2016, o que facilitou o acesso ao campo e à coleta de dados. Esta 

experiência profissional também embasou a elaboração das métricas utilizadas no 

desenvolvimento da ferramenta de BI e de seus indicadores. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro uma introdução da 

proposta da pesquisa, apresentando o tema, a abordagem do problema, os objetivos e a 

justificativa que nortearam a escolha pelo objeto da pesquisa. 

O segundo capítulo apresenta o referencial da literatura no que tange os conceitos que 

envolvem a distribuição de energia no Brasil, métricas e indicadores de continuidade do setor 

Fonte: (MIRSHAWKA e OLMEDO, 1993) 
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elétrico, sistemas de informação de apoio à decisão e tecnologias de BI, e seus principais 

componentes. 

O terceiro capítulo discorre sobre a metodologia da pesquisa, partindo da 

caracterização do estudo e dos sujeitos participantes até os procedimentos utilizados na coleta 

e análise dos dados, das tecnologias adotadas e, ainda, explica o desenvolvimento do modelo 

de aplicação do ambiente de BI proposto. 

O quarto capítulo discute os principais resultados da pesquisa e a avaliação do modelo 

do BI por parte dos gestores da concessionária, antes e após sua aplicação em um distrito 

atendido. Por fim, o quinto capítulo contempla as considerações finais, as sugestões para 

trabalhos futuros e as limitações da pesquisa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos envolvidos com o tema e a 

problemática desta dissertação, destacando os aspectos sobre a distribuição de energia, a 

concessão e sua evolução no Brasil, além dos componentes e técnicas dos sistemas de 

informação e de Business Intelligence (BI). Também são explorados os indicadores de 

continuidade e de manutenção das falhas na rede de distribuição. 

Visando a busca por um entendimento integrado dos conceitos e áreas de 

conhecimento relacionadas a este trabalho, o referencial teórico foi construído por meio de 

pesquisa bibliográfica ad hoc, que identificou livros, artigos acadêmicos nacionais e 

internacionais, dissertações e teses correlatas, cujos autores foram sintetizados no quadro 

abaixo. 

Quadro 1-Sintese dos autores utilizados na revisão de literatura por tema 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.1- Sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil 

 

 Reis et al. (2017) relatam sobre o início da produção de energia elétrica no Brasil, que 

remonta historicamente ao período que D. Pedro II concedeu a Thomas Alva Edison, em 1879, 

Tema Autores 

 

 

Legislação Elétrica Mundial e 

Brasileira 

(VALLADÃO, 1943) , (ANEEL, 2000), (BANDEIRA, 2003), 

(ELÉTRICA, 2004), (PRADO, 2006), (JANUÁRIO, 2007) , (JANNUZI, 

2007) , (SAES, 2009), (ANEEL, PRODIST, Mód. 01, 2016), 

(ELETROBRAS, 2017), (SENADO FEDERAL, 2017),  (ANEEL, 

2018), (REGULATORS, 2018), (ANEEL, 2019). 

 

 

Indicadores de Continuidade e 

Manutenção 

(MAMEDE, 2004), (BURATTI, 2005), (PESSANHA et al, 2007), 

(GUDER et al, 2008), (OLIVEIRA, 2009), (APARECIDA & 

APOLINÁRIO, 2011), (REIS, 2011), (BANDEIRA et al, 2014), 

(FILHO, NETTO, et al., 2014), (INSTITUTO ACENDE BRASIL, 

2014), (PINTO, 2014), (ALVES, 2015), (KAGAN et al, 2015), 

(ARAÚJO JR, 2016), (ALMEIDA, 2017), (REIS,  2017),  

 

 

 

Sistemas de Informação e 

Business Intelligence 

(KIMBALL e ROSS, 2002) , (ABUKARI e JOG, 2003), (ROCCO et al, 

2003), (LAUDON e LAUDON, 2004), (PEREIRA, 2006), (DUARTE, 

2010), (JOÃO, 2012), (KHAN e QUADRI, 2012), (GUARDA, 2013), 

(ISıK, 2013), (TURBAN e VOLONIMO, 2013), (RIGO et al, 2014), 

(GARTNER, 2018), (MUNHOZ, 2017), (GARCIA, HARMSEN, et al., 

2018),  (QLIKTECH, 2019),. 
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o privilégio de introduzir no Brasil aparelhos e processos destinados à utilização da luz 

elétrica na iluminação pública. A primeira usina hidrelétrica do país entrou em operação em 

1883, localizada no Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, na Cidade de 

Diamantina, Minas Gerais. No nordeste do Brasil, em 1913, a Usina Hidrelétrica Delmiro 

Gouveia foi a primeira instalada na região, construída para aproveitar o potencial das 

cachoeiras de Paulo Afonso no Rio São Francisco. 

 Com uma realidade embrionária, a legislação brasileira era tão rudimentar que poderia 

ser considerada como inexistente, já que não existia planejamento na época. Eram os 

municípios os verdadeiros órgãos concedentes dos serviços de eletricidade, e a relação entre 

poder local e empresários tornou-se a base para definir concessões. As primeiras empresas de 

distribuição de energia elétrica foram criadas no final do Século XIX. Segundo (REIS, 2011), 

estas empresas foram estruturadas sob a forma de monopólios. 

 A magnitude dos investimentos necessários para a construção de grandes sistemas de 

geração de energia nas grandes cidades superava a disponibilidade de recursos no Brasil 

existentes, ficando dependente do capital estrangeiro a montagem de partes dos sistemas 

elétricos, no qual se firmou concessões para administrar as redes elétricas construídas. 

 Segundo (SAES, 2009) foi nesse cenário de grandes possibilidades para investimentos 

privados num setor nascente e, pouca regulamentação, que o jurista da época, Alfredo 

Valladão assumiu a responsabilidade para elaborar o Código de Águas.  

O documento do jurista foi apresentado ao Congresso Nacional em fins de 1907, no 

dia 24 de novembro, como Bases para o Código de Águas da República, porém, o 

projeto ficou retido na Comissão de Constituição e Justiça até agosto de 1911. 

Somente em 1923 o código de águas deu importantes passos com a formação da 

Comissão de Estudos da Força Hidráulica e a inclusão de impostos federais.  

 

A discussão do projeto seria mais uma vez prolongada, avançando para novas 

legislaturas, e somente com o deputado Célio Bayma, em 24 de dezembro de 1923, o projeto 

definitivo do Código de Águas foi apresentado à Câmara, sendo somente em 1934 

promulgado pelo presidente Getúlio Vargas, assegurando ao poder público a possibilidade de 

controlar, rigorosamente, as concessionárias de energia elétrica (ELETROBRAS, 2017). 

Um momento importante no histórico do setor elétrico brasileiro foi o que veio a partir 

do Código de Águas (1934), com a criação, em março de 1939, do Conselho Nacional de 

Águas e Energia Elétrica (CNAEE), que tinha a finalidade de estudar o problema da 

exploração e utilização da energia elétrica no país, em especial a de origem hídrica (PINTO, 

2014). 
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 Com isso o Brasil iniciou a atuação de maneira direta no setor elétrico, criando 

diversas empresas para controle federal e estatal, como a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (CHESF) em 1945, Furnas Energia em 1957, o Ministério de Minas e Energia 

(MME) em 1960, a Eletrobrás em 1962 e o Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (DNAEE) em 1965 (ELETROBRAS, 2017).  

 Na década de 1970, havia um endividamento externo do setor elétrico brasileiro, 

devido à crise econômica e a inadimplência dos Estados, colocando em questionamento o 

modelo existente. Com esse fato e com o esgotamento do financiamento estatal para a 

expansão e o desenvolvimento da área, o governo fez uma reestruturação do setor, começando 

com as privatizações das empresas distribuidoras e continuando, na década de 1990, com a 

criação de várias empresas, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o 

Operador Nacional do Sistema (ONS) (PINTO, 2014). 

As desestatizações das empresas iniciaram-se no ano de 1995 e com isso a ANEEL foi 

criada, tendo por objetivo de monitorar e padronizar todas as atividades do setor elétrico, 

regulando e estabelecendo limites de qualidade e continuidade no sistema elétrico. 

Atualmente existem 65 empresas de Distribuição de Energia Elétrica no Brasil, sendo 12 

empresas estatais e 53 empresas privadas (ANEEL,2017). 

A tabela abaixo permite verificar a relação entre a disponibilidade dos recursos 

investidos e os seus reflexos no setor elétrico brasileiro. 

 

Tabela 2-Investimentos disponíveis e o reflexo no setor elétrico.  

Ano 
Principal disponibilidade 

de recursos 

Quem aplica os 

recursos 

Principais reflexos no setor 

elétrico 
Modelo 

1880-

1930 

Há recursos disponíveis no 

exterior para investir 

Empresas 

estrangeiras 

Empresas estrangeiras 

investem muito no setor. Não 

há falta de energia 

Monopólio 

privado 

1931-

1945 

Cessam os recursos 

externos e não existem 

capitais nacionais 

Praticamente 

nenhuma entidade 

investe 

A partir de 1937, por falta de 

investimentos, começa o 

racionamento de energia 

Privado 

1946-

1962 

Fundos setoriais e de 

empréstimo do Banco 

Mundial 

União e Estados 

Os recursos aplicados são 

insuficientes para suprir a 

demanda de energia 

Privado 

1963-

1979 

Recursos externos novos, 

fundos setoriais e aumento 

de tarifa 

A União, por meio 

da Eletrobrás, e os 

Estados 

Principalmente o sistema 

Eletrobrás investe 

maciçamente no setor. 

Cessam os racionamentos 

Monopólio 

estatal 

1980- Recursos externos são O sistema Não houve racionamento Monopólio 
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Fonte: (GOMES e VIEIRA, 2009)  

 

 O sistema de distribuição de energia é a parte dos sistemas de potência que está mais 

próximo ao consumidor, sendo encarregado de rebaixar o nível de tensão e distribuir energia 

desde a transmissão da usina para o consumidor individualizado, como residências, comércios 

e indústrias. 

Aparecida e Apolinário (2011) ressaltam que, na maioria dos países, os Sistemas de 

Distribuição de Energia Elétrica (SDEE) são do tipo aéreo. Isso se justifica devido ao seu 

baixo custo, quando comparado com os outros tipos de sistemas, tais como: sistemas aéreos 

de distribuição isolados e sistemas de distribuição subterrânea. No Brasil, também é 

predominante o uso da rede aérea, ficando a rede subterrânea restrita à alguns grandes centros, 

com uma forte concentração de carga. Devido a essa topologia aérea da rede de distribuição, 

as mesmas ficam suscetíveis a falhas, devido as ações de terceiros que podem interferir na 

continuidade, quando de influência ambiental, como chuvas, descargas atmosféricas e árvores 

nas redes, aumentando consideravelmente a possibilidade de falha no sistema elétrico. 

As mudanças estruturais no setor elétrico nos últimos anos, que culminou na 

privatização de mais de 80% das empresas de distribuição de energia, levaram a necessidade 

de um maior controle por parte do governo. Segundo (KAGAN et al, 2015), essa situação 

leva à necessidade de um maior controle da qualidade da energia elétrica fornecida aos 

consumidores finais, tornando importante o estabelecimento de índices de desempenho do 

fornecimento, de modo que seja possível o controle de forma objetiva. 

 No sistema elétrico, o principal agente do governo brasileiro é o Ministério de Minas e 

Energia (MME). Seus objetivos principais são: o estabelecimento e o planejamento do setor 

energético nacional; o monitoramento da segurança no suprimento do setor elétrico brasileiro, 

e a definição das ações preventivas para a restauração da segurança de suprimento, caso haja 

desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda de energia (ANEEL,  2019). 

Pela Lei nº 9478/1997 foi criado o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 

como o órgão de assessoramento ao Presidente da República para a formulação de políticas e 

diretrizes para o setor energético. Pereira T. A.( 2006) afirma que nesse decreto são definidas 
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as atribuições do presidente do CNPE, e a possibilidade de constituição de grupos de trabalho 

e comitês técnicos para analisar e opinar sobre essa matéria. 

Em agosto de 2004, foi criado pela lei 10.848, o Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico (CMSE), que tem como função principal o acompanhamento e a avaliação 

permanente da continuidade e da segurança no suprimento eletro energético em todo o 

território nacional. 

 A ANEEL foi criada em 26 de dezembro de 1996 pela Lei n 9.427. Em conformidade 

com as políticas e diretrizes do Governo Federal, a ANEEL tem como atribuição regular a 

fiscalização da produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. 

Prado (2006) afirma que a ANEEL possui autonomia gerencial, financeira e 

competência para normatizar questões técnicas. Ela também possui autonomia decisória, que 

são garantidas pelos mandatos fixos de sua diretoria, cuja formação foi pensada para garantir 

a qualidade técnica e a neutralidade em suas decisões. 

A Lei 10.847/2004 criou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que presta os 

serviços necessários para subsidiar o planejamento do setor energético. Já o Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS) foi criado pela Lei nº 9.648/1998 e regulamentado pelo 

Decreto no 5.081 de maio de 2004 (alterada pela Lei nº 10.848 de 15 de maio de 2004). O 

ONS é uma entidade brasileira de direito privado sem fins lucrativos que opera sob a 

fiscalização e regulação da ANEEL. Sua principal função é a coordenação e controle da 

operação das instalações de geração e transmissão de energia. 

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) foi criada pelo Decreto 

5.177 de 2004. Sua principal razão de ser é a administração dos contratos de compra e venda 

de energia elétrica, incluindo a contabilização e a liquidação. Januário (2007) afirma que esta 

câmara é responsável pela contabilização total do balanço mensal entre a energia contratada e 

a energia consumida por todos os agentes do mercado. Assim como o ONS, a CCEE é um 

agente de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com a sua regulação e a suas 

fiscalizações definidas pela ANEEL.  

Bandeira (2003) afirma que os demais agentes neste setor são divididos em duas 

classes: os que produzem energia, que são os: concessionários de serviço público de geração, 

produtor independente de energia elétrica e o autoprodutor, e os agentes que vendem energia, 

que são os agentes de transmissão, agentes de distribuição e os agentes de comercialização. 

 A secular expansão da energia elétrica no Brasil fez com que o país rompesse barreiras, 

aumentado a sua produção industrial, desenvolvendo tecnologias e melhorando a vida da 

população em geral, agregando valores socioculturais e beneficiando a vida dos usuários, 

subsidiando possibilidades de melhorias como um todo.  
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 A partir da criação da Eletrobrás começou um novo período na história do setor 

elétrico brasileiro, com apoio político e econômico do Governo (GOMES e VIEIRA, 2009). 

Com isso iniciou-se o processo de eletrificação em massa no Brasil, como constado pela 

figura abaixo. 

Figura 3-Percentual de domicílios permanentes com energia elétrica 

 

Fonte: ABRADEE, IBGE( 2018). 

 

As empresas distribuidoras de energia elétrica possuem a função de fornecer energia 

padronizada, de qualidade para os clientes conectados à mesma, atendendo a demanda 

constante solicitada, de forma a servir de meio básico para o desenvolvimento atual da 

sociedade. 

 O acesso à energia elétrica poderá ser categorizado como direito social na 

Constituição. É o que prevê a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 44/2017 que 

começou a tramitar no Senado em 2017 e ainda se encontra em tramitação (SENADO 

FEDERAL, 2017). O objetivo da proposta é elevar o status da necessidade de energia elétrica 

para garantir o seu fornecimento para todo o território brasileiro. 

 Através de relatório de mercado das empresas distribuidoras de energia elétrica no 

Brasil, divulgado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(ABRADEE), o segmento de energia está dividido por classe, objetivando conhecer o perfil 

do consumidor brasileiro, conforme a tabela 3. 
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Tabela 3-Número total de consumidores por classe base em 2017. 

Classe Número de 

Consumidores 

Residencial 70.899.156 

Industrial 522.333 

Comercial 5.755.227 

Rural 4.496.560 

Poder Público 573.859 

Iluminação Pública 97.844 

Serviço Público 95.092 

Consumo Próprio 9.148 

Total 82.449.219 

 

Fonte- ABRADEE (2018) 

 

Mesmo com a classe residencial possuindo mais de 85% da quantidade de unidades 

consumidoras, é o setor industrial que possui maior consumo, notoriamente dado pelo grande 

processo produtivo do país, no qual demanda grande quantidade de energia, com crescimento 

constante a cada ano, fato este que evidencia a necessidade uniforme de investimentos no 

setor elétrico para suprir as necessidades futuras. 

 

Tabela 4-Consumo por classe consumidora (GWh).  

 2013 2014 2015 2016 2017 
Δ% 

2016/2017 

Part. % 

(2017) 

Brasil 463.142 474.823 465.708 461.780 467.161 1,15 100 

Residencial 124.908 132.302 131.190 132.872 134.168 0,96 28,8 

Industrial 184.685 179.106 169.289 165.314 167.308 1,19 35,8 

Comercial 83.704 89.840 90.768 87.873 88.292 0,47 18,9 

Rural 23.455 25.671 25.899 27.266 28.136 3,09 6,0 

Poder Público 14.653 15.355 15.196 15.096 15.052 -0,29 3,2 

Iluminação pública 13.512 14.043 15.333 15.035 15.443 2,64 3,3 

Serviço Público 14.847 15.242 14.730 14.969 15.196 1,49 3,3 

Consumo Próprio 3.379 3.265 3.304 3.355 3.277 -2,38 0,7 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia (2018) 
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Com o crescimento exponencial da distribuição de energia elétrica aos domicílios, 

cresce em igual proporção a necessidade de manter esse fornecimento continuo e padronizado, 

haja vista que a sua falta pode provocar desligamentos ou mau funcionamento em 

equipamentos elétricos, ocasionando perdas financeiras, de produção e desconforto para os 

usuários. 

 No cenário complexo que envolve a energia, ressalta-se a importância dos indicadores 

energéticos de qualidade e confiabilidade, relacionando dados que permitem um 

monitoramento dos resultados obtidos (REIS, 2017). 

 De acordo com (JANNUZI, 2007), fundamentalmente, a qualidade de energia está 

relacionada à qualidade de tensão. A confiabilidade indica a probabilidade de o sistema ou 

parte dele realizar suas funções por um determinado período de tempo sem cometer falhas, ou 

seja, o tempo que levará a falhar (PINTO, 2014). 

  Do ponto de vista do consumidor, é possível definir que qualidade de energia seria a 

capacidade plena de atender a todas as demandas previstas e imprevistas, mantendo-se uma 

adequabilidade elétrica para o correto funcionamento dos equipamentos, de acordo com as 

diretrizes da legislação vigente, regulando e controlando tal matriz energética. 

  Assim, a qualidade depende da atuação conjunta de um grande número de agentes 

que inclui, geração, transmissão e distribuição, necessitando atuação direta do órgão regulador. 

É preciso aferir o nível de qualidade almejados pelos consumidores, contrapondo o benefício 

de uma melhora na qualidade ao custo ocorrido em obtê-la. Qualidade tem custo, que se 

traduz em preço/tarifa para o consumidor (INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2014). 

Embora o setor elétrico responda por apenas 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do 

país, a falta de energia tem um impacto sobre o PIB que vai muito além desse percentual 

porque a eletricidade é um insumo básico de consumo e de produção utilizado em todos os 

setores da economia (INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2014). 

Isso significa que o potencial energético de um local, com confiabilidade e qualidade 

em seu fornecimento, é um fator decisivo para o crescimento da economia, através de 

empresas e de outros fatores que podem melhorar uma região, tornando uma sociedade 

desenvolvida e estruturada. 

Filho (2014) explica que as empresas distribuidoras de energia elétrica atualmente se 

deparam com uma elevada gama de demandas em sua realidade operacional, tais como: 

confiabilidade, qualidade de energia, perdas técnicas e não técnicas, aderência às normas 

regulatórias, questões ligadas ao meio-ambiente, sustentabilidade e segurança, tudo isso 

conjugado com a obrigatoriedade de obter eficiência em custos. Para que tais questões sejam 

devidamente equacionadas são necessários crescentes investimentos, baseados na alocação 
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prudente e otimizada dos recursos disponíveis. Uma parte significativa das demandas 

enfrentadas pelas distribuidoras, passa pelo processo de gestão dos ativos, muitas vezes 

denominado plano de manutenção.  

Mamede (2004) afirma que as empresas do setor elétrico brasileiro passam por um 

estágio avançado de otimização de recursos, resultando em redução de custos operacionais, e 

isto tem gerado a necessidade de investimentos no desenvolvimento de técnicas e 

metodologias cada vez mais aprimoradas. 

No cenário mundial, Almeida (2017) descreve que a alta competitividade do mercado 

demonstra a necessidade crescente de organizações adaptar-se às constantes modificações que 

ocorrem. Com isso os custos de manutenção de equipamentos elétricos contribuem de forma 

marcante, para a composição do custo operacional do sistema de energia elétrica. 

 

2.2- Métricas do setor elétrico 

 

 Uma vez que o sistema elétrico sempre vai estar sujeito a ocorrências, sejam elas 

programadas, como um desligamento preventivo, ou intempestivas, como acidentes, fios 

partidos, entre outros, é importante que sejam projetados e operados de forma a prover a 

melhor confiabilidade desejada. 

 Podemos avaliar a confiabilidade do fornecimento de energia com base em 

indicadores de continuidade como uma representação quantificável do desempenho de um 

sistema elétrico, mediante análise comparativa dos padrões estabelecidos (ANEEL, 2016). 

 Os indicadores de continuidade podem ser individuais e coletivos, onde são utilizados 

para o controle, supervisão e avaliação dos serviços públicos de energia elétrica. A 

continuidade do fornecimento é avaliada através de indicadores que mensuram a frequência e 

a duração das interrupções ocorridas nos consumidores. Ressalta-se que, similarmente a 

outros indicadores no mundo, os indicadores são apurados para as interrupções maiores que 3 

(três) minutos, sendo admitidos alguns expurgos na sua apuração (ANEEL, 2016). 

 Cabe ao órgão regulador estabelecer níveis máximos admissíveis para estes 

indicadores, em conjunto com um sistema de recompensa e multa para orientar as 

concessionárias na direção do desempenho desejado, ou seja, indicadores de continuidade 

inferiores aos valores máximos admissíveis. Os indicadores de continuidade estão resumidos 

no quadro a seguir. 
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Quadro 2-Indicadores de continuidade da ANEEL 

Sigla Nome Descrição 

DIC Duração de interrupção individual 

por unidade consumidora 

Intervalo de tempo que, no período de apuração, em cada 

unidade consumidora ou ponto de conexão ocorreu 

descontinuidade da distribuição de energia elétrica 

FIC Frequência de interrupção individual 

por unidade consumidora 

Número de interrupções ocorridas, no período de apuração, 

em cada unidade consumidora ou ponto de conexão. 

DEC Duração equivalente de interrupção 

por unidade consumidora 

Intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, 

em cada unidade consumidora do conjunto considerado 

ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica 

FEC Frequência equivalente de 

interrupção por unidade 

consumidora 

Número de interrupções ocorridas, em média, no período de 

apuração, em cada unidade consumidora do conjunto 

considerado. 

DMIC Duração máxima de interrupção 

contínua por unidade consumidora 

ou ponto de conexão 

Tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica, 

em uma unidade consumidora ou ponto de conexão. 

DICRI Duração da interrupção individual 

ocorrida em dia crítico por unidade 

consumidora ou ponto de conexão 

Corresponde à duração de cada interrupção ocorrida em dia 

crítico, para cada unidade consumidora ou ponto de conexão 

Fonte: ANEEL, 2006 

 

A continuidade do fornecimento é avaliada pela ANEEL através de subdivisões das 

distribuidoras, denominadas Conjuntos Elétricos. Existem limites para indicadores associados 

a cada conjunto. Ressalta-se que o conjunto elétrico pode ter abrangência variada. Conjuntos 

grandes podem abranger mais de um município, ao mesmo tempo que alguns municípios 

podem possuir mais de um conjunto. Os limites dos indicadores DIC e FIC são definidos para 

períodos mensais, trimestrais e anuais. O limite do indicador DMIC é definido para períodos 

mensais. O limite do indicador DICRI é definido para cada interrupção em dia crítico, como 

chuvas torrenciais, enchentes, etc.  

 Os indicadores coletivos informam ao regulador o desempenho médio do conjunto de 

consumidores, enquanto os indicadores individuais aferem a qualidade prestada diretamente 

ao consumidor.  

Entende-se por conjunto, a quantidade de consumidores pré-definida entre 

distribuidora e o órgão regulador (ANEEL), com o objetivo de ter parâmetros comparativos 

de desempenho de mais de 60 concessionárias de distribuição de energia do Sistema Elétrico 

Brasileiro (SEB). 
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 A ideia de definição de um conjunto parte da suposição de que agrupamentos de 

consumidores devem ter seu nível de qualidade de serviço semelhante, sendo estabelecidas 

metas para os indicadores de cada conjunto de uma empresa (KAGAN et al, 2015). 

 

Figura 4-Modelo de divisões geográficas de conjuntos 

 

Fonte: (PESSANHA, SOUZA e LAURENCEL, 2007) 

 

Para a ANEEL, um conjunto elétrico equivale a uma subestação elétrica situada na 

área de concessão, ou seja, cada subestação elétrica é um conjunto elétrico. Do conjunto 

elétrico se origina os alimentadores que distribuem, através da rede elétrica visual, energia aos 

transformadores, que por sua vez, através de estruturas convencionais à necessidade, atendem 

cada cliente em sua unidade consumidora, conforme ilustra a figura 5. 

 

Figura 5-Etapas do processo de fornecimento de energia elétrica 

 

Fonte: Elaborado a partir de PRADO (2006) e JANNUZI (2007) 

  



 

39 

Tal como acontece nas subestações de distribuição, também os alimentadores de 

distribuição possuem diferentes tipos de arranjos construtivos. Para as redes aéreas os arranjos 

mais comuns são a rede primária radial e a rede aérea radial seletiva, com opção de manobra 

entre alimentadores. Em ambos os casos é desejável que as cargas possam ser manobradas 

entre alimentadores de modo a permitir uma rápida reenergização da maior quantidade de 

cargas, no menor tempo possível, após a ocorrência de falhas na rede de distribuição. 

No Brasil, a regulação da continuidade tem dois momentos históricos: a Portaria do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica-DNAEE nº 46/1978, responsável por inaugurar a 

regulação da continuidade no SEB, e a resolução ANEEL nº 24/2000, responsável pela 

adequação da regulação da continuidade ao novo contexto institucional do SEB (PESSANHA, 

2006). 

 Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (2004), os 

valores de DEC e FEC foram estabelecidos da seguinte maneira: 

“Foram coletados os números da CESP (Cia Energética de São Paulo), CEMIG (Cia 

Energética de Minas Gerais) e COPEL (Cia Energética do Paraná) e foi multiplicado 

por dois para valer para o Brasil todo. Estes valores máximos permaneceram válidos 

para todo o Brasil de 1978 até quase o final da década de noventa, quando a ANEEL 

definiu novas metas de continuidade” (ELÉTRICA, 2004). 

 

Tabela 5-Portaria DNAEE nº 46/1978-Padrões Coletivos de Continuidade 1978-2000.  

Características da rede de distribuição DEC (duração da 

falta) anual (horas) 
FEC (frequência de 

interrupção anual) 

Subterrânea  20 25 

Conjuntos com mais de 50 mil consumidores 30 45 

Conjuntos entre 15 mil e 50 mil consumidores 40 50 

Conjuntos entre 5 mil e 15 mil consumidores 50 60 

Conjuntos entre mil e 5 mil consumidores 70 70 

Conjunto com menos de mil consumidores 120 90 

Fonte: (ANEEL, 2016) 

 Os padrões definidos pelo DNAEE não guardavam relação estreita com as 

características das regiões atendidas e por isso, conjuntos com características diferentes 

podiam ter as mesmas metas de continuidade, não mostrando realmente a realidade de cada 

local. Consequentemente, as metas se mostraram inadequadas e os prazos para que a 

companhia normalizar o fornecimento era de até 180 dias (PESSANHA, 2006). 
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 A portaria DNAEE teve o mérito de introduzir a regulação da continuidade no SEB, 

no entanto, seu efeito prático na melhoria do fornecimento foi bastante limitado em virtude da 

inexistência de penalidades por não cumprimento de metas de continuidade. 

 

Tabela 6-Portaria DNAEE nº 46/1978-Padrões Individuais de Continuidade 1978-2000.  

Características da rede de distribuição DIC (duração da 

falta) em horas 
FIC (frequência de 

interrupção anual) 

Consumidor atendido por rede subterrânea  30 40 

Consumidor em área urbana 100 80 

Consumidor em área rural 150 120 

Fonte (ANEEL, 2016) 

 

Na década de noventa, a resolução de nº 24/2000 imposta pela ANEEL, estabeleceu 

novas disposições sobre a apuração dos indicadores de continuidade, assim como toda a 

metodologia para definição das metas e cálculos de penalidades pelo não cumprimento das 

mesmas. A figura 6 representa a evolução da regulação da energia elétrica no Brasil. 

 

Figura 6-Evolução da Regulação de Energia no Brasil. 

 

Fonte: Elaborado a partir de MME (2016). 

 

Segundo a ANEEL (2015), no fornecimento de energia elétrica as falhas podem ser 

classificadas como: ocasionadas pelos equipamentos e dispositivos dos sistemas; provocadas 

por terceiros; operacional; programada; origem externa e ambiental. Estes tipos de falhas são 

organizados em forma de árvore de falhas, permitindo a identificação dos tipos de falha de 

forma direta e objetiva. 
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Ainda, conforme o Prodist (2008), em seu módulo 01, falha em instalação ou 

equipamento é o efeito ou consequência de ocorrência acidental em uma instalação ou 

equipamento que acarreta sua indisponibilidade operativa em condições não programadas, 

impedindo seu funcionamento, e, portanto, o desempenho de suas funções em caráter 

permanente ou sem caráter temporário. 

As falhas de equipamentos são caracterizadas por desligamentos elétricos dos mesmos, 

desenergizando a rede a qual o mesmo atende. Esse tipo de acionamento é causado por falha 

no próprio equipamento ou por atuação do mesmo mediante uma falha na rede elétrica no 

qual ele protege. 

Caracteriza-se como falha por terceiros qualquer interrupção de energia elétrica 

causada por influência externa, não controlada pela concessionária, que pode causar além da 

interrupção abrupta da energia, acidentes fatais. Falha operacional significa erros de 

procedimentos de equipes que controlam a rede elétrica, comumente chamados de operadores, 

no qual orientam equipes e acionam equipamentos remotamente.  

Todo e qualquer tipo de melhoria realizada na rede elétrica, na qual necessite de seu 

desligamento para ocorrer é caracterizado no sistema como programada, e pode ser executado 

pelo setor de manutenção, engenharia, obras e operação, sendo que os referidos serviços 

devem seguir os procedimentos para desligamento, respeitando o limite mínimo estipulado 

por normas internas e externas para execução do serviço. Somente serviços corretivos 

emergenciais podem ser feitos com antecedência do prazo mínimo.  

Falhas de origem externa caracterizam-se como falhas dos sistemas que atendem a 

concessionária, não sendo gerenciável pela mesma, haja visto que ela é uma cliente da rede 

básica, ou seja, que recebe energia das empresas geradoras de energia nas hidrelétricas, 

termelétricas, eólicas, entre outras, assim como acontece com as outras concessionárias no 

país. 

Já as falhas ambientais são causadas por fenômenos da natureza, como raios, chuvas, 

inundações, árvore na rede, entre outras. Mediante a sua intensidade são capazes de entrar em 

contato com a rede elétrica e causar um curto circuito com a terra, desligando toda a rede 

atingida por este tipo de defeito. 

 A figura 7 resume toda a classificação dos tipos de falhas, conforme a ANEEL (2015). 

Destacam-se aquelas relacionadas ao meio ambiente, tal como o proposto pela problemática 

desta pesquisa. 
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 Figura 7-Classificação das falhas relacionadas à sua origem 

 

 

Fonte: ANEEL (2015). 
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2.2.1-Metodologia de cálculo de indicadores de continuidade 

 

O DIC e o FIC, que são os indicadores individuais de continuidade, de acordo com a 

(ANEEL, 2016), são calculados mediante as equações 1 e 2, respectivamente: 

𝐷𝐼𝐶 = ∑ 𝑡(𝑖)

𝑛

𝑖=1

             (1) 

𝐹𝐼𝐶 = 𝑛                         (2) 

 

 Sendo i=1, 2...,  𝑛  o indexador que identifica as interrupções ocorridas em cada 

unidade consumidora no período da apuração, 𝑛 é o número de interrupções ocorridas na 

unidade consumidora considerada, durante o período de apuração, e 𝑡(𝑖)  corresponde ao 

tempo de duração de uma dada interrupção (𝑖), de uma unidade consumidora considerada no 

período de apuração. 

O DEC e o FEC, que são os indicadores de desempenho coletivos de cada conjunto 

elétrico, de acordo com a (ANEEL, 2016), são calculados mediante as equações 3 e 4, 

respectivamente: 

 

𝐷𝐸𝐶 =
∑ 𝐷𝐼𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑖=1

𝐶𝑐
       (3) 

𝐹𝐸𝐶 =
∑ 𝐹𝐼𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑖=1

𝐶𝑐
       (4) 

 

A metodologia para o cálculo dos indicadores de DEC e FEC está intimamente ligada 

à equação 1 e 2, sendo (𝑖) = 1,2, … , 𝐶𝑐 o indexador que identifica cada uma das unidades 

consumidoras atendidas em baixa e média tensão. São consideradas todas as unidades que 

estão faturadas no conjunto. O conjunto 𝐶𝑐 , é composto pelo número total das unidades 

consumidoras que são faturadas em todo o sistema de distribuição considerando-se todo o 

período de apuração, e que são atendidas em baixa e média tensão. 

Já o DMIC e o DICRI correspondem a máxima interrupção continua da unidade 

consumidora e a duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico da unidade 

consumidora, respectivamente. São calculados mediante as equações 5 e 6: 

 

𝐷𝑀𝐼𝐶 = 𝑡(𝑖)𝑚á𝑥        (5) 

𝐷𝐼𝐶𝑅𝐼 = 𝑡 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜       (6) 
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 A Resolução ANEEL nº 024, de 27 de janeiro de 2000, modificada pela Resolução 

ANEEL nº 075/2003, estabelece que a continuidade da distribuição de energia elétrica deverá 

ser supervisionada, avaliada e controlada por meio de indicadores coletivos que expressem os 

valores vinculados a conjuntos de unidades consumidoras, bem como os indicadores 

individuais associados a cada unidade consumidora. Com isso, o não cumprimento de metas 

coletivas (DEC e FEC) resultam em pagamento de multa diretamente à ANEEL, enquanto o 

não cumprimento de metas individuais (DIC, FIC, DMIC e DICRI) resultam em pagamentos 

de compensações para os consumidores, por meio de fórmulas que inclui o valor ultrapassado, 

numero de horas no mês e coeficiente de majoração, no qual depende do tipo de conexão do 

cliente.  

 Em 2008, a ANEEL regulamentou os Procedimentos de Distribuição (PRODIST) 

através da Resolução Nº 345 de 16 de dezembro. Após essa regulamentação, os indicadores 

de continuidade coletivos não resultaram mais em pagamentos de multas à ANEEL, mas sim 

aos consumidores, conforme: 

(…) os valores que as distribuidoras pagavam a título de multa pelo 

descumprimento dos indicadores coletivos de continuidade foram integralmente 

revertidos para compensar os consumidores afetados. A compensação paga aos 

consumidores começou a ser feita por meio de descontos na fatura de energia do 

mês subsequente à apuração dos indicadores (C. DA SILVA, LEBORGNE e 

ROSSINI, 2014). 

 

 A transgressão dos limites DEC e FEC não gera multa automaticamente, porém, 

subsidia a ANEEL na programação das fiscalizações, no controle de concessões e na cobrança 

de investimentos no setor. 

 Em 2018, foram pagos aproximadamente 483 milhões de reais em compensações pelo 

descumprimento dos indicadores individuais. Cabe ressaltar que a quantidade de operações 

não é necessariamente igual ao número de consumidores compensados, uma vez que um 

mesmo consumidor pode ser atendidos mais de uma vez no ano. Além disso, caso haja algum 

erro de apuração, descumprimento de procedimentos, verificados em inspeções técnicas, a 

concessionária fica sujeita a multa com pagamento direto à agencia reguladora ANEEL.  

 Gráfico 3-Compensações pagas (R$ milhões) a consumidores. 

 

Fonte: (ANEEL, 2018) 
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A confiabilidade das informações é de fundamental importância para a correta 

apuração dos índices operacionais de DEC e FEC. Ciente desta necessidade, a ANEEL inclui 

uma série de regras em suas resoluções para assegurar a correta coleta de dados e atributos 

que caracterizam os conjuntos das unidades consumidoras, para uma apuração precisa. A 

soma de todos os dados de DIC e FIC de clientes é o resultado dos índices de DEC e FEC. 

Guder, Wilges e Nassar (2008) afirmam que uma das diferenças entre os indicadores 

de continuidade individuais e coletivos, é a possibilidade de fornecer ao consumidor 

garantias reais de serviço, pois em grandes redes de distribuição podem existir, no mesmo 

conjunto, diferenças consideráveis na qualidade do serviço. Nesta situação os indicadores 

globais DEC e FEC podem não ser capazes de detectar problemas pontuais que afetam um 

único consumidor.  A Resolução No 395/2009 (ANEEL, 2016b) definiu que as metas de 

DIC e FIC são apuradas em função das metas DEC e FEC, que, por sua vez, variam com o 

tipo de local e com a faixa de tensão nominal. 

Pode-se verificar que no Brasil, apesar do decréscimo apresentado nos últimos anos, 

os valores de DEC e FEC estão se mantendo em um mesmo patamar, indicando que em um 

período curto de tempo, diversas concessionárias paguem mais multas por ultrapassagens dos 

indicadores de continuidade (Gráfico 4).  

Ressalta-se que o DEC mensura a duração média das interrupções, apresentando 

valores acima da média do apurado anual e, consequentemente, gerando pagamento de multas 

associadas ao não cumprimento da meta, conforme gráfico 4. 

 

Gráfico 4-Variação Anual DEC Brasil. 

 

Fonte: (ANEEL, 2018) 

No gráfico 5 percebe-se que os valores de FEC são atendidos pela média anual, o que 

significa dizer que a frequência da falta está menor que a meta estabelecida. A variação entre 

o FEC limite e o FEC apurado mostra que, em 2009 foi de 25,8% menor que a meta, porém 

ao logo do tempo essa tolerância caiu para 15,63%. Isso se dá pelo fato da meta estipulada ter 

sido reduzida em 36,1% no período 2009-2017, enquanto o valor apurado foi de 27,2%, 

significando que nos próximos anos a valor será acima do limite. 
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Gráfico 5-Variação Anual FEC Brasil. 

 

Fonte: (ANEEL, 2018) 

Os limites de indicadores variam de concessionária para concessionária e tem 

atualização quadrienal, através da revisão tarifária periódica, que também é um dos 

mecanismos de definição do valor da energia paga pelo consumidor, sendo realizada a cada 

quatro anos, em média, de acordo com o contrato de concessão assinado entre as empresas e o 

poder concedente. Na revisão periódica são redefinidos o nível eficiente dos custos 

operacionais e a remuneração dos investimentos, a chamada Parcela B (ANEEL, 2016). 

 

2.3 Sistemas de apoio à decisão 

 

Um sistema de informação (SI) é um conjunto de componentes relacionados entre si, 

que coletam, processam, armazenam e distribuem informações, servindo para apoiar a tomada 

de decisões, a coordenação e o controle de uma organização (LAUDON e LAUDON, 2004). 

 Dentre os diferentes tipos de SI destacam-se os sistemas de apoio a decisão (SAD). Os 

SAD são sistemas que processam e armazenam grandes séries históricas sobre o registro de 

experiências individuais e da organização, que são informações de importância estratégica 

(MUNHOZ, 2017). É um sistema computadorizado que combina modelos e dados em uma 

tentativa de resolver os problemas semiestruturados e alguns problemas não estruturados, com 

intenso envolvimento do usuário (TURBAN e VOLONIMO, 2013). 

O uso adequado do SAD oferece benefícios como o aumento do número de 

alternativas examinadas para a solução do problema, uma resposta mais rápida a algumas 

situações inesperadas, novos conhecimentos e aprendizagens, melhoria na comunicação, 

melhor controle, melhoria nos custos, melhores decisões, trabalho de equipe mais eficaz, 

11,27 11,31 11,21
11,17 10,6 10,08

9,86 8,87 8,2
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ganhos de tempo e melhor utilização dos recursos de dados (CLERICUZI, ALMEIDA e 

COSTA, 2006). 

 Os SAD podem ser aplicados apenas para um determinado nível hierárquico ou para 

toda a organização, dependendo apenas do enfoque que é dado no momento de sua concepção 

e na forma que as permissões são configuradas para o acesso dos usuários. Assim, constata-se 

a importância que um SAD pode ter na tomada de decisão, para que ela seja bem calibrada e 

realizada com a maior probabilidade de retorno possível (TURBAN et al, 2013). 

 Para Gomes e Costa (2013), o mundo contemporâneo exige das organizações uma 

capacidade de atender as demandas do mercado em tempo hábil e realizar constantemente a 

prospecção de cenários, tornando-as cada vez mais competitivas, a fim de garantir o 

desenvolvimento e a permanência no cenário atual. Para facilitar e agilizar o processo 

decisório, torna-se fundamental a obtenção ágil e eficaz de informações que indique, 

previamente, a melhor alternativa para os cenários possíveis. 

A evolução dos SAD´s trouxe um novo termo associado à inteligência dos negócios, 

denominado Business Intelligence (BI), no qual trata do uso de informações agregadas. 

Shimizu et al. (2016) explanam que outro motivo para a disseminação do BI se deveu ao fato 

dos SAD efetuarem apenas análises de sensibilidade dos resultados computacionais através de 

perguntas do tipo “what-if”(e se), resultando em uma análise limitada na exploração de novas 

ocorrências. Enquanto que a tecnologia empregada no BI atua diretamente na descoberta de 

novas relações, tendências e descobertas. 

 

2.4-Inteligência de negócio 

 

 No cenário atual, as distribuidoras de energia elétrica buscam atender as 

determinações previstas pelo órgão regulador ANEEL, investindo seus recursos de modo que 

atenda as metas impostas, da forma mais assertiva possível. O objetivo é a mitigação de riscos 

da perda da concessão por conta de mau serviço prestado, e, consequentemente a prestação do 

serviço com qualidade e excelência, mediante, entre outras coisas, da otimização da aplicação 

de seus recursos através da priorização adequada de suas demandas de obras de manutenção, 

melhoria e expansão. 

Existem numerosas definições e descrições dos conceitos de BI. Negash (2004) define 

BI como um sistema que combina coleta de dados, armazenamento de dados e gerenciamento 

de conhecimento com ferramentas analíticas para apresentar informações complexas internas 

e competitivas para planejadores e fabricantes. Para Azvine et al (2005), BI é tudo sobre 

como capturar, acessar, entender, analisar e transformar um dos ativos mais valiosos de uma 
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empresa - dados brutos - em informações acionáveis para melhorar o desempenho dos 

negócios. Turban et al (2008) descrevem Business Intelligence como um termo abrangente 

que combina arquiteturas, ferramentas, bases de dados, ferramentas analíticas, aplicações e 

metodologias. 

 O objetivo dos sistemas de BI é melhorar o tempo de resposta e a qualidade da 

informação, possibilitando entender melhor a posição das suas empresas em relação aos 

problemas identificados. Aplicações e tecnologias de BI podem ajudar organizações a analisar 

mudanças de tendências no mercado, mudanças no comportamento dos dados e dos padrões 

de gastos, preferências de investimento, capacidades da organização e condições de operação 

(KHAN e QUADRI, 2012). 

 O BI tem como metas principais recolher dados, transformá-los em informação 

(através de descoberta de padrões e tendências) e, sequencialmente, informação em 

conhecimento útil e oportuno para a tomada de decisão (KIMBALL e ROSS, 2013). Diversos 

autores citam que um sistema padrão de BI é composto por elementos que o estruturam. O 

quadro a seguir resume os componentes de uma ferramenta de BI. 

Quadro 3-Componentes de um sistema de BI 

Autor(es) 
Componentes de um 

BI 
Descrição 

(KIMBALL e ROSS, 

2002) 

(BARBIERI, 2011) 

(KIMBALL & ROSS, 

2013) 

(ALMEIDA & 

CAMARGO, 2015) 

 

Data warehouse 

É um repositório de dados históricos, relacional ou 

multidimensional, que serve aos interesses de todos os 

departamentos da organização. Possui dados não 

voláteis, ou seja, não podem ser modificados pelo 

usuário, não podem ser excluidos com o passar do 

tempo e a forma de armazenamento é estruturada por 

assuntos e sumarizados com o tempo. 

Data Mart 

Base de dados departamental específica para uma 

determinada área dentro de uma organização, 

enfatizando o fácil acesso a uma informação relevante. 

São subconjuntos de um Data Warehouse completo, 

possuindo as mesmas caracteristicas. 

Modelagem 

dimensional 

Técnica de design de banco de dados projetada para 

suportar consultas de usuários finais em um Data 

Warehouse. 

(LAUDON E LAUDON, 

2004) 

 (ALIESKY & MICHEL, 

2016) 

Dados de um 

ambiente empresarial 

 

Dados transacionais das empresas para construção dos 

sistemas de informação na resolução dos problemas 

organizacionais e reação às mudanças no ambiente. 

Data Analytics 

 

Auxilia na identificação de vantagens competitivas a 

partir dos dados da organização. 
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Balanced  Scorecard 

 

Caracteriza-se por ser um sistema de medição de 

desempenho. 

Dashboard 
Painel visual que apresenta, de maneira centralizada, 

um conjunto de determinadas informações. 

(KIMBALL & ROSS, 

2002) 

 (SEZÕES, OLIVEIRA E  

BATISTA , 2006) 

 (TURBAN e 

VOLONIMO, 2013) 

 

Módulo ETL 

(extract, transform 

end loading) 

 

Etapa do processo de coleta dados relevantes dos 

bancos de dados, transformando-os em um padrão (por 

etapas de limpeza, tratamento e classificação) que são 

carregados no data warehouse ou no data mart. 

Envolve comunente e preparação de dados do data 

warehouse. Torna-se necessário quando a empresa 

possui diversas fontes de dados em formatos distintos 

ou com bases de tamanhos consideráveis. 

 

OLAP (Online 

analytical 

processing) 

Processo de arquitetura que permite realizar análises 

complexas, multidimensionais e, geralmente, em 

interfaces graficas de dados, a partir de bancos 

tradicionais ou de um DW. Essa tecnologia permite 

instanciar dados em uma visão multidimensional, 

permitindo a apresentação em distintas perspectivas 

TURBAN ET ALL (2009) 

(BALTZAN & PHILLIPS, 

2012) 

(SHARDA, DELEN, & 

TURBAN, 2014) 

Data mining (DM) 

Processo de análise de dados para extrair informações 

e conhecimentos que não são visualizados claramente 

em sistemas comuns. Data mining é um termo usado 

para descrever a mineração (descoberta) de 

conhecimento a partir de grande quantidade de dados. 

Consiste em um processo que utiliza técnicas de 

estatística, matemática e inteligência artificial para 

extrair e identificar informações úteis e 

consequentemente, conhecimento ou padrões a partir 

de grandes volumes de dados. Esses modelos e padrões 

podem ser utilizados para guiar o processo decisório, 

bem como prever o efeito dessas escolhas.  

(SHARDA, DELEN E 

TURBAN, 2014) 

Business Analytics  

 

Permite a análise de decisão por meio de acesso a 

todos os dados e informaçõe srelevantes. 

Business 

Performance 

Management  

 

Conjuntos de softwares, processos de negócios e 

medidas (key performace indicator), quando 

combinados permitem a uma organização entender, 

agir e influenciar a perfomace do seu negócio. 

Fonte: Compilação do Autor1 

 

                                                 

1 Dados coletados a partir dos autores do quadro 2 
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A figura 8 a seguir apresenta as etapas de processamento dos dados em um sistema de 

BI, no qual o fluxo das atividades se inicia com a extração de dados das origens, passando por 

etapas de implementação do produto. 

Figura 8-Componentes de um sistema de BI 

 

Fonte: Adaptado de Kimball e Ross ( 2013) 

 Inicialmente, os dados de origem são tratados através de um processo de ETL 

(limpeza, tratamento e classificação). Esses dados podem ser arquivos de servidores, planilhas 

eletrônicas e arquivos de texto (TURBAN et all, 2009). Após isso os dados passam por uma 

área de armazenamento temporário situado dentro do processo de ETL. A sua função é 

auxiliar a transição dos dados de origem para o destino final do Datawarehouse (EL 

SAPPAGH et al, 2011).É nessa área de transformação que será realizada a limpeza, qualidade, 

controle e cruzamento dos dados. 

 O dados limpos, que já foram cruzados e mesclados mediante o tratamento ETL  são 

carregados no banco de dados do DW, onde este reune todos os dados das diversas fontes em 

um único local. O DW pode ser sedimentado em dados menores com função especifica. Essa 

sedimentação é chamada de Data Mart, que cumpre a função de armazenar dados de assuntos 

distintos. Ele é classificado como um subconjunto do DW(TURBAN et all, 2009). Segundo 

(INMON, 2005) o Data Mart é uma coleção de dados relacionados a alguma área da empresa, 

ou processo especifico, organizados para dar suporte a decisão e baseados nas necessidades de 

um determinado departamento. 

 As ferramentas OLAP permitem fazer o pivoteamento com inversão de dados para 

dimensões diferentes de visualização, onde pode-se cruzar as informações que até então 
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estavam organizadas no DW e transforma-las em novos padrões, perspectivas, onde pode-se 

aprofundar os niveis de hierarquia de dados de uma dimensão, entre outras possibilidades 

(BARBIERI, 2011). 

As técnicas de Data Mining também podem ser utilizadas nessa etapa para extrair 

informações válidas, previamente desconhecidas, a partir de grandes base de dados. Consiste 

em um processo que utiliza técnicas de estatística, matemática e inteligencia artificial para 

extrair e identificar informações úteis e consequentemente, conhecimento ou padrões a partir 

de grandes volumes de dados, sendo que estes padrões podem ser apresentados como 

tendências, regras de negócio, correlações ou modelos preditivos (LAUDON e LAUDON, 

2004). 

 As ferramentas de Data Visualization constituem a apresentação desses dados de 

forma que faça sentido  para o leitor, de forma fácil e simples, onde se deve extrair os insights, 

que ajudará na tomada de decisão, utilizando elementos visuais como graficos e mapas.  

Atualmente, no mercado, existem diversos tipos de softwares de BI capazes de atender 

a demanda da maioria das organizações, seguindo os padrões de tratativa de dados de acordo 

com a necessidade de cada empresa. A empresa Gartner Group realiza anualmente uma 

pesquisa de mercado sobre as principais plataformas de BI. A Figura 7 apresenta o quadrante 

mágico do Gartner Group (2018), que é conhecida como uma metodologia para avaliar o 

posicionamento dos fornecedores de tecnologia de BI, sendo que os fornecedores são 

classificados como Líderes (Leaders), Desafiadores (Challengers), Visionários (Visionaries) 

ou como fornecedores com foco no nicho de mercado (Niche Players). 

O processo de implementação de um BI é um passo importante para o sucesso em seu 

uso. Abukari e Jog (2003) sugerem seis passos para uma implementação bem-sucedida: 

1. Identificar as necessidades a serem endereçadas na solução de BI, que devem 

estar ligadas aos objetivos e estratégias do negócio; 

2. Identificar as fontes de dados já existentes na organização. As organizações já 

têm uma infinidade de informações em bancos de dados, planilhas e arquivos. 

Provavelmente é necessário criar mais informações, mas é importante mapear 

aquelas já existentes; 

3. Extrair, transformar e carregar os dados para criar uma base multidimensional 

orientada por assunto ou fato. O processo deve garantir que todas as 

informações relevantes sejam contempladas e consistentes; 

4. Ajudar a organização a escolher as ferramentas de apresentação para visualizar 

e analisar as informações resultantes da etapa anterior; 
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5. Criar relatórios-padrão, permitindo análises sob demanda e mineração de 

dados, visando à obtenção de insights sobre os indicadores-chave de 

desempenho; 

6. Planejar uma implantação de forma abrangente para toda a corporação, de 

forma a garantir que os tomadores de decisões tenham a informação adequada 

quando e onde eles precisarem. 

Para o sucesso da aplicação de BI, é imprescindível discutir sobre a temática de 

visualização de dados, fundamental para o sucesso da ferramenta. A visualização de 

informação estuda como as representações visuais podem ser implementadas com o auxílio da 

tecnologia da informação e comunicação (computadores e softwares), procurando auxiliar e 

facilitar o processo de cognição (ALVES, 2015). 

Para Pereira ( 2015), a prática da visualização de dados além de melhorar a tomada de 

decisão ajuda a aumentar o poder da análise em toda a organização. O poder explicativo e 

exploratório da visualização de dados permite que os usuários baseiem suas decisões em 

recursos visuais. 

De acordo com Duarte (2010), a visualização da informação permite aos gestores 

explorar o sistema visual para extrair informação dos dados, proporcionar uma visão global 

do conjunto de dados, identificar estrutura, padrões, tendências, anomalias e relações entre os 

dados e auxiliar na identificação das áreas de interesse. 

Uma das questões determinantes para o sucesso de uma aplicação de BI, a partir da 

perspectiva para o usuário final, é a interface “homem-máquina”. Fornecer aplicações que 

permitam uma interface amigável com capacidade de criação de relatórios e análises e que 

agreguem num único painel (acessível e de forma imediata) a informação considerada 

relevante para suportar o processo de tomada de decisão estratégica torna-se num fator crítico 

de sucesso e uma vantagem no desenvolvimento de um sistema deste tipo.  

Os dashboards são ferramentas para visualização de dados, capazes de dar ao usuário 

mais eficiência em suas analises, pois fornecem na tela informações relevantes, permitindo a 

este identificar, explorar e comunicar nas diversas áreas. 

Segundo Turban et al.(2009), os dashboards exibem números (medidas quantitativas). 

Para acelerar a interpretação dos números, esses precisam ser colocados em um contexto. Isso 

pode ser feito comparando-se os números relevantes a outros números de referência ou de 

alvo, indicando se os números estão bons, regulares ou ruins, mostrando se uma tendência é 

positiva ou negativa, e usando mecanismos ou componentes especializados de visualização 

para definir o contexto comparativo e evolutivo. 
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O uso de dashboards incorpora características visuais e funcionais, que unidas ajudam 

a melhorar a interpretação, gerando um produto capaz de ser diferencial na tomada de decisão. 

Um exemplo de dashboard é mostrado na figura a seguir. 

 

Figura 9-Exemplo de Dashboard 

 

 Fonte: (QLIKTECH, 2019). 
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3-METODOLOGIA 

 

 Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa utilizada neste estudo, enfocando 

como a mesma foi operacionalizada no que tange: caracterização e ambientação da pesquisa, 

identificação dos sujeitos participantes, desenho da pesquisa, procedimentos para a coleta e 

análise dos dados e ferramental adotado para na implementação do modelo do ambiente de BI. 

 

3.1-Caracterização da Pesquisa 

 

 Segundo Sampieri et al (2013), a pesquisa é um conjunto de processos sistemáticos, 

críticos e empíricos aplicado no estudo de um fenômeno, com objetivo fornecer respostas aos 

problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra 

em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

Vergara (2016) qualifica uma pesquisa em relação a dois critérios básicos de 

classificação: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins esta pesquisa demonstra 

caráter predominantemente exploratório. Segundo (GIL, 2018), a pesquisa exploratória tem 

como principal objetivo procurar dispor maior familiaridade com o problema a fim de torná-

lo explícito, tendo como objetivo central o aprimoramento de ideias e a descoberta de 

intuições. 

Quanto aos meios esta pesquisa foi caracterizada como documental. Para (VERGARA, 

2016), a pesquisa documental utiliza-se de documentos de qualquer natureza, existentes em 

organizações públicas ou privadas, como registros, regulamentos, memorandos, balancetes, 

comunicações informais, filmes, fotografias, dispositivos de armazenamento, entre outras 

formas de armazenamento. Neste estudo, a pesquisa documental foi utilizada para levantar 

informações sobre os dados de interrupções de energia a partir das fontes oficiais da 

Concessionária A, quais sejam os manuais e documentos de projetos dos sistemas 

disponibilizados em mídia eletrônica. Além do mais, os documentos oriundos da legislação 

pertinente à distribuição de energia elétrica também foram considerados, tais como decretos, 

resoluções e portarias e outros documentos legais emitidos pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME)2. Utilizou-se como base de consultas o Sistema da Agencia Nacional de 

Energia Elétrica3 (ANEEL), que é o sistema de pesquisa que reúne os atos normativos, e onde 

                                                 

2 http://www.mme.gov.br/web/guest/publicacoes-e-indicadores 

3 http://www.aneel.gov.br/indicadores-coletivos-de-continuidade; http://biblioteca.aneel.gov.br/index.html 

http://www.saude.gov.br/saudelegis
http://www.mme.gov.br/web/guest/publicacoes-e-indicadores
http://www.aneel.gov.br/indicadores-coletivos-de-continuidade
http://biblioteca.aneel.gov.br/index.html
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estão disponíveis para consulta mais de três mil normas, decretos e leis que regem toda a 

regulamentação da matriz energética brasileira.  

 Quanto à forma de abordagem, a pesquisa se enquadrou como mista, de natureza 

quanti-qualitativa. A pesquisa quantitativa se caracteriza como aquela em que se coletam e 

analisam dados mensuráveis sobre variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de 

identificar a natureza profunda das realidades, seu sistema de relações e sua estrutura 

dinâmica (SANTOS, ERDMANN, et al., 2016). O método quantitativo foi adotado na análise 

dos dados sobre as interrupções e fornecimento de energia elétrica e na mensuração por meio 

de indicadores de desempenho.  

Já o método qualitativo, segundo (ROCCO et all, 2003), foca no caráter subjetivo do 

objeto analisado, que pode ser coletado através de interações com os sujeitos envolvidos. O 

enfoque qualitativo, segundo (COOPER, 2011), permite que uma situação seja compreendida 

com profundidade, condizente com “estudos que visam percepções, motivações, sentimentos 

ou comportamentos, os diferentes significados que as pessoas atribuem às suas experiências”, 

além de procurar responder como e por que algo acontece a partir de dados obtidos em 

diversas fontes, como textos, objetos, pessoas e organizações. 

Nesta pesquisa, como parte do método qualitativo, a estratégia de grupo focal foi 

adotada para analisar a opinião de um grupo de pessoas, com características comuns mediante 

o tema proposto. As características do grupo focal, segundo (BARBOUR, 2015), são: 

envolvimento de pessoas, homogeneidade dos participantes, reuniões, geração de dados e 

discussão focada em um tópico que é determinado pelo propósito da pesquisa. A sessão 

conduzida no desenho da pesquisa foi formada por gestores do setor elétrico com vínculo na 

Concessionária A de modo a compreender o pensamento, a experiência e o conhecimento dos 

participantes sobre a temática e problema propostos. Ainda com viés qualitativo, também 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas de modo a coletar as informações de feedback 

dos resultados após a aplicação do BI proposto em um distrito atendido pela concessionária 

para utilização da ferramenta. 

 Quanto à natureza, esta pesquisa se caracterizou como aplicada, no qual objetivou 

gerar conhecimentos para a solução de problemas específicos e imediatos. Assim, será 

realizada com o propósito de auxiliar na tomada de decisões no setor de manutenção de uma 

concessionária, com relação aos problemas de origem ambiental, por meio do uso de um 

modelo de aplicação de BI, capaz de disponibilizar informações, de forma ágil, amigável e 

precisa. 

Quanto à estratégia de pesquisa, optou-se pelo estudo de caso. Segundo (YIN, 2010), 

o estudo de caso é uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo em 

http://www.saude.gov.br/saudelegis
http://www.saude.gov.br/saudelegis
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profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Assim, o estudo de caso ocorreu em 

uma concessionária de distribuição de energia elétrica com o objetivo de analisar em 

profundidade os indicadores de energia relacionados a falhas por motivos ambientais, visando 

a construção de uma ferramenta que auxiliasse a gestão operacional em reduzir falhas desta 

natureza no sistema elétrico. A aplicação desta estratégia também visa desenvolver um 

modelo compreensível, descrevendo padrões de comportamento que possibilitem a tomada de 

decisão sobre o objeto estudado ou a proposição de uma ação transformadora (COSTA et al., 

2013). 

O quadro 4 sumariza as características gerais deste estudo com relação aos 

procedimentos metodológicos adotados. 

 

Quadro 4-Caracterização da Pesquisa 

 CARACTERIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

Quanto aos fins Exploratória 
Através de levantamento bibliográfico ad hoc 

sobre o tema. 

Quanto aos meios Documental 

Através de informações sobre os dados de 

interrupções de energia a partir das fontes oficiais 

da Concessionária 

Quanto à abordagem Mista 

Quantitativa por meio da mensuração de 

indicadores e qualitativa através de grupo focal e 

entrevistas semiestruturadas. 

Quanto à natureza Aplicada 
Através de um modelo de BI implementado com 

ferramental específico.  

Quanto à estratégia Estudo de caso 
Através de um distrito atendido pela 

concessionária. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

3.2-Ambiente da Pesquisa 

 

A pesquisa se ambientou em uma concessionária de distribuição de energia elétrica, 

denominada “Concessionária A” por motivos de sigilo de identidade. O processo de obtenção 

dos dados foi realizado formalmente a partir de assinatura de um termo de convênio junto ao 

IFAL, onde uma das cláusulas do referido termo tratava da confidencialidade da imagem da 

empresa e da segurança das informações coletadas.  
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 A “Concessionária A” é responsável por atender cerca de 1,138 milhões de unidades 

consumidoras, possui 38 conjuntos elétricos, subdivididos em 10 distritos, e possui índices de 

continuidade que ultrapassam o limite estipulado pelo órgão regulador ANEEL, resultando, 

portanto, em pagamento de multas anuais.  

 Vale ressaltar que as métricas de DEC do órgão regulador decresceu em média 3,6% 

ao ano, conforme gráfico 6, em comparação, entre os anos 2010 e 2017, o que fez com que a 

empresa buscasse cada vez mais alternativas para melhorar seus indicadores através de 

investimentos no setor elétrico na qual é responsável, assim como se pautando por uma gestão 

mais arrojada, capaz de interagir com mais eficácia no sistema. 

 

Gráfico 6-Variação Anual DEC Concessionária "A". 

 

Fonte: Aneel, 2019 

 Nota-se que em 2010 o valor medido foi menor que o FEC limite imposto pelo órgão 

regulador, porém, esse limite a cada ano ficou cada vez menor, forçando a distribuidora a 

buscar soluções técnicas e investimentos no setor. Em comparação com o ano de atingimento 

da meta pela concessionária e o ano de 2017, a meta imposta foi reduzida em 38%, conforme 

gráfico 7. 

Gráfico 7-Variação Anual FEC Concessionaria "A". 

 

Fonte Aneel, 2019 

20,58

25,66 26,24

30,73

36,32

29,56

21,45 20,75
19,36 18,72 17,59 16,41 15,93 15,18 14,5

13,73

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEC apurado DEC Limite

14,31
16,71

20,03

16,04

22,82
20,7

16,82
15,716,72

16,14

15,31 14,58
13,82 12,59

11,39
10,38

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FEC Apurado FEC Limite



 

58 

Percebe-se no gráfico 8 que a quantidade de compensações é maior que o número de 

unidades consumidoras. Isso dar-se pelo fato de que alguns consumidores recebem mais de 

uma vez a compensação paga durante vários meses do ano. 

Diante do exposto, é primordial que se tenha um planejamento de melhoria da 

manutenção e operação do sistema elétrico, de forma a mantê-lo em funcionamento com o 

menor custo e minimizar os impactos decorrentes das interrupções do mesmo. 

 

Gráfico 8-Compensações pagas pela Concessionária "A". 

 

Fonte: Aneel, 2018. 

O tratamento dos dados operacionais torna-se, portanto, uma ferramenta eficaz na 

busca pelo equilíbrio financeiro e por serviços de qualidade, alicerçando a tomada de decisão 

para os gestores responsáveis em manter o sistema em funcionamento de forma efetiva e 

lucrativa. Desta forma, a pesquisa realizou uma análise dos dados armazenados nos sistemas 

utilizados para cadastros das ocorrências por interrupção do fornecimento de energia elétrica e 

bancos de dados com outras informações relevantes, como cadastro de equipamentos, falhas, 

comprimento de redes elétricas, entre outros. 

 Os principais sistemas de informação em uso na Concessionária A podem ser 

classificados em três grupos: entrada de dados de clientes, que envolve todo o cadastro e 

reclamação do mesmo com relação à falta de energia (OPER), Gerenciamento de Informações, 

que mantém a base de toda informação técnica do cliente (SGIO) e o sistema de 

gerenciamento dos ativos e rede elétrica (SGD), que possui informações sobre o ativo da 

empresa, relacionando o cliente a estrutura elétrica conectada a este, criando um caminho 

lógico entre rede elétrica e cliente. O fluxograma das informações que trafegam entre estes 

sistemas é apresentado a seguir. 
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Figura 10-Fluxograma dos Sistemas de Informação para Gestão da Distribuição da Concessionária A 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Concessionária A 

 

A interface de Operação da Distribuição faz parte da entrada de dados oriundos das 

chamadas de clientes pelo telefone 0800 da concessionária, sendo o primeiro tratamento da 

empresa com o cliente, onde a chamada é aberta e cadastrada na Base de dados OPER. 

Através da base de informações SGIO o cliente é identificado no banco de dados, 

onde as características técnicas do mesmo são relacionadas (código da unidade consumidora, 

tipo de ligação, faturas, adimplência, etc.). A base de dados de rede SGD irá associar o cliente 

à rede elétrica com informações como geolocalização, rede elétrica que atende o mesmo, 

entre outros. 

Os sistemas através das interfaces de produtos gerados processam as informações que 

se relacionaram das três bases de dados e geram os relatórios no qual a ANEEL é informada, 

que são os indicadores de qualidade de energia, que trata do nível de tensão se está dentro dos 

padrões estabelecidos, e dos indicadores de continuidade, que informam os valores de DEC, 

FEC, DIC, FIC e DMIC. Outro produto gerado é a base de consulta e manutenção do cadastro, 
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no qual as atualizações técnicas são processadas, gerando os relatórios de movimentações e 

atualizações. 

Por fim, para que a empresa tenha subsídios para que justifique os investimentos 

realizados, é elaborado, através desses dados, o balanço energético da empresa, no qual 

contém os dados necessários para a revisão tarifária, que ocorre a cada quatro anos (ANEEL, 

2019). Os planejamentos de manutenção e operação são realizados de acordo com este fluxo, 

que é o norteador para a assegurar as condições técnicas para a empresa manter a sua 

concessão e prestar os serviços aos clientes. 

 

3.3 Desenho da Pesquisa 

 

 O desenho da pesquisa é a sequência lógica que tem como base os passos e etapas 

planejados para a consecução do estudo, conforme ilustrado na figura abaixo.  

 

Figura 11-Desenho da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Na etapa inicial, uma pesquisa bibliográfica e documental foi empreendida através do 

acesso a dados transacionais e técnicos da concessionária para análise dos indicadores de 

desempenho e caracterização das causas de ocorrência mediante histórico de reclamações e 

análise de problemas relacionados às causas ambientais. 

Em seguida, ocorreu o desenvolvimento tecnológico de uma solução de BI. Devido à 

natureza da pesquisa ter sido aplicada, a proposta e a necessidade de acesso aos dados para o 

desenvolvimento do modelo de aplicação de BI com foco em causas ambientais foram 

discutidas com a Concessionária A e formalizadas por meio de um Termo de Convênio. Os 
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dados operacionais das bases de dados dos SI de Reclamações, Informações e Equipamentos 

da Rede de distribuição de Energia Elétrica foram cedidos, compreendendo o período de 

janeiro de 2013 a dezembro de 2018 (referentes a dados históricos), totalizando 263.168 

registros de ocorrências. Esta etapa acarretou na proposição de indicadores de desempenho a 

partir da mensuração dos dados analisados. 

 No próximo movimento em direção ao campo empírico, foi adotada a técnica de grupo 

focal para apresentar o ambiente de BI desenvolvido aos gestores do setor elétrico, que 

objetivou identificar as percepções, os sentimentos e as ideias dos sujeitos participantes a 

respeito dos indicadores de continuidade regulados pela ANEEL e o modo de visualização 

dos mesmos no dashboard desenvolvido. 

 A avaliação do ambiente de BI proposto ocorreu a partir de um distrito atendido pela 

Concessionária A, denominado de Distrito 01, mais especificamente, no conjunto elétrico 

denominado ARD. A solução de BI desenvolvida foi disponibilizada para uso no dia 

25/02/2019, às 09:32hs, com o gerente de manutenção assumindo sua utilização no setor de 

manutenção da empresa no Distrito citado. 

Ainda, ocorreu uma nova coleta de dados após a disponibilização e utilização do BI no 

Distrito 01, sendo realizadas entrevistas com os mesmos gestores que participaram do grupo 

focal inicial, de modo a relatarem como a ferramenta efetivamente auxiliou no planejamento 

das operações de manutenção da rede elétrica. Após 03 (três) meses de uso do BI ocorreu a 

consolidação final dos dados extraídos para a visualização dos resultados do impacto das 

falhas registradas no sistema elétrico neste período e consequente impacto nos indicadores de 

continuidade.  

 

3.4- Coleta e Análise de Dados 

 

Uma pesquisa quantitativa visa compreender a dimensão estatística de determinada 

questão, validando hipóteses mediante a utilização de dados estruturados, com analises de um 

grande número de dados representativos, quantificando os dados e generalizando os 

resultados da amostra para os interessados (OLIVEIRA, 2011) . Por meio da proposição de 

novos indicadores de desempenho, o método quantitativo foi adotado na pesquisa para 

calcular através de algoritmos, o desempenho da empresa com relação a problemas 

ambientais que impactam nos indices de DEC e FEC. 

No que tange a pesquisa qualitativa, a adoção se deu para compreender e interpretar os 

fenômenos da forma mais fiel possível a lógica interna dos participantes, além de despertar a 

sua compreensão, a descrição e a análise da realidade por meio da dinâmica das relações 
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sociais (KINALSKI, PAULA, et al., 2017). Assim, na fase qualitativa da pesquisa, foram 

utilizadas as técnicas de grupo focal e entrevista, sendo que gestores que ocupavam cargo de 

liderança no caso estudado participaram como sujeitos da pesquisa. No grupo focal, 

especificamente, foram repassadas e discutidas todas as informações técnicas extraídas a 

partir do BI proposto com o intuito de identificar as percepções dos mesmos referentes às 

questões ambientais. Também foram realizadas entrevistas com os mesmos gestores de modo 

que fosse avaliado o período de avaliação da ferramenta apresentada na pesquisa. 

 

3.4.1 Grupo Focal 

 

Segundo Dias (2000), o grupo focal também pode ser usado após uma pesquisa 

documental, com intuito de esclarecer pontos ou resultados ainda obscuros para o pesquisador. 

Nessa situação, diz-se que o pesquisador realiza um trabalho investigativo, reunindo, em um 

grupo focal, pessoas que possam, individualmente, explicar partes do problema. 

Os participantes do grupo focal desenhado para a pesquisa foram os sujeitos exibidos 

no quadro 4. Foram realizadas gravações de todo o decorrer da reunião com autorização dos 

participantes de modo a facilitar o entendimento do curso da discussão e para análise posterior 

de todos os pontos discutidos. 

 

Quadro 5-Participantes do Grupo Focal 

Função Cargo Idade Tempo na Empresa 

Engenheiro Elétrico 
Gerente de Manutenção da 

Concessionária A 
37 13 anos 

Engenheiro Elétrico 
Coordenador de Manutenção da 

Região Oeste 
34 7 anos 

Assistente 

Administrativo 

Gerente de Operações da Região 

Oeste 
35 11 anos 

Assistente Comercial Analista de Manutenção Geral 28 8 anos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Esses participantes foram selecionados por ocuparem cargos de liderança dentro da 

organização, por estarem no topo do organograma e serem os responsáveis diretos pelo 

processo de tomada de decisão no setor de manutenção na rede elétrica de distribuição. Foi 

realizada uma única sessão com o grupo focal de modo a apresentar a proposta, a metodologia 

e o insight inicial do pesquisador quanto ao desenvolvimento do ambiente de BI e dos 

indicadores propostos.  
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A sessão do grupo focal ocorreu na sede da empresa no dia 14/02/2019 com duração 

de 02 horas e 24 minutos, iniciando as 09:51 e término às 12:15hs. Foi apresentada a 

ferramenta em pleno funcionamento para auxílio no processo gerencial de tomada de decisão, 

sendo analisados os indicadores de desempenho do sistema de distribuição de energia elétrica 

da concessionária baseada em uma ferramenta computacional de inteligência de negócio para 

gestão dos índices operacionais com relação às interrupções por causas ambientais. 

Segundo Marconi e Lakatos (2017), a análise e interpretação são duas atividades 

distintas, mas relacionadas entre si. A primeira consiste na análise definida pelos autores 

como “a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros 

fatores. A segunda atividade consiste na interpretação, definida como “a atividade intelectual 

que procura dar um significado mais amplo as respostas, vinculando-as a outros 

conhecimentos”. As análises realizadas no grupo focal foram baseadas nas perguntas chaves, 

conforme quadro a seguir. 

Quadro 6-Perguntas chaves do Grupo Focal 

PERGUNTAS CHAVE 

1.Como o gestor enxerga o desafio de reduzir os índices operacionais, sempre buscando a melhoria continua 

utilizando as ferramentas que ele possui? 

2.Como é desenhado o planejamento atualmente? Quais as divisões de planejamento? 

3.Quais as métricas utilizadas para os serviços preditivos e preventivos? 

4.O que seria impactante de dado processado para melhoria do processo de manutenção preventiva? Qual o 

dado seria diferencial para o aprimoramento dos serviços? 

5.O que existe hoje de ferramentas para melhoria de falhas oriundas de causas ambientais? 

6.A representação de causas ambientais pode ser um diferencial para o delineamento do planejamento da 

manutenção? 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

3.4.2 Entrevistas semiestruturadas 

 

 As entrevistas semiestruturadas foram realizadas no mês de junho de 2019, no mesmo 

Distrito que o BI foi implantado e com os mesmos gestores que participaram do grupo focal 

inicial, com o intuito de coletar o feedback dos mesmos a respeito da efetividade e da 

experiência com a ferramenta computacional após os três meses de uso. O fato de ter-se 

escolhido esse local para a coleta dos dados justifica-se porque 75% dos gestores que 

participaram de todo o processo da pesquisa trabalhavam nesta localidade e tinham mais 

condições de acompanhar com mais proximidade a sua eficácia. 
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Os relatos foram descritos pelos gestores na interlocução, com o registro de suas 

respostas sendo digitados em bloco de notas em desktop do pesquisador. Buscou-se não fugir 

do tema, seguindo assuntos chave, de acordo com o quadro abaixo. 

 

Quadro 7-Tópicos das entrevistas semiestruturadas 

TÓPICOS DA ENTREVISTA 

Grau de Concordância Referentes a tecnologia utilizada 

Grau de Concordância referentes a intenção de uso 

Grau de Concordância referentes ao auxílio na tomada de decisão 

Grau de Concordância referentes a qualidade de informação, a representação gráfica e a capacidade de análise 

Grau de Concordância referentes a gestão do conhecimento e eficiência 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

  Como uma síntese, o quadro abaixo apresenta os instrumentos de coleta de dados da 

pesquisa, relacionando-os aos objetivos específicos deste estudo. 

 

Quadro 8- Objetivos específicos relacionando com o instrumento da coleta de dados 

Objetivo especifico Instrumento de Coleta de Dados 

Caracterizar as causas das ocorrências do histórico de interrupções da 

concessionária estudada 

Modelo do banco de dados cedido 

pela concessionária 

Propor indicadores de gestão estratégicos para o sistema elétrico com 

foco em causas ambientais 

Modelo do banco de dados da 

concessionária 

Implementar um ambiente baseado em inteligência de negócios com 

indicadores voltados às causas ambientais 

Modelo do banco de dados da 

concessionária 

Avaliar os indicadores de desempenho junto aos gestores do sistema 

elétrico com relação aos impactos oriundos de problemas ambientais 

Grupo focal 

Aplicar o BI em um conjunto do setor elétrico de um distrito atendido 

pela concessionária pesquisada 

Entrevistas semiestruturadas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

3.5- Ferramenta adotada 

  

Para o desenvolvimento do BI foi escolhida a ferramenta QlikView versão 11.0, que é 

fornecida pela empresa sueca QlikTech, disponível gratuitamente para uso pessoal pelo fato 

da mesma estar entre as líderes de mercado no seguimento de BI, segundo o Institute Gartner 

Group(2017). Outro motivo da escolha dessa ferramenta foi que a Concessionária A adquiriu 

a mesma ferramenta para estudos comerciais. Outrossim, o autor da pesquisa já estava 
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familiarizado com esta ferramenta devido já ter desenvolvido outros projetos com a mesma 

tecnologia. 

 O QlikView é uma das plataformas de business Intelligence mais flexíveis do mercado, 

sendo uma das opções disponíveis para transformar dados em insights. É possível explorar os 

vários recursos para realizar o potencial de seus dados e apresentá-los como visualizações 

impactantes e envolventes, auxiliando na tomada de decisão (GARCIA et al, 2018). 

 O QlikView auxilia na modelagem de dados, no qual cria um arquivo com todas as 

associações entre os dados, conhecido como Data Cloud ou nuvem de dados. Desta forma, 

todos os dados relevantes em todas as dimensões ficam disponíveis em memória RAM 

(Random-access memory) tornando o processo mais rápido (QLIKTECH, 2019). Estas 

associações de dados são feitas através da tecnologia AQL (Associative Query Logic), que 

constrói um banco de dados não relacional, associativo e com uma base de dados alojada na 

memória RAM. A tecnologia AQL promove análises não hierárquicas de dados, onde as 

consultas não foram construídas em uma ordem específica.  

 

Figura 12-Tecnologia AQL 

 

Fonte: QLIKTECH, 2019 

 

Para a construção de cenários no Qlikview foi necessário estabelecer uma conexão 

com o banco de dados onde as informações estavam armazenadas.Depois de feita a conexão 

com a fonte dos dados, pôde-se relacionar as tabelas necessárias para a análise e efetuar a 

carga dos dados para um banco de dados da ferramenta. Com os dados carregados em 

memória, foi possível criar relatórios, gráficos, indicadores no estilo velocímetro, marcadores 

de tempo e relatórios personalizados. 

 Para atingir o objetivo geral do estudo foi necessário baixar as informações por meio 

de consultas aos bancos de dados de reclamações (OPER), informações sobre a rede (SGIO) e 

dos ativos da empresa (SGD). O mapeamento dos dados armazenados e o levantamento das 
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informações deram origem às possíveis métricas, dimensões e características, que foram a 

base para a construção de um modelo de BI, de forma que possibilitaram uma visão das 

informações sobre diversas perspectivas e de uma maneira estruturada e consolidada.  

 

3.6 Cuidados metodológicos 

 

Devido ao fato de o pesquisador ter exercido o cargo de Gestor de Manutenção na 

Concessionária A, o que poderia influenciar os entrevistados durante a sessão do grupo focal 

e das entrevistas semiestruturadas, já que conviveu e desempenhou a mesma atividade 

profissional com os sujeitos, tomou-se o cuidado de esclarecer desde o início das interações 

com os gestores do setor elétrico que não havia vínculo algum entre o propósito acadêmico da 

pesquisa e as competências atribuídas ao Setor de Manutenção, minimizando-se, assim, vieses 

de pesquisa. Também, nos contatos preliminares, tomaram-se cuidados para selecionar entre 

os indicados aqueles sujeitos que possuíssem conhecimento sobre os indicadores de 

continuidade de forma que pudessem contribuir efetivamente com os propósitos do estudo. 

No tratamento computacional dos dados cedidos pela concessionária buscou-se 

cuidadosamente analisar a natureza das informações e o tipo de formatação para que os 

mesmos estivessem aptos a serem importados e convertidos para o formato adequado de 

dados (que era o QVD) utilizado pela ferramenta adotada na pesquisa. Ainda, 

relacionamentos, chaves primárias e chaves estrangeiras foram inseridos na base para realizar 

o cruzamento correto das informações, evitando duplicidades, chaves sintéticas e erros no 

script, que poderiam levar a uma interpretação equivocada dos dados e inviabilizando a 

pesquisa. 

Desta forma, os cuidados postos nesta seção buscaram garantir a qualidade e 

integridade da pesquisa e os resultados das análises serão discutidos no capítulo que segue. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo serão descritos o modelo da solução do BI proposto, bem como o seu 

desenvolvimento, a implementação dos indicadores discutidos junto aos gestores do setor 

elétrico, os cenários encontrados e os resultados da implantação do ambiente de BI na 

concessionaria pesquisada. 

 

4.1 Caracterização das causas ambientais das ocorrências da Concessionária A 

 

A Concessionária A possuía registrado nos bancos de dados dos sistemas de 

informação em uso, 75 (setenta e cinco) tipos diferentes de falhas para o seu SDEE. Vale 

destacar que ANEEL (2015) classifica as falhas como: ocasionadas pelos equipamentos e 

dispositivos dos sistemas; provocadas por terceiros; operacionais; programadas; origem 

externa e por fatores ambientais, sendo estas últimas o enfoque da pesquisa. Queimadas e 

incêndios, erosões, poluição, inundação, ventos, corrosão, árvores e vegetação, animais e 

descargas atmosféricas são indicadas na Resolução da ANEEL como exemplos de falhas 

ambientais, conforme visto no capítulo de revisão da literatura. 

 Tendo como base os dados das ocorrências registradas entre os anos de 2013 e 2018 

nos sistemas de informação, que correspondiam a 250.123 cadastros, a tabela a seguir 

identifica os principais motivos das falhas de fornecimento de energia elétrica, que 

impactaram nos valores de DEC e FEC da Concessionária A no período estudado. 

  

Tabela 7-Causas das ocorrências da Concessionária A (2013-2018)  

Causa da Ocorrência FEC DEC 

Sistema - Não Identificada  27,34% 25,08% 

Ambiente - Árvore/Vegetação  9,30% 11,99% 

Sistema - Conector 5,51% 6,35% 

Terceiros - Abalroamento  4,24% 4,08% 

Sistema - Isolador de pino  3,78% 4,56% 

Ambiente - Vento  3,59% 5,31% 

Terceiros - Acidente  3,08% 3,31% 

Sistema - Condutor Nú 3,01% 3,20% 

Sistema - Chave Fusível  2,88% 3,06% 

Ambiente - Descarga Atmosférica  2,77% 2,87% 

Sistema - Jumper  2,53% 2,04% 

Sistema - Religador  2,37% 1,13% 
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Sistema - Isolador de disco  2,24% 2,44% 

Sistema - Sobrecarga  1,99% 1,61% 

Externa - Não Programada  1,99% ,72% 

Ambiente - Animais  1,94% 1,90% 

Sistema - Barramento  1,60% ,67% 

Sistema - Desl. Manutenção emergencial   1,19% ,70% 

Programada - Alteração para melhoria em BT/MT 1,18% 1,60% 

Sistema - Conector AT/MT  1,16% ,98% 

Sistema - Transformador  1,07% 1,28% 

Terceiros - Defeito Cliente Afetando Outros  1,05% 1,15% 

Sistema - Disjuntor  1,03% ,66% 

Sistema - Chave Seccionadora  ,90% ,69% 

Terceiros - Pipa  ,84% ,89% 

Ambiente - Corrosão  ,83% ,80% 

Sistema - Para-Raios  ,74% ,80% 

Sistema - Capacitor  ,63% ,23% 

Sistema - Conector BT  ,59% ,95% 

Sistema - TC  ,58% ,29% 

Sistema - Amarração  ,52% ,56% 

Sistema - Elo fusível  ,49% ,83% 

Terceiros - Vandalismo  ,48% ,53% 

Operacional - Erro de operação  ,44% ,11% 

Ambiente - Queima/Incêndio  ,42% ,13% 

Programada - Manutenção corretiva em RD ,38% ,55% 

Programada - Manutenção corretiva em SE ,38% ,26% 

Programada - Manutenção preventiva em RD ,36% ,52% 

Ambiente - Queimada/Incêndio  ,31% ,18% 

Programada - Alteração para melhoria em AT ,30% ,37% 

Sistema - Poste Concreto  ,29% ,53% 

Programada - Manutenção Poda de arvore ,28% ,31% 

Terceiros - Emp. Serviços Públicos  ,25% ,24% 

Externa - Programada  ,22% ,36% 

Sistema - Desligamento por segurança  ,20% ,07% 

Sistema - Cruzeta  ,20% ,27% 

Sistema - Ferragens  ,18% ,21% 

Operacional - Acidente  ,17% ,06% 

Terceiros - Ligação clandestina  ,17% ,29% 

Sistema - Regulador de tensão  ,17% ,11% 

Programada - Alteração - Melhoria  ,16% ,16% 

Programada - Manutenção - Preventiva  ,15% ,23% 
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Programada - Manutenção preventiva em S ,14% ,12% 

OPERACIONAL - DESLIG FORA DO PRAZO ,14% ,33% 

Operacional - Manobras  ,12% ,04% 

Programada - Alteração para ampliação em BT/MT ,12% ,20% 

Terceiros – Irrigação ,11% ,13% 

Sistema - TP  ,10% ,11% 

Sistema - Sobretensão  ,09% ,06% 

Ambiente - Erosão  ,09% ,10% 

Terceiros - Roubo  ,08% ,09% 

Sistema - Medidor  ,07% ,11% 

Operacional - Serviço mal executado  ,06% ,04% 

Sistema - Condutor protegido  ,06% ,07% 

Ambiente - Poluição  ,06% ,05% 

Programada - Manutenção corretiva em LT ,06% ,07% 

Sistema - Subtensão  ,05% ,05% 

Sistema - Defeito em Circuito  ,04% ,03% 

Programada - Manutenção - Corretiva  ,04% ,03% 

Sistema - Condutor isolado  ,04% ,07% 

Programada - Alteração para ampliação em AT ,01% ,01% 

Sistema - Ramal de Ligação  ,01% ,02% 

Ambiente - Inundação  ,01% ,02% 

Programada - Manutenção preventiva em LT ,01% ,02% 

Sistema - Seccionalizador  ,00% ,00% 

Sistema - Poste fibra  ,00% ,00% 

Sistema - Poste Madeira  ,00% ,00% 

Sistema - Defeito em Mufla  ,00% ,00% 

Sistema - Defeito em Isolador Roldana  ,00% ,00% 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 Portanto, conforme os dados registrados pelo sistema da Concessionária A, existe uma 

considerável quantidade de ocorrências não identificadas (27,34% para o FEC e 25,08% para 

o DEC), onde não foi detectada a falha, e, após a reenergização voltou à operação normal. 

Cabe ressaltar que a ocorrência de “Falha não localizada” foi inclusa no tipo de causas por 

equipamentos. 

 No que tange os problemas por fatores ambientais, os mesmos correspondem a 

19,31% do FEC e 23,36 % do DEC. Ou seja, 1/5 dos problemas da Concessionária A estão 

relacionados a fatores ambientais, sendo que a falha do tipo “Ambiente-Árvore/Vegetação” 

corresponde a maior taxa. 
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Tabela 8-Causas Ambientais da Concessionária A 

Causa da Ocorrência FEC DEC 

Ambiente - Árvore/Vegetação  48,14% 51,34% 

Ambiente - Vento  18,59% 22,74% 

Ambiente - Descarga Atmosférica  14,35% 12,27% 

Ambiente - Animais  10,05% 8,14% 

Ambiente - Corrosão  4,28% 3,44% 

Ambiente - Queima/Incêndio  2,19% ,55% 

Ambiente - Queimada/Incêndio  1,58% ,78% 

Ambiente - Erosão  ,48% ,43% 

Ambiente - Poluição  ,29% ,23% 

Ambiente - Inundação  ,06% ,08% 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

4.2 Proposta de indicadores de desempenho do setor elétrico 

 

Um dos objetivos da pesquisa foi propor indicadores de desempenho voltados às 

causas ambientais, sendo possível a partir da extração e do tratamento dos dados descritos na 

seção anterior. Segundo a Aneel (2019), a continuidade do fornecimento é avaliada através de 

subdivisões das distribuidoras, denominadas Conjuntos Elétricos. Existem limites para 

indicadores DEC e FEC associados a cada conjunto. Ressalta-se que o conjunto elétrico pode 

ter abrangência variada. Conjuntos grandes podem abranger mais de um município, ao mesmo 

tempo em que alguns municípios podem possuir mais de um conjunto. Esses montantes de 

valores irão compor o índice geral da distribuidora, no qual servirá de base para a Aneel para 

os futuros ajustes em sua regulação de serviço. 

 Para que se tenha efetividade na redução dos índices torna-se necessário estratificar 

todas as ocorrências registradas de modo que se façam filtragens de todos os componentes 

importantes que possam corroborar para que os gestores tenham dados úteis para atuar em sua 

localidade de modo a reduzir cada vez mais esses índices. Para isso é preciso ser realizado 

uma logística reversa no dado de modo a relacionar as principais bases do problema e analisar 

com as ferramentas adequadas. 

Sendo assim, a proposição de indicadores visou buscar a melhoria e a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica na área da concessão estudada, que foi o Distrito 01. Além 

dos 2 (dois) indicadores definidos pela ANEEL, foi possível propor 4 (quatro) indicadores 

adicionais. No quadro 8 segue a relação de indicadores de desempenho que foram 
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provenientes dos dados estudados no ambiente de BI implementado e propostos pela pesquisa. 

Todos os cálculos realizados para alcançar esses indicadores são explicados a seguir. 

  

Quadro 9- Indicadores baseados na extração de dados da Concessionária A 

Origem Descrição do Indicador 
Identificação 

do Indicador 

Resolução 

Normativa 

ANEEL 

Duração Equivalente por Unidade Consumidora-DEC valor 

absoluto 

DEC 

Frequência Equivalente por Unidade Consumidora-FEC valor 

absoluto 

FEC 

Pesquisador 
Estratificação do indicador de DEC e FEC em componentes 

fracionados da organização 

EST-DEC   

EST-FEC 

Pesquisador 
Temporalidade comparativa do indicador de DEC e FEC por 

regional, conjunto, origem, período, abrangência e tipos de causa 

TEMP-DEC 

TEMP-FEC 

Pesquisador Relação de ocorrência e falha registrada OCO-FALHA 

Pesquisador 
Indicador estratificado das causas ambientais e a relação de 

contribuição nos indicadores de DEC e FEC 

AMB-DEC 

AMB-FEC 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os quatro indicadores foram propostos a partir do ambiente de BI, que estratificou os 

dados agregando variáveis de origem, regional, distrito e conjunto. Assim, no cálculo dos 

indicadores da concessionária foram considerados 38 conjuntos elétricos, 198 alimentadores, 

59.616 equipamentos, 75 tipos de falhas e 1,13 milhões de consumidores atendidos. 

Para calcular os indicadores EST-DEC e EST-FEC foram utilizados os indicadores de 

DEC e FEC particionados em hierarquias da organização e em componentes menores, como 

alimentador, equipamentos, entre outros, relacionando o percentual individual ou acumulado, 

de modo a definir escopo para estudo das variáveis. Dentro do ambiente de BI, os passos 

ilustrados na figura 13 foram adotados para se alcanças estes dois novos indicadores. 

 

Figura 13-Sequência de Estratificação dos indicadores DEC e FEC 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

. Já no cálculo dos indicadores TEMP-DEC e TEMP-FEC foram utilizados como forma 

de comparação a evolução dos indicadores de acordo com a hierarquia correspondente, 

analisando criticamente os valores acumulados e relativos ao longo de um período. 

 

Figura 14- Análise temporal de indicadores com valor relativo e acumulado 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O indicador OCO-FALHA relaciona as falhas ambientais com as ocorrências, 

quantificando-as, de modo a valorar o indicador, detalhando a descrição da ordem de serviço 

selecionada. Com isso é possível a análise detalhada de uma só ocorrência ou de várias, a 

depender da singularidade do problema.  

 

Figura 15-Quantidade de ocorrências relacionados a falha ambiental 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

AMB-DEC e AMB-FEC foram indicadores que utilizaram a quantidade de vezes que 

cada equipamento saiu de operação, sendo possível mensurar o valor de DEC e FEC de cada 

equipamento num determinado período de tempo, assim como informar qual o seu percentual 
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(em escala de cor) em relação ao indicador global. A figura abaixo ilustra os passos realizados 

dentro do BI para se alcançar a quantificação desses dois indicadores. 

 

Figura 16-Chaves reincidentes por causa ambiental 

 

 Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.3 Implementação de um BI para os indicadores da Concessionária A 

 

O elemento principal de qualquer projeto de BI é entender completamente o que se 

esperar do projeto, ou seja, o objetivo do projeto deve estar alinhado à estratégia da 

organização. Dessa maneira, esse tipo de desenvolvimento depende do envolvimento dos 

principais envolvidos das áreas técnicas, usuários e altas gerências, por ser um projeto 

relevante para os resultados da empresa (LIMA e LIMA, 2011). O objetivo é descobrir fatores 

importantes no início, que podem influenciar diretamente o resultado da pesquisa, para que a 

taxa de assertividade seja a mais alta possível, capaz de atender de maneira diferenciada à 

demanda de planejamento da manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 

 Esta etapa do projeto buscou levantar informações técnicas com os gestores sobre os 

indicadores de desempenho do sistema de distribuição de energia elétrica, os seus 

componentes, suas causas, falhas e o impacto causado por problemas de natureza ambiental, 

buscando possíveis soluções para redução de tais problemas. 

 Segundo Turban e Volonino (2013), cerca de 80% do tempo total gasto em um projeto 

é com a preparação dos dados. A razão para isso é que os dados geralmente são incompletos 

(falta de valores, atributos, atributos de interesse, etc.), são impuros ou até mesmo 

inconsistentes, podendo até haver problemas de redundância. É de fundamental importância 

que os dados estejam íntegros para elaboração de uma aplicação dessa natureza, pois a 

presença de dados incorretos pode levar a análise e tomada de decisões equivocadas. 
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 Nesta etapa os dados foram coletados, os registros necessários e as variáveis foram 

selecionadas e os registros provenientes de múltiplas fontes de dados são integrados. A seguir, 

os valores do conjunto de dados são identificados e tratados. Por fim, foram gerados arquivos 

em formato QVD (extensão do QlikView) que servirão de base para a estrutura dos dados 

estudados. 

 Com o devido tratamento de dados da etapa anterior começou-se a etapa de definição 

da arquitetura do modelo de aplicação de BI e a construção do projeto de dados, onde foram 

definidos os atributos e dimensões do modelo (relacionamento), conforme figura 17. 

 

Figura 17-Estrutura de dados e relacionamentos para o modelo de aplicação de BI proposto 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Para a melhor compreensão acerca dos dados do modelo de aplicação de BI em 

questão, foi desenvolvido um dicionário de dados onde são descritos o objetivo de cada 

dimensão, os atributos que foram utilizados, seu tipo, local de extração (qual tabela e coluna 
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do banco de dados) e uma breve explicação do atributo O dicionário de dados completo com 

todos as dimensões e atributos criados pode ser visualizado no apêndice A. 

As siglas PK e FK significam que o atributo é chave-primaria e chave estrangeira, 

respectivamente, sendo chave primária aquele atributo que possui valor único e identifica a 

dimensão, e chave estrangeira aquele que é chave primária de outra dimensão e está presente 

para construir uma forma de ligação entre as dimensões. 

Após isso, é revisada as fases anteriores, para assegurar que o modelo atende aos 

objetivos pré-definidos ou para revelar informações adicionais relevantes aos objetivos do 

negócio. Neste caso todos os passos anteriores foram revisados a fim de verificar se todos os 

processos estavam adequados e todas as informações consideradas importantes e sugeridas 

pelo público alvo foram verificadas e quando possível adicionadas ao modelo de aplicação de 

BI. 

Finalizado o processo de avaliação o projeto segue para a etapa de implementação, 

onde a parte visual é criada, onde são apresentadas as técnicas de visualização, como 

Dashboards, tabelas dinâmicas, cruzamento de resultados, gráficos, mapas, entre outros. 

 

4.3.1 Telas com indicadores focados em causas ambientais 

 

 A implementação do BI foi concebida a partir da necessidade de mensurar o grau de 

impacto ambiental nas ocorrências de falta de energia elétrica, visando minimiza-la, além de 

cruzar as informações, de modo que se possa vislumbrar métricas capazes de auxiliar a 

tomada de decisão dos gestores. É importante resgatar que este trabalho possui dados 

ilustrativos, desta forma servem como exemplos e não como números que reflitam a realidade 

do ambiente de pesquisa. 

 A primeira tela traz uma visão geral sobre os índices operacionais, contendo dados 

como: percentual de DEC e FEC por regional, principais causas de ocorrência, filtros e mapa 

de calor com indicação de maior índice de ocorrências registradas. Pelos gráficos e 

informações contidos na figura a seguir, pode-se constatar que as causas mais comuns de 

falhas elétricas são “Sistema-Não Identificada” com 27,34% de FEC e 25,08% de DEC, 

seguido de “Ambiente-Árvore/Vegetação” com 9,30% de FEC e 11,99% de DEC. A região 

com Índice Operacional Maior é a Oeste, com 43,53% de FEC e 42,15% de DEC. É notável o 

região Oeste ser a maior com valor nos índices operacionais pela quantidade de quilômetros 

de rede em sua área, com 59,72% do total da área de concessão. 
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 É possível utilizar um filtro ou combinações de filtros para analisar cenários 

específicos, como analisar dados somente de uma regional, de um alimentador, de um distrito, 

de um defeito (causa), por mês, por ano, por origem de ocorrência, por natureza e por 

abrangência, tornando uma ferramenta capaz de combinar dados para apreciação. A 

visualização em mapa de calor está com o objetivo de analisar os locais com mais índices de 

reclamações de clientes. 

 

Figura 19-Índices FEC e DEC 2013-2018 Concessionária A 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

O somatório dos índices operacionais ao longo dos 06 anos mostra que o FEC mantém 

certa constância, com poucas variações ao longo dos meses, porém o indicador DEC houve 

ligeira queda entre os meses de agosto, setembro e outubro. 

Devido os inúmeros dados e da necessidade de diversas análises, foi criado abas 

complementares para estratificação dos índices, cruzando informações dos dados de 

diferentes tabelas para análise crítica dos gráficos.  

Figura 18-Visão Geral dos Índices Operacionais 2013-2018 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 
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Figura 20-Tela de FEC 

 

 Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

A tela para análise de FEC faz a análise minuciosa da evolução do FEC ao longo dos 

anos, assim como a incidência de problemas oriundos da transmissão (usinas hidrelétricas), 

subtransmissão (rede básica de alta tensão que atende as subestações/conjuntos) e distribuição 

(rede elétrica de responsabilidade da Concessionária A para energização de clientes).  

Percebe-se que em todos os meses a origem das ocorrências possui participação maior 

da rede de distribuição da Concessionária A. 

 

Figura 21-Evolução Indica dor FEC-2013-2018 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

 

Conforme ilustração da figura acima, o ano de 2018 foi o de menor valor no indicador 

(14,34). O pior ano foi o de 2014, com 22,48 vezes em média que 01 cliente ficava sem 
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energia na sua área de concessão. É possível também analisar a flutuação de indicador mês a 

mês na linha do tempo do gráfico. 

Figura 22-Linha do Tempo Indicador FEC 2018 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

A tela FEC-RESUMO teve como objetivo a análise dos dados mais estratificados, 

para que se tenha um afunilamento continuo dos problemas afim de se chegar as causas 

principais. Os dados dessa maneira, permitem identificar qual o CONJUNTO (ou Subestação, 

com três dígitos) mais prejudicado, logo após qual o ALIMENTADOR que está com o índice 

alto. Além disso o mapa de calor indica o local com maiores índices de FEC. Nota-se que o 

CONJUNTO com mais índice é a SUBESTAÇÃO ARD, com 8,12 pontos de FEC. O 

ALIMENTADOR com mais contribuição pertence a SUBESTAÇÃO PMI, que é o PMI-Y1. 

 

Figura 23-Tela FEC RESUMO 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 
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A tela FEC-EQUIPAMENTOS teve como objetivo, além de indicar as maiores causas 

do indicador, informar o REGIONAL, o DISTRITO e os equipamentos com maiores índices, 

através da SUBESTACAO, ALIMENTADOR E EQUIPAMENTO. Com isso é possível 

diagnosticar através de uma sequência lógica desde a amplitude do problema até a pontual 

causa que colaborou para o indicador. Além disso, é possível comparação com anos anteriores. 

 
 

Figura 24-Tela FEC EQUIPAMENTOS 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

 

A tela de CAUSAS identificou qual o equipamento específico saiu de operação, com 

percentual de impacto no indicador, assim como quantas vezes houve saída de operação, 

afetando o indicador, informando dados relativos aos locais, dando subsidio no momento de 

análise dos indicadores para a melhoria da gestão. 
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Figura 25-Tela CAUSAS 

 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

 

4.4 Avaliação dos gestores do setor elétrico do BI proposto 

 

 O principal objetivo do grupo focal neste trabalho foi de identificar as percepções dos 

participantes a respeito dos indicadores de continuidade regulados pela ANEEL, estimulando 

a participação e interação de todos os envolvidos. Foram apresentados sistemas e índices de 

outros países para aprimorar a discussão, visando uma discussão ampla sobre o assunto, 

afunilando para o objetivo da pesquisa. 

Conforme discutido anteriormente, os gestores que participaram do grupo focal se 

envolveram efetivamente no planejamento das operações da empresa estudada, que foram: 

Gerente de Manutenção da Concessionária A (GER-A), Coordenador de Manutenção da 

Região Oeste (CORD), Gerente de Operações da Região Oeste (GER-OP) e Analista de 

Manutenção Geral (ANA). 

 Na sessão da reunião do grupo foram apresentados dados do histórico de evolução dos 

índices operacionais da concessionária e as telas do BI com os indicadores criados logo no 

início da reunião de grupo focal. O roteiro foi elaborado de modo a se obter o resultado mais 

fiel para apoio à tomada de decisão. Foram elaboradas 06 (seis) perguntas chaves no 

delineamento da pesquisa. 

 De acordo com o GER-A percebeu-se a sensibilidade para que as novas tecnologias se 

tornem ferramentas úteis que sirvam de suporte para a gestão. A agilidade desse processo é 

um dos benefícios da TI. Assim, demonstra-se o entendimento do gestor com relação a 
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possibilidade de novas tecnologias auxiliarem a gestão técnica de uma empresa de 

distribuição. 

 

Pergunta chave 1 Gestores Respostas 

Como o gestor enxerga o desafio de 

reduzir os índices operacionais, 

sempre buscando a melhoria 

continua utilizando as ferramentas 

que ele possui? 

GER-A 

“Precisamos sempre aprimorar técnicas e rotinas de 

trabalho. Nosso planejamento inclui a análise dos 

índices através de planilhas para direcionamento de 

nossos serviços, refinando os métodos de controle e 

ações de melhoria a cada dia. Atualmente precisamos 

ser bastante ágeis com relação à informação... ”  

 

 Segundo o ANA, as modelagens atuais de dados para o planejamento tecem uma 

formação precoce de dados para utilização mensal para o planejamento da manutenção, que 

mesmo sendo efetuadas da forma mais precisa e ágil possível de ser realizada nessas 

condições, podem deixar falhas durante o seu tratamento e ser entregues aos setores de 

manutenção em um período de tempo relativamente alto. Dados voláteis que dependem de 

análises constantes para manter o controle e equilíbrio precisam da mesma agilidade para 

diagnóstico, tratamento e solução. 

 

Pergunta chave 2 Gestores Respostas 

Como é desenhado o 

planejamento 

atualmente? Quais as 

divisões de 

planejamento? 

GER-A 

“Aquisição do histórico de ocorrência, alimentador, chave e mais 

detalhes. Inspeções da rede, diagnostico da rede, vida útil da rede, 

do equipamentos e etc. tudo isso é analisado dentro de um plano 

conforme previsto pela gerência. Utilizamos planilhas em Excel, no 

qual é tratada a tomada de decisão atualmente”... 

“A empresa adquiriu em 2015 o software QlikView, porém ainda 

não desenvolveu nenhuma ferramenta oficial para o setor de 

manutenção e estudo de Indicadores de Continuidade”. 

ANA 

“A problemática hoje é do risco da perda de informações nos 

tratamentos de filtragens para as planilhas e pelo fato da lentidão do 

processo, que não nos permite pensar de forma preditiva a 

manutenção”. 

 

 Foi notável a preocupação do GER-A sobre as podas de árvores realizadas de forma 

corretiva, no qual o contato direto pode tirar de operação uma rede que alimenta muitos 

clientes. O CORD citou a necessidade de um controle mais efetivo de crescimento de arvores 

na rede, com cadastro e periodicidade para poda, de modo a não interferir mais na rede 

elétrica. Ressalta-se, assim, a característica do planejamento de manutenção basicamente 
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englobar fatores preventivos alicerçados em inspeções e planilhas de controle, no qual podem 

ser realizados de acordo com sua criticidade em período de curto ou longo prazo. Percebe-se a 

necessidade de analisar o impacto de cada falha de forma mais minuciosa, no qual o setor de 

manutenção comece a investigar a raiz do problema de forma a agir com mais efetividade. 

 

Pergunta chave 3 Gestores Respostas 

Quais as métricas 

utilizadas para os 

serviços preditivos e 

preventivos? 

GER-A 

“Hoje está sendo dividido entre corretivo e preventivo, o preditivo 

está incluído no preventivo”... “Basicamente hoje é possível realizar 

as manutenções corretivas em caso do indicador fec subir demais, ou 

pela inspeção que o circuito elétrico pode estar na eminencia de 

falhar, no qual a equipe já age”.  

CORD 
“Essas são as ferramentas que possuímos hoje, precisaríamos de mais 

algo para melhorar”.  

GER-A 

“O que falta para a gente seria um planejamento preditivo de longo 

prazo para substituição de ativos de acordo com a idade dos mesmos 

(transformador com 20, 30 anos, etc.) ou poda de árvore periódica, 

por exemplo de 6 em 6 meses, pois temos falta de recurso para o 

primeiro item e falta de planejamento para o segundo, pelo fato de 

não termos o controle disso”. 

CORD 

“Seria interessante um sistema capaz de auxiliar essa rotina de poda 

de árvores, com um cadastro e período de crescimento da árvore, ou 

um vislumbramento melhor de onde pode ser feita a manutenção e 

que o impacto no indicador seria maior”. 

GER-A 

“Hoje não faz porque não temos nem recurso. Fazemos poda onde já 

está tocando, ou está prestes a tocar ou o alimentador saiu e precisa 

podar a árvore”.  

CORD 
“São as inspeções que fizemos que fazem o plano preventivo e 

preditivo. Fora disso só temos o corretivo”. 

 

 O setor de operação responsável por atender os clientes mediante cada reclamação 

possui além da atribuição de resolver o problema da falta de energia, de acordo com a ordem 

de serviço, informar qual foi o tipo do defeito que motivou a falha elétrica. Conforme 

informado pelo CORD, em alguns eventos de falta onde a equipe de atendimento normaliza o 

consumidor, sem conseguir diagnosticar a falha causadora, é inserido o motivo “falha não 

localizada” no sistema. Em alguns casos, essas mesmas equipes, ao invés de inserir esse tipo 

de falha, concluem o serviço informando falhas que não são comprobatórias para justificar a 

conclusão do serviço. Com relação a esse tipo de problema o GER-OP já informou que as 

providências estão sendo tomadas para evitar tal equívoco. 
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Conforme citado pelo ANA, a necessidade de indicadores financeiros de inspeção que 

concatenem dados com o que existe hoje, como as causas das falhas e as inspeções, seriam de 

grande valia para direcionamento de recursos. 

 

Pergunta chave 4 Gestores Respostas 

O que seria impactante 

de dado processado para 

melhoria do processo de 

manutenção preventiva? 

Qual o dado seria 

diferencial para o 

aprimoramento dos 

serviços? 

CORD 

“O problema que temos hoje é a falta da informação correta. As 

equipes de atendimento ao consumidor não dedicam esforços para 

que o real defeito seja colocado na conclusão do serviço, podendo 

mascarar a causa do problema que ele mesmo solucionou”.... 

 “Eles fazem a busca pelo defeito, mas não descobrem e 

normalizam o cliente. Na conclusão dessa ordem de serviço é 

inserido como causa “falha não localizada”, “árvore na rede” ou 

“vento”, ficando mascarada a informação”.  

ANA 
“Precisamos de indicadores financeiros, de inspeção, de causas e 

no fim uma interpolação dessas informações”. 

GER-OP 

“Com relação a informações inconsistentes existe um trabalho 

atualmente para que essas informações sejam mais detalhadas, 

para que seja evitado o cadastro de “falha não localizada””. 

 

Nota-se a preocupação constante da empresa em harmonizar a relação entre o meio 

ambiente e a rede elétrica, assim como percebe-se que existem dificuldades para que tal 

objetivo seja cumprido. A implementação de qualquer tecnologia que necessite investimento 

para o setor de distribuição impacta na revisão tarifária, que transfere a cada 04 anos todo o 

valor investido na melhoria da rede elétrica para os consumidores, de forma indireta no valor 

da tarifa de energia. 

Trata-se de um processo de revisão dos valores das tarifas, estabelecido no Contrato 

de Concessão, que, atualmente, ocorre a cada 4 anos, para se determinar a receita que a 

concessionária deve receber para prestar o serviço de energia elétrica com qualidade e de 

maneira eficiente. O valor dessas tarifas pode ser alterado para mais ou para menos, 

dependendo das mudanças ocorridas na estrutura de custos e de mercado das empresas, dos 

níveis de tarifas observados em empresas similares no Brasil e no exterior, e do estímulo à 

eficiência e ao equilíbrio tarifário. É através da revisão tarifária que as concessionárias 

buscam o equilíbrio de suas contas (ANEEL, 2019). 

Conforme citado pelo ANA, o painel de indicadores proposto de modo a orientar os 

gestores quanto à sua tomada de decisão seria importante para direcionamento dos serviços, 

de acordo com suas particularidades. É citado que novos indicadores com mapas e distâncias 

serviriam de apoio para aprimorar o processo. 
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Pergunta chave 5 Gestores Respostas 

O que existe hoje de 

ferramentas para melhoria de 

falhas oriundas de causas 

ambientais? 

GER-A 

“Hoje em dia (já tem alguns anos) a preocupação da empresa 

cresceu muito com relação a esse assunto, antes já se tinha um 

cuidado, mas as vezes por falta de entendimento com os 

órgãos ambientais não evoluímos tanto”.... 

“O maior empecilho para substituir a rede por rede compacta 

ou subterrânea, é o volume alto de investimento, que iria 

acarretar o impacto na tarifa de energia ao consumidor, 

aumentando consideravelmente o valor do kwh pago por 

este”... 

“ Se tem pensado nos seguintes itens: 

1-A empresa ter uma relação mais próxima aos órgãos 

ambientais; 

2-Não fazer nem mais a poda, através de alteração de 

encaminhamento de redes; 

3-A podagem periódica das árvores, parcerias com as 

prefeituras, entre outros. 

4-Podemos substituir os cabos por cabos isolados, diminuindo 

a intensidade das árvores, sendo podada apenas para eliminar 

a força mecânica dos galhos na rede”. 

ANA 

“O que precisamos é de um painel de indicadores de 

manutenção, de modo a sabermos qual a atitude tomar 

mediante cada situação, pois sabemos que existe 

particularidade dos casos”... 

“Mapas, distancias entre redes, zonas de maiores problemas 

seriam interessante para aprimorar nosso processo”. 

 

 Para o GER-A, o estudo de uma ferramenta para tratamento de causas ambientais é 

um passo importante para a aprimoração do planejamento da empresa, assim como 

transformar isso em painel de indicador de manutenção. 

 

Pergunta chave 6 Gestores Respostas 

A representação de 

causas ambientais pode 

ser um diferencial para 

o delineamento do 

planejamento da 

manutenção? 

GER-A 

“Com certeza, pois com isso pronto, teremos um melhor 

delineamento e podemos tomar decisões mais precisas dos nossos 

serviços”... 

“Além disso, a proposta pode ser um início de um processo de 

análise geral de todo tipo de falha, podendo englobar de um modo 

geral o planejamento de manutenção com previsibilidade mais 

confiável, gerando menos custo e mais efetividade nos serviços”... 

“A inclusão de telas como a citada acima pelo ANA, com mapas e 

mais detalhes podem servir de base para testarmos a efetividade na 
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pratica com as equipes de manutenção”... “Podemos realizar o estudo 

no conjunto ARD porque é o local onde o ANA, GER-OP e o CORD 

trabalham e podem acompanhar de perto”. 

 

 Portanto, o tratamento das causas ambientais pode auxiliar os gestores nas tomadas de 

decisões e fazer com que enxerguem com nível mais acurado onde utilizar a ferramenta, 

assim como interagir junto com o atendimento ao cliente para reduzir o nível de falhas ditas 

como “não localizada”. A criação de um painel de indicadores serviu para fortalecer a 

confiança nos dados, na equipe e avaliar se o planejamento está no caminho correto para a 

redução dos índices operacionais. 

Após a finalização do grupo focal foi realizada uma nova etapa de identificação dos 

dados relevantes que emergiram das falas dos gestores. Assim, foi identificado que novos 

indicadores puderam ser extraídos do BI para completar o modelo implementado e aproximá-

lo das necessidades dos gestores da Concessionária, sendo resumidos no quadro abaixo. Os 

cálculos dos três novos indicadores (KM-FEC, INSP-INDI e ORC-INSP) são relatados na 

seção 4.5. 

Quadro 10- Indicadores atualizados após o grupo focal.  

Origem Descrição do Indicador Identificação do 

Indicador 

Indicador já proposto  Estratificação do indicador de DEC e FEC por regional, 

conjunto, origem, período, abrangência e tipos de causa 

EST-DEC 

EST-FEC 

Indicador já proposto  Temporalidade comparativa do indicador de DEC e FEC por 

regional, conjunto, origem, período, abrangência e tipos de 

causa 

TEMP-DEC 

TEMP-FEC 

Indicador já proposto  Relação de ocorrência e falha registrada OCO-FALHA 

Indicador já proposto  Indicador estratificado das causas ambientais e a relação de 

contribuição nos indicadores de DEC e FEC 

AMB-DEC 

AMB-FEC 

Grupo focal Relação em distância das redes e relação com os indicadores 

FEC 

KM FEC 

Grupo focal Relação entre a efetividade das inspeções realizadas em 

consonância com os indicadores 

INSP-INDI 

Grupo focal Relação financeira entre orçamento de inspeções e impacto 

nos índices operacionais 

ORC-INSP 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na reunião do grupo focal foi citada a necessidade de cadastrar árvores e criar uma 

periodicidade para o crescimento das mesmas. Contudo, vale salientar que o  QlikView é um 

software de gerenciamento de informações de dados, não sendo possível cadastramentos no 
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mesmo. Para isso deve-se ter um banco a parte com essas informações, de modo que sirva de 

input de dados para o aplicativo. 

Utilizando os indicadores propostos inicialmente e os adicionados após grupo focal, 

percebeu-se que a conjuntura de gráficos e mapas passou a incorporar informações relevantes 

aos gestores com o intuito que os mesmos tenham o ferramental necessário para agir de 

acordo suas necessidades, seus orçamentos e sua mão de obra existente. 

Em suma, a figura 26 abaixo relaciona os insights presentes nas falas dos gestores com 

as perguntas chaves que nortearam a atualização do BI proposto após o grupo focal. 

 

Figura 26-Esquematização dos insights que emergiram do grupo focal 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.5 Implementação dos novos indicadores propostos para o BI  

 

Após a reunião do grupo focal foram realizados estudos para implementação dos 03 

(três) indicadores propostos, conforme o quadro 9, de modo a atender as necessidades dos 

gestores e cumprir a função precípua da pesquisa. 

A tela KM-FEC (Figura 28) teve o objetivo de mostrar o perfil do valor do FEC de 

cada ALIMENTADOR relacionando-o com o seu KM, tornando-se um indicador importante 

pelo fato de mostrar uma análise que orienta e hierarquiza a falha pelo alimentador que possui 

a menor malha (km), de modo que, com isso, a gestão possa dirigir os serviços para os locais 

onde se dispendem menos recursos. 

Seguindo o processo convencional, para atuar no indicador é necessário listar o 

ALIMENTADOR que possui maior índice e em seguida inspecioná-lo. Porém esse tipo de 
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hierarquia demanda tempo e investimento financeiro, devido a grandes distancias que se tem 

que percorrer realizando inspeção, para que depois possa ser planejada manutenção. 

Percebe-se que, na tela KM-FEC temos dois gráficos, sendo o primeiro os principais 

ALIMENTADORES que mais influenciam no índice de FEC. Para que seja realizado algum 

serviço no mesmo para diminuir o impacto de falha, seria necessário percorrer 3.539km para 

impactar em 18,0% de FEC. Fazendo uma relação entre a distância dos alimentadores e o seus 

indicadores, organizando pela distância mínima obtém-se um indicador menor ( 5,7%) com 

ALIMENTADORES diferentes, porém com um gasto consideravelmente menor e alcançável, 

com apenas 105 km de distância para percorrer em campo.  

 

Figura 27- Tela KM-FEC 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

Um dos setores mais importantes de uma empresa é o setor de inspeção, responsável 

em garantir a eficiência do trabalho e a vida útil da rede elétrica. A função da inspeção na 

rede elétrica é identificar defeitos para que se possa planejar o seu melhoramento ou execução 

de algum serviço programado ou emergencial. A tela INSP-INDI (figura 28) faz o cruzamento 

dos dados das inspeções realizadas e o que esses dados tem em comum com os indicadores de 

manutenção. A função desta tela é saber se as inspeções estão surtindo efeito e se tem relação 

com o indicador de FEC. Além disso, um dos diferenciais é a possibilidade de saber quais os 

valores de material e mão de obra que é necessário para sanar os problemas cadastrados na 

inspeção.  
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Figura 28-TELA INSP-INDI 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

A tela OCO-FALHA (figura 29), lista os detalhes de cada ocorrência, para que, 

quando da filtragem dos dados se deseje ler as informações detalhadas da abertura e 

conclusão da ocorrência, além de contabilizar quantas ocorrências tiveram o mesmo tipo de 

falha e qual o seu percentual com relação ao FEC. 

Figura 29-TELA OCO-FALHAS 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

 

 A análise de DEC é realizada de forma análoga a de FEC, ou seja, os padrões, gráficos, 

figuras e mapas seguem a mesma linha temporal para estudo dos indicadores. 
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Centrando no tema proposto da pesquisa, foram utilizados filtros para que se possa 

analisar todos os indicadores e quais os principais locais da influência de CAUSAS 

AMBIENTAIS, comprovando a efetividade da temática para o auxílio ao gestor na tomada de 

decisão. 

 As causas ambientais, conforme tabela 08, correspondem a 19,31% do FEC e 23,36 % 

do DEC, caracterizando que 1/5 dos problemas da Concessionária A estão relacionados a 

fatores ambientais, no qual árvores na rede corresponde a maior taxa desse tipo de falha. 

Nota-se que a Subestação (Conjunto) PMI possui o maior índice de FEC durante o 

período de 2013-2018, com 7,53% de impacto para toda a área de Concessão, seguido pelo 

conjunto ARD, com 6,05% de FEC por falha ambiental, conforme figura 31. 

 Os gráficos de barras representam o valor absoluto, enquanto o gráfico de linhas expõe 

a participação acumulada de cada conjunto elétrico. O mesmo princípio é utilizado no gráfico 

por alimentador. 

 

Figura 30-FEC RESUMO 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

  

 Após isso é selecionado somente essa Subestação, clicando na barra do próprio gráfico. 

O ALIMENTADOR com mais contribuição é o PMI-Y1, com 44,7% de índice de FEC por 

falhas ambientais (figura 31). 
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Figura 31- Fec Resumo- Causas Ambientais-Seleção Subestação PMI 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

Nota-se que o mapa (figura 32) informa os locais onde os problemas foram percebidos, 

onde é possível dar zoom e até mesmo, em locais urbanos, visualizar a rede elétrica, através 

do recurso disponibilizado pelo Google Street View. 

 

Figura 32- Visualização do local do defeito 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

Na tela de FEC-CAUSAS (figura 33), foram verificadas as chaves reincidentes da 

referida SUBESTAÇÃO. 
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Figura 33- TELA FEC-CAUSAS SUBESTAÇAO PMI 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

 A tela FEC-KM DE REDE (figura 34) auxiliara para determinar quais os 

alimentadores menos dispendiosos para realização de inspeção e manutenção. Nota-se que se 

alternarmos a sequência dos 03 primeiros alimentadores é possível diminuir cerca de 1.129 

km de inspeção (63,6%). Com isso também, o que seria uma redução de 84,1% do FEC, 

ficaria com 51,5%, uma diferença de 12,1% no indicador que levará ao gestor analisar se é 

viável ou não realizar o método proposto. 

Figura 34-TELA FEC KM de REDE 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 
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A pesquisa também verificou se existe inspeções para esses alimentadores, assim 

como os custos para realizar os serviços (material e mão de obra).  

No gráfico do lado esquerdo da figura 35 é possível identificar que o Alimentador 

PMI-Y1 responde por 44,77% do indicador, seguidos de PMI-Y5 e PMI-Y4, respectivamente. 

O gráfico a direita identifica que há inspeções abertas para essa Subestação. Ao clicar no 

Alimentador PMI-Y1 obtém-se os detalhes técnicos necessários para subsidiar a execução das 

tarefas.  

 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

 

A tela indica que para o alimentador PMI-Y1(figura 36) existe a inspeção nº 461 que 

corresponde a 70,98% de impacto nesse alimentador, seguido das inspeções de nº 644 e nº 

500, que juntamente com o restante das inspeções designadas como “Outros” comportam 

73,83% de melhoria para este alimentador. A barra com o “-“ significa que 26,17% de 

indicador ainda não foi inspecionado. Nota-se a direita que os valores de material e serviço 

totalizam um investimento de R$ 46.748,44 necessários para a redução do indicador. 

Arranjos podem ser realizados de acordo com a necessidade de conhecimento dos 

outros alimentadores e equipamentos, conforme cada inspeção realizada, mensurando o 

quantitativo de serviços necessários para a redução do impacto do indicador. Os valores 

apontados são diretamente coletados das informações dos preços dos serviços e materiais, de 

forma objetiva para o gestor ter a informação de maneira mais breve possível. 

 

 

Figura 35-TELA INSP-INDI e ORC-INSPI 
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Figura 36-Principais inspeção para o alimentador PMI-Y1 

 

 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

Assim, a ferramenta de BI foi atualizada e disponibilizada aos gestores em 25/02/2019 

para reanálise e aplicação da ferramenta no Distrito 01. 

   

4.6 Aplicação do BI em um distrito atendido pela Concessionária A 

 

Após a atualização da versão da aplicação para avaliação do modelo de BI, o ambiente 

foi utilizado in loco pelos gestores durante os meses de março, abril e maio de 2019 (Figura 

37), no Distrito 01, na Subestação (Conjunto) ARD, com o objetivo de verificar se o modelo 

atendeu aos propósitos e as expectativas dos gestores e dos usuários. 
 

Figura 37- Utilização da ferramenta pelos gestores 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Levando-se em consideração que para execução dos serviços devem-se cumprir prazos 

para aviso aos clientes e posterior desligamento da rede elétrica, conforme procedimentos 

internos da concessionária, onde se leva em média 20 (vinte) dias úteis para que o que esteja 

planejado seja realizado, o direcionamento dos serviços com o apoio da ferramenta foi 

realizado após esse período. Nota-se que o índice de participação das falhas ambientais para o 

FEC foi reduzido para 7,49% de contribuição, fato esse considerado o menor desde 2013. O 

FEC considera quantas vezes o sistema saiu de operação (frequência), portanto essa falha está 

diretamente relacionada nessa Subestação Elétrica a periodicidade de falta de energia. O 

gráfico a seguir ilustra isso. 

 

Gráfico 9-Análise de FEC Mar-19 a Mai-19 Conjunto ARD 

 

Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

 

 O valor de duração relativa de operação respondeu por 11,03% do total de 

participação de DEC da subestação, valor esse menor que os anos de 2014, 2015, 2017 e 2018, 

porém foi maior do que o ano de 2013 e 2016. 

 Existe uma diferença característica para o setor de manutenção tratar os índices de 

DEC e FEC, pelo fato do DEC correspondem ao tempo que o consumidor estar sem energia, 

fazendo que o processo de restabelecimento seja realizado da forma mais apropriada e rápida, 

fato esse que não faz parte do escopo da manutenção, haja visto que equipes de operação 

realizam esse primeiro atendimento. 
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Gráfico 10-Análise de DEC Mar-19 a Mai-19 Conjunto ARD 

 

 

 Fonte: Produzido a partir dos resultados da aplicação do software QlikView® 

 O FEC que trata da quantidade de vezes que a rede elétrica falha está diretamente a 

qualidade e periodicidade do serviço que o setor de manutenção realiza, garantindo mais 

confiabilidade para que o sistema funcione o maior tempo possível sem falha. A falha por 

motivo ambiental está ligada diretamente ao FEC, pois a periodicidade do tratamento desse 

tipo de ocorrência deve ser constante para que o referido índice não se eleve. 

 Para a conclusão do processo probatório do uso do software pelo período de três 

meses e a validação final, foram realizadas entrevistas com os Gestores de Manutenção da 

Concessionária, de modo a obter o feedback necessário para validação final da pesquisa. 

 O roteiro da entrevista foi dividido em cinco partes, sendo a primeira a avaliação da 

tecnologia utilizada; segundo a intenção do uso da aplicação pelos gestores; terceiro, o auxílio 

na tomada de decisão; quarto, a qualidade da informação, a representação gráfica e a 

capacidade de análise; e por fim o conhecimento e eficiência do modelo de aplicação de BI. 

 De um modo geral, os entrevistados reconheceram que a aplicação possui os recursos 

para explorar os dados e o GER-A ressaltou que “a forma intuitiva de apresentação dos dados 

colabora com o entendimento da aplicação”. Já para o ANA “ a aplicação possibilita uma 

variedade de combinações e consultas, facilitando a análise da informação”. De fato, os 

indicadores mapeados, que exemplificaram de forma estruturada e sequencial os dados da 

pesquisa, englobaram os principais sistemas da Concessionária, que são OPER, SGIO e SGD, 

respectivamente. GER-OP explicou que as informações rápidas permitem ganhar tempo para 

a análise, fato importante para a tomada de decisão. 
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 Sobre a intenção do uso da aplicação pelos gestores, o CORD explica que “a aplicação 

é mais um norte para se tomar decisões, porém existem outros fatores do setor de manutenção 

que devem ser analisados, como qualidade de energia, por exemplo”. A explicação se refere 

ao fato do setor possuir atribuições que não fazem parte do escopo da pesquisa, como 

construção de redes, qualidade de energia e solicitação de obras por clientes. 

 Segundo o GER-A, “existe atualmente para análise dos índices de manutenção 

planilhas em Excel aprimoradas, porém é preciso tratamento constante das informações e 

filtros(...) sabemos da tendência de mercado em aprimorar tais procedimentos”. A referência é 

feita devido ao uso padrão da empresa por planilhas eletrônicas, que norteiam as tomadas de 

decisões, sendo a aplicação da pesquisa uma oportunidade para tal mudança. 

 Para o ANA, “as informações disponíveis ajudam a guiar nas decisões de por onde 

atuar na causa para que melhore o indicador, e também avaliar se houve eficácia na atuação 

em problemas anteriores”.  O entrevistado está se referindo a temporalidade dos indicadores, 

que são capazes de comparar índices de períodos diferentes e analisar a eficiência da 

manutenção. 

 Segundo GER-A, “ a qualidade dos dados é um ponto marcante para o estudo, pois 

com isso a confiabilidade da informação é aumentada e a tomada de decisão é feita de um 

modo mais assertivo”. Os dados citados são a interpolação dos 3 sistemas da concessionária 

capazes de cruzar as informações devidamente tratadas para formar uma informação nova 

através do BI, formando subsidio para o apoio ao gestor. 

 No entanto, quando os gestores necessitam acessar uma informação georreferenciada 

para localizar a rede elétrica completa, deparam-se apenas com o ponto do local do defeito, 

fato este limitador em sua representação gráfica, como revelam os relatos a seguir: 

“Os mapas deixam a desejar pelo fato de não ter a rede como parte dele 

(layer), e apenas os locais, mas ajuda muito para pontuar os locais. O fato do km de 

rede é muito interessante para agirmos com menos recursos e para tentar salvar 

algum local onde o índice esteja próximo da ultrapassagem da meta. As 

estratificações são a parte vital para ter o mínimo de dados para tornar nossa eficácia 

na hora da decisão” (GER-A). 

“Os mapas gráficos não possuem a camada da rede elétrica, com isso é 

preciso que com a informação do ponto do local do equipamento abrirmos outro 

programa para que possamos ver o encaminhamento da rede elétrica” (CORD). 

 

 Os comentários acima deixam transparecer que a ferramenta de BI não possui 

capacidade de ler arquivos *.kml tipo polyline, fator esse que limitou o local do defeito a um 

ponto, e não a rede elétrica na qual este faz parte. 
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 Com relação ao conhecimento e eficiência do modelo de aplicação de BI, os gestores 

analisaram positivamente, acreditando que tal ferramenta pode servir de base para colaborar 

com a redução dos índices operacionais. Segundo o CORD, “a aplicação poderá servir de base 

para reduzir, juntamente com outras ações, como inspeções e investimentos no setor elétrico”. 

 Para o GER-A, “a aplicação foi utilizada em pouquíssimo tempo, não sendo possível 

evidenciar padrões de comportamento ao longo de todo o ano”. A informação se explica pelo 

fato do uso da ferramenta ser utilizada por 03 meses, fato esse que impossibilita a análise a 

médio e longo prazo. 

 É fato que um sistema por si só não será capaz de reduzir os índices por completo, 

alcançando as metas estipuladas pelo órgão regulador. Fatores essenciais, como citados por 

ANA, onde diz que “a ferramenta por si só não ajudará (...) é necessário investimento em 

obras para que se tenha uma redução, por exemplo”. 

 Além disso, o GER-A informou que “a aplicação não informa a tendência do 

indicador(...) pois isso seria uma predição do mesmo, fato que não é realizado”. A referência 

se refere à aplicação não possuir capacidade de determinar valores futuros baseados em dados 

atuais, fato esse que somente versões superiores do QlikView são capazes dessa possibilidade. 

 Sobre os comentários finais da entrevista, onde os gestores expuseram os seus pontos 

de vistas, em sua totalidade, acharam positivo o impacto do BI na operação da concessionária, 

conforme os comentários abaixo: 

“É uma ferramenta muito poderosa e que surgiu para facilitar a legibilidade 

sobre um compilado de informações de ocorrências. A rapidez com que as consultas 

podem ser montadas e a praticidade de ver diversos filtros com tabelas e gráficos 

mais usuais ajuda na tomada de decisão e consequentemente na atuação para 

melhoria do indicador” (ANA). 

“A experiência evidenciada no distrito onde usamos por 3 meses mostra 

que a aplicação realmente auxilia no planejamento da manutenção, provando que 

realmente corrobora para a melhoria da gestão e dos serviços. Não posso predizer se 

isso seria o suficiente para inovação ou de uma mudança radical no modo de 

enxergar problemas e resolve-los, porém, seria mais um passo para a busca da 

excelência em nossos serviços” (GER-A). 

“Foi muito interessante utilizar uma ferramenta feita no QlikView, haja 

visto que temos esse programa adquirido em nosso servidor e ainda não foi 

desenvolvido nada para essa nossa área. Temos a esperança que todo esse trabalho 

feito pelo pesquisador possa nos ajudar a gerenciar melhor com os dados bem 

detalhados” (CORD). 

“A empresa só tem a ganhar com essa ferramenta pois ajudará o gestor a 

tomar decisões importantes, além disso compramos o software e não temos sequer 

uma aplicação em nosso servidor” (GER-OP). 
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar os indicadores de desempenho do 

sistema de distribuição de energia elétrica baseada em uma ferramenta computacional de 

inteligência de negócio para gestão dos índices operacionais com relação às interrupções por 

causas ambientais. O estudo de caso da pesquisa delimitou-se a analisar os dados de uma 

Concessionária de Energia no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2018 (dados 

históricos obtidos) e março a maio de 2019(validação empírica). 

A primeira etapa da pesquisa encarregou-se de levantar os dados das ocorrências, os 

vínculos com a base de dados da empresa e os ativos da mesma, no qual foi possível 

identificar 263.168 ocorrências, 38 conjuntos, 198 alimentadores, 59.616 Equipamentos, 75 

tipos de falhas e 1,13 milhões de consumidores atendidos pela concessionária 

A partir dos dados foi possível identificar que os problemas ambientais 

corresponderam a 19,31% do FEC e 23,36% do DEC da empresa, caracterizando que 1/5 dos 

problemas estão relacionados a fatores ambientais. 

É importante afirmar que mediante controle do órgão regulador ANEEL, a 

Concessionária tem por obrigação o cumprimento da meta dos indicadores de DEC e FEC, 

como pena de pagar multas aos clientes e ao órgão e até de sua perda de concessão. Assim, 

foram criados indicadores pelo pesquisador para estratificação dos valores de DEC e FEC, de 

modo a evidenciar as informações, levantando pontos importantes para o apoio a tomada de 

decisão, possibilitando a identificação de problemas e contribuindo para a evolução de 

resultados. Foi após a reunião de grupo focal que outros indicadores foram propostos pelos 

gestores da empresa, de modo a buscar resolver problemas internos na gestão da organização. 

Com os dados coletados foi possível preparar o tratamento e cruzamento das informações 

para que seja possível inferir a tela de aplicação com os novos índices elaborados. 

Foi possível propor 07 (sete) novos indicadores baseados no ambiente de BI. Para a 

análise estratificada dos índices em hierarquias da organização e componentes menores foram 

criados os indicadores EST-DEC e EST-FEC, que relacionam os percentuais individuais e 

acumulados. Como método de comparação, os indicadores TEMP-DEC e TEMP-FEC foram 

criados de forma a analisar criticamente a evolução dos indicadores ao longo de período 

acumulados e relativos. Em relação a análise de falhas no sistema de distribuição, foi criado o 

indicador OCO-FALHA cuja função é quantificar a quantidade de ocorrências relativas aos 

fenômenos ambientais, hierarquizar e tornar a indicação de valor de DEC e FEC mais pontual 

de acordo com a singularidade do problema. Devido à importância do detalhamento de 

frequência e duração, foram criados os indicadores AMB-DEC e AMB-FEC de modo a 
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mensurar o percentual dos indicadores ao longo do tempo e seu impacto (em escala de cor) no 

indicador global. Para o cruzamento da malha de cada alimentador foi elaborado o indicador 

KM-FEC, oriundo da reunião de grupo focal, mediante necessidade dos gestores em cruzar as 

informações do indicador a cada km de rede. Para análise do planejamento das inspeções em 

relação aos índices operacionais foi elaborado o indicador INSP-INDI para realizar o 

cruzamento dos dados das inspeções realizadas e o quanto esses dados possuem de relação 

com os índices de FEC. Além disso, na mesma visualização, o indicador ORC-INSP foi 

adicionado com o objetivo de analisar dados financeiros de material e mão de obra para 

execução de serviços já inspecionados. 

 Visando a avaliação do BI implementado, a ferramenta foi disponibilizada por um 

período de 03 (três) meses no Distrito 01 e conjunto ARD atendido pela concessionária 

estudada, onde a gestão da manutenção foi planejada tendo como suporte as informações da 

aplicação, no qual se baseavam para tomar as decisões de planejamento dos serviços de 

manutenção no local. Após o estágio de avaliação, os dados coletados apontaram que com o 

uso da aplicação do BI em uma subestação o índice de FEC reduziu em 7,92% com relação à 

média dos últimos seis anos, sendo a menor contribuição deste indicador desde 2013. Com 

relação ao DEC, a redução com relação à média dos últimos seis anos foi de 3,8%, porém, a 

sua parcela de contribuição foi maior do que os anos de 2013 e 2016. 

 Portanto, foi possível vislumbrar que o uso da tecnologia de BI pôde contribuir 

significantemente para a gestão da manutenção da Concessionária A, colaborando para a 

redução dos índices operacionais e abrindo possibilidades para a percepção dos gestores em 

identificar diferentes atributos possíveis de serem utilizados ao seu favor em detrimento da 

melhora do sistema elétrico. 

 

5.1 Confrontando os resultados com os objetivos específicos 

 

Para atender ao objetivo geral foram definidos cinco objetivos específicos, sendo o 

primeiro. Para alcançar o primeiro objetivo específico foram identificadas na literatura as 

normativas que regem o funcionamento de uma concessionária de energia elétrica, assim 

como foi utilizado como instrumento de coleta de dados o banco de informações de 

ocorrências da concessionária estudada, no qual foi aprofundado o estudo das interrupções 

por motivos ambientais. 

 O segundo objetivo especifico foi propor indicadores de gestão estratégicos para o 

sistema elétrico com foco em causas ambientais. Para isso, foram identificados na literatura 

quais eram os motivos e causas de falhas inerentes a interrupções de energia elétrica em uma 
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empresa concessionária. Foi feita a extração do banco de dados da concessionária, 

identificando todos os tipos de falhas previstos: por equipamentos e dispositivos dos sistemas, 

provocada por terceiros, operacional, externas, programada e ambiental. 

O terceiro objetivo foi implementar um ambiente baseado em inteligência de negócios 

com indicadores voltados ás causas ambientais. Para isso foi identificado quais dados e 

informações estavam presentes no banco de dados dos sistemas da concessionária, e que 

deveriam serem considerados para elaboração do modelo de aplicação de BI. Após ter 

realizado o levantamento dos indicadores e informações que iriam compor o modelo de 

aplicação de BI, foi realizada uma verificação nas tabelas e análise quais dados estavam 

presentes e poderiam ser extraídos. 

O quarto objetivo foi avaliar os indicadores de desempenho junto aos gestores do 

sistema elétrico com relação aos impactos oriundos de problemas ambientais. Para isso foi 

aplicado o estudo de grupo focal, com o objetivo de coletar informações dos gestores da área, 

de modo a trazer a melhor realidade possível para buscar otimizar a tomada de decisão ao 

gestor da área. 

O quinto objetivo foi aplicar o BI em um conjunto do setor elétrico, que neste caso foi 

o Distrito 01.  Para a validação do modelo foi realizada uma entrevista com os gestores para 

avaliação do funcionamento da aplicação da ferramenta que ocorreu durante 3 meses. Para a 

maioria dos entrevistados o BI melhoraria e tornaria o processo de tomada de decisão mais 

rápida e eficiente, além de reduzir riscos de incertezas, tornando as soluções mais assertivas. 

No geral o modelo de aplicação do BI desenvolvido colaborou para a redução dos índices no 

Distrito onde a ferramenta foi utilizada, reduzindo a participação para 7,92% para o FEC. 

Os indicadores criados na aplicação de BI contemplaram diversos gráficos e 

informações sobre os índices operacionais de DEC e FEC, proporcionando a realização de 

análises abrangentes devido a riqueza de detalhes dos dados apresentados, além do formato 

compreensível, amigável e intuitivo para o usuário final. Por meio da aplicação de BI 

proposta, tornou-se possível identificar os locais onde os problemas de falhas ambientais são 

maiores, além de da possibilidade de utilizar o mesmo formato para outros tipos de falhas, 

aumentando o leque de informações. 

Ressalta-se que para uma aplicação de BI funcionar é preciso que os dados estejam 

completamente cadastrados e sem erro, pois podem comprometer a credibilidade da aplicação 

do BI. Além disso, é importante que todos os dados estejam atualizados, sendo estas as duas 

premissas básicas para que a aplicação de BI possa subsidiar a tomada de decisão. 

Por fim, o objetivo geral da pesquisa conseguiu ser atingido com relação à resposta da 

questão da pesquisa. Pode-se afirmar com base na avaliação realizada que o modelo de 
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aplicação de BI permitiu ter uma visão consolidada das informações sobre os índices 

operacionais da empresa, permitindo que os gestores tenham uma ferramenta para analisar um 

grande volume de dados de forma amigável e interativa que facilite o processo de tomada de 

decisão e, consequentemente, estabeleçam políticas para a redução desses índices 

operacionais de DEC e FEC. 

 

5.2 Limitações da pesquisa  

 

O uso do ambiente de BI na pesquisa foi limitado por outros fatores inerentes ao 

ambiente de estudo, a saber: 

a) O software adotado não possuía capacidade de predição dos indicadores, sendo 

somente a versão de integração QlikSense versão Junho/2019 com Linguagem R 

capaz de realizar tal interação; 

b) Vale salientar que o  QlikView é um software de gerenciamento de informações de 

dados, não sendo possível cadastramentos no mesmo. Para isso deve-se ter um banco a 

parte com essas informações, de modo que sirva de input de dados para o aplicativo. 

c) Não foi possível implementar mapas (layers) da rede elétrica pelo sigilo exigido pela 

concessionária e pelo fato do software não carregar arquivos do tipo *.kml polyline 

para demonstração das redes dos alimentadores elétricos. 

d) O período para validação foi relativamente curto (03 meses), no qual precisaria de no 

mínimo 01 ciclo inteiro (ano) para analisar as diversas situações inerentes ao tempo, 

calor, umidade, velocidade de vento, eventos climáticos como ventos nordeste e 

diversas variáveis causadas pelas estações do ano. 

 

5.3 Trabalhos Futuros 

 

 A utilização de ferramentas de BI no mercado é uma tendência mundial, solidificando 

cada vez mais a ideia de que sistemas de informação são uma necessidade para a 

competitividade das organizações. Espera-se que os resultados obtidos nessa pesquisa 

incentivem a comunidade do setor elétrico em explorar as potencialidades das ferramentas de 

BI em seus estudos, já que a mesma apresentou uma ferramenta analítica promissora, 

possibilitando interação e insights que colaboram para o apoio à tomada de decisão, como 

estudados nessa pesquisa. 
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 Como sugestão de trabalhos futuros para a Concessionária A, pontuam-se a 

possibilidade de cruzamento de informações com os diversos setores da empresa, 

transformando o sistema de BI em um aplicação global: 

 Cruzamento dos locais com mais adimplência para atendimentos prioritários; 

 Identificação dos locais com mais desvio de energia, criando mapas de calor; 

 Cruzamento dos locais com maior consumo de energia; 

 Utilização da ferramenta para análise de call center, análise de tempo de atendimento 

de viaturas e deslocamentos. 
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APENDICE A- Roteiro do Grupo Focal 

 

Objetivo: Identificar as percepções, sentimentos e ideias dos participantes a respeito 

dos indicadores de continuidade regulados pela Agencia Nacional de Energia Elétrica-

ANEEL, estimulando a participação e interação de todos os envolvidos. Serão apresentados 

sistemas e índices de outros países para aprimorar a discussão. 

• Quantidade de pessoas: 05 

• Objetivo da pesquisa:(o que se pretende e quais as metas especificas a serem 

alcançadas) 

Analisar os indicadores de desempenho do sistema de distribuição de energia elétrica 

baseada em uma ferramenta computacional de inteligência de negócio para gestão dos índices 

operacionais com relação às interrupções por causas ambientais. 

Local: Sala de Reunião da Concessionária A 

 

Perguntas chave: 

1. Como o gestor enxerga o desafio de reduzir os índices operacionais, sempre 

buscando a melhoria continua utilizando as ferramentas que ele possui?  

2. Como é desenhado o planejamento atualmente? Quais as divisões de planejamento?  

3. Quais as métricas utilizadas para os serviços preditivos e preventivos? 

4. O que seria impactante de dado processado para melhoria do processo de 

manutenção preventiva? Qual o dado seria diferencial para o aprimoramento dos serviços? 

5. O que existe hoje de ferramentas para melhoria de falhas oriundas de causas 

ambientais? 

6. A representação de causas ambientais pode ser um diferencial para o delineamento 

do planejamento da manutenção? 

 

Como será registrada as informações provenientes da discussão: 

1. Boletim próprio, com produção de ATA por parte da empresa; 

2. Autorização para gravação de toda a reunião por parte do pesquisador. 

Materiais utilizados: 

1. Caneta; 

2. Papel; 

3. Quadro branco; 

4. Computador; 

5. Projetor. 
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Passo a passo para explicação dos fundamentos para apresentação: 

1. Histórico de dados de DEC e FEC da companhia 

2. Histórico de dados Brasil e Mundo 

3. Utilização de tecnologia para apoio a tomada de decisão baseado em informação 

real e algoritmos pré-definidos 

4. Maiores índices por região, distrito, subestação, alimentador e equipamento com 

geolocalização. 

 

Previsão de duração: 02 horas 

 

Cuidados metodológicos: Evitar sugerir opiniões, ficar de algum lado da discussão ou 

impor pensamentos tendenciosos. Fazer entender que todos os participantes são importantes 

para o fundamento da pesquisa. 
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APENDICE B- Roteiro para entrevistas semiestruturadas de validação 

do modelo de aplicação de BI 

 

Questões para a entrevista 

1-A aplicação é fácil de usar e possui os recursos necessários para explorar os dados? 

2- A aplicação de BI apresenta bom desempenho nas diferentes consultas de dados. 

3- As informações apresentadas pela aplicação de BI estão acessíveis de forma interativa. 

4- No geral a aplicação de BI apresentou boa qualidade de navegação 

5- A aplicação de BI é robusta (executa diversos processos em simultâneo sem causar problemas ou travar)  

6- Existe a intenção de consultar as informações sobre os índices operacionais de DEC e FEC na aplicação de 

BI. 

7- Você reutilizaria a aplicação de BI quando tiver necessidade por nova 

Informação envolvendo os índices de DEC e FEC 

8- As informações disponíveis na aplicação de BI possibilitam a melhoria na qualidade de suas decisões. 

9- O uso das informações presentes na aplicação de BI reduz o tempo médio para a tomada de decisão. 

10- O uso das informações presentes na aplicação de BI reduz o esforço para a tomada de decisão. 

11- A aplicação de BI permite a visualização de dados de forma flexível, permitindo comparar diferentes 

informações para o processo de tomada de decisão? 

12- As informações (indicadores) fornecidas pela aplicação de BI correspondem às suas necessidades dentro do 

contexto de indicadores de desempenho. 

13- As informações apresentadas pela aplicação de BI estão acessíveis de forma amigável. 

14- As informações presentes na aplicação de BI estão bem apresentadas graficamente. 

15- Como você enxerga os indicadores de KM de rede para redução de DEC e FEC? 

16- Os mapas gráficos são uma ferramenta importante para o gestor? 

17- A utilização da aplicação de BI facilita a análise de dados. 

18- A aplicação de BI fornece aplicações analíticas, incluindo análise de tendências e de variações de cenários? 

19- A aplicação de BI ajuda a aumentar o compartilhamento das informações sobre os indicadores de 

desempenho? 

20- A aplicação de BI agrega e organiza dados para identificação de padrões sobre aos indicadores de 

desempenho? 

21- Você acredita que a aplicação de BI é uma boa ferramenta para identificar as causas das interrupções de 

energia? 

22- Você acredita que a aplicação de BI ajudará a reduzir os índices de DEC? 

23- Você acredita que a aplicação de BI ajudará a reduzir os índices de FEC? 

24- A aplicação de BI estimula a inovação nos processos internos com a intenção de minimizar os indicadores de 

DEC? 

25- A aplicação de BI estimula a inovação nos processos internos com a intenção de minimizar os indicadores de 

FEC? 

26-Você tem algo que gostaria de comentar sobre a aplicação de BI para análise dos índices operacionais através 

de indicadores de desempenho?  
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APENDICE C- Dicionário de dados da aplicação 

 

Nome da Dimensão 

Objetivo da Dimensão 

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

Nome do atributo 

(PK ou FK) 

Nome da tabela onde o 

atributo se encontra no 

banco de dados 

Nome da coluna no banco de 

dados 

Tipo do 

dado 

Descrição do 

atributo 

 

Dimensão Ocorrências 

Armazenar os dados das reclamações dos clientes  

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

Causa da 

Ocorrência 

Ocorrencias Causa da 

Ocorrência 

Alfanumérico Causa da interrupção de 

energia 

Posto (FK) Ocorrencias Posto Numérico Código do equipamento 

elétrico 

Alimentador (FK) Ocorrencias Alimentador Alfanumérico Alimentador do Conjunto 

Elétricos 

SUBESTACAO 

(FK) 

Ocorrencias Subestação Alfanumérico Conjunto Elétrico 

Dia da Abertura Ocorrencias Dia da Abertura Numérico Dia da abertura da 

ocorrência 

Mes da abertura Ocorrencias Mês da abertura Numérico Mês da abertura da 

ocorrência 

Dia do fechamento Ocorrencias Dia do 

fechamento 

Numérico Dia do fechamento da 

ocorrência 

Mes do fechamento Ocorrencias Mês do 

fechamento 

Numérico Mês do fechamento da 

ocorrência 

Número de 

Ocorrência 

Ocorrencias Número de 

Ocorrência 

Numérico Número da Ocorrência 

gerada no banco de dados 

Operação 

Dia da semana Ocorrencias Dia da semana Alfanumérico Dia da semana da ocorrência 

Número da 

Ocorrência original 

Ocorrencias Número da 

Ocorrência 

original 

Numérico Número original da 

ocorrência no sistema de 

atendimento call center 

Data da ocorrencia Ocorrencias Data da 

ocorrência 

Data Data da ocorrência 

dd/mm/aaaa 

Ano Ocorrência Ocorrencias Ano Ocorrência Alfanumérico Ano da ocorrência 

Origem da 

Ocorrência 

Ocorrencias Origem da 

Ocorrência 

Alfanumérico Origem da ocorrência 

( interna do cliente ou 

fatores externos ao cliente) 

Natureza da 

Ocorrência 

Ocorrencias Natureza da 

Ocorrência 

Alfanumérico Natureza da ocorrência 

(programada ou não 

programada) 

Municipio Ocorrencias Município Alfanumérico Municipio da origem da 

ocorrência 

Bairro Ocorrencias Bairro Alfanumérico Bairro da origem da 

ocorrência 

COD Ocorrencias COD Alfanumérico Centro de operação 

responsável pelo ocorrência 

Conjunto Ocorrencias Conjunto Numérico Conjunto elétrico afetado 

Alimentador_1 Ocorrencias Alimentador_1 Alfanumérico Alimentador do conjunto 

elétrico afetado 

individual Ocorrencias Individual Alfanumérico Ocorrencia individual 

Abrangencia Ocorrencias Abrangência Alfanumérico Área da abrangência da 

ocorrência 

Tempo de Ocorrencias Tempo de Numérico Tempo para preparação para 
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preparacao preparação equipe ir atender a 

ocorrência 

Tempo de 

deslocamento 

Ocorrencias Tempo de 

deslocamento 

Numérico Tempo de deslocamento 

entre a preparação e a 

chegada ao local da 

ocorrência 

Tempo de execucao Ocorrencias Tempo de 

execução 

Numérico Tempo de execução do 

serviço(reparo) 

Tempo total 

minutos 

Ocorrencias Tempo total 

minutos 

Numérico Soma dos tempos desde a 

preparação à execução em 

minutos 

Tempo horas Ocorrencias Tempo horas Numérico Soma dos tempos desde a 

preparação à execução em 

horas 

OCO_DATA_NR Ocorrencias OCO_DATA_NR Data Data da abertura da 

ocorrência 

OCO_DATA_ACI

ONAMENTO 

Ocorrencias OCO_DATA_AC

IONAMENTO 

Data Data do acionamento da 

equipe de atendimento 

OCO_DATA_ACE

ITE 

Ocorrencias OCO_DATA_AC

EITE 

Data Data do aceite da equipe de 

atendimento 

OCO_DATA_CHE

GADA 

Ocorrencias OCO_DATA_CH

EGADA 

Data Data da chegada da equipe 

ao local da ocorrencia 

OCO_DATA_CON

CLUSAO 

Ocorrencias OCO_DATA_CO

NCLUSAO 

Data Data da conclusão da 

ocorrencia 

Observacoes 

adicionais 

Ocorrencias Observações 

adicionais 

Alfanumérico Observações adicionais 

inseridas conforme 

observações do cliente que 

solicitou a abertura da 

ocorrencia 

Observacoes de 

atendimento 

Ocorrencias Observações de 

atendimento 

Alfanumérico Observações inseridas pelo 

operador responsável pela 

ocorrencia 

OCO_QTD_INST_

INTER 

Ocorrencias OCO_QTD_INST

_INTER 

Numérico Quantidade de 

equipamentos(instalações) 

interrompidas 

OCO_QTD_CONS

_INTER 

Ocorrencias OCO_QTD_CON

S_INTER 

Numérico Quantidade de clientes 

interrompidos 

Soma DIC Ocorrencias Soma DIC Numérico Soma dos tempos dos 

clientes interrompidos 

Soma FIC Ocorrencias Soma FIC Numérico Soma da frequência dos 

clientes interrompidos 

Ponderado Dic 

Empresa 

Ocorrencias Ponderado Dic 

Empresa 

Numérico Valor DIC referente à 

empresa 

Ponderado FIC 

Empresa 

Ocorrencias Ponderado FIC 

Empresa 

Numérico Valor FIC referente à 

empresa 

Nr Consumidores 

da Empresa 

Ocorrencias Nr Consumidores 

da Empresa 

Numérico Consumidores existentes na 

área de concessão 

Controlador Ocorrencias Controlador Alfanumérico Operador do sistema 

responsável 

 

Dimensão Causa 

Armazena os dados das causas da ocorrência causadas por falta ou não de manutenção  

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

Causa da Ocorrência Ocorrências Causa da 

Ocorrência 

Alfanumérico Causa da interrupção de 

energia 

FALTA DE 

MANUTENÇÃO 

Causa FALTA DE 

MANUTENÇÃO 

Alfanumérico Descrição de a causa da 

ocorrência é ou não por falta 

de manutenção 
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Dimensão Tabela 

Armazena os dados da Subestação, conjunto, regional e distrito 

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

SUBESTACAO Ocorrencias SUBESTACAO Alfanumérico Código da subestação 

COD CONJUNTO Tabela COD CONJ Alfanumérico Código do conjunto 

NOME CONJUNTO Tabela NOME CONJ Alfanumérico Nome do conjunto 

REGIONAL Tabela REGIONAL Alfanumérico Regional a quem pertence 

DISTRITO Tabela DISTRITO Alfanumérico Distrito a quem pertence 

 

Dimensão Sheet1$ 

Armazena os dados dos alimentadores, km de rede e quantidade de clientes atendidos 

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

Alimentador Ocorrências Alimentador Alfanumérico Alimentador  

TotalUC Sheet1$ TotalUC Numérico Total de unidades 

consumidoras 

KM Sheet1$ KM Numérico Distancia de cada 

alimentador 

REGULADOR Sheet1$ REGULADOR Alfanumérico Equipamento em cada 

alimentador 

CHAVE_AUTO Sheet1$ CHAVE_AUTO Alfanumérico Equipamento em cada 

alimentador 

 

Dimensão Inspecao 

Armazena os dados dos alimentadores, km de rede e quantidade de clientes atendidos 

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

cod_inspecao_id Inspecao cod_inspecao_id Numérico Código de abertura da 

inspeção 

posto Posto posto Numérico Código do equipamento 

elétrico 

inspecao_status_id Inspecao inspecao_status_id Numérico Codigo do status da inspeção 

year(inspecao_data_ho

ra_criacao) 

Inspecao yer(inspecao_data_

hora_criacao) 

Numérico Ano da criação da inspeção 

inspeção_data_hora_up

date 

Inspecao inspeção_data_hora

_update 

Numérico Conversão em dd/mm/aaaa 

da abertura da inspeção 

inspecao_num_consum

idores 

Inspecao inspecao_num_cons

umidores 

Numérico Número de consumidores 

atendidos 

inspecao_status Inspecao inspecao_status Alfanumérico Condição de inspeção 

aberta, pendente ou 

concluida 

 

Dimensão Medicao_material_inspecao 

Armazena os dados dos alimentadores, km de rede e quantidade de clientes atendidos 

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

cod_inspecao_id Inspecao cod_inspecao_id Numérico Código de abertura da 

inspeção 

material_inspecao_eve

nto_id 

Medicao_material

_inspecao 

material_inspecao_

evento_id 

Numérico Código do material 

estrutura_id Medicao_material

_inspecao 

estrutura_id Alfanuméri

co 

Tipo da estrutura da rede 

elétrica 

material_inspecao_valo

r 

Medicao_material

_inspecao 

material_inspecao_

valor 

Numérico Valor do material em R$ 
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Dimensão Medicao_servico_inspecao 

Armazena os dados dos alimentadores, km de rede e quantidade de clientes atendidos 

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

cod_inspecao_id Inspecao cod_inspecao_id Numérico Código de abertura da 

inspeção 

service_inspecao_event

o_id 

Medicao_servi

co_inspecao 

service_inspecao_

evento_id 

Numérico Código do evento realizado 

service_inspecao_codi

go 

Medicao_servi

co_inspecao 

service_inspecao_

codigo 

Numérico Código do serviço 

serviço_inspecao_descr

icao 

Medicao_servi

co_inspecao 

serviço_inspecao_

descricao 

Alfanumérico Descrição do serviço 

servico_inspecao_us Medicao_servi

co_inspecao 

servico_inspecao_

us 

Numérico Custo do serviço em unidade 

de serviço 

service_inspecao_contr

ato_nome 

Medicao_servi

co_inspecao 

service_inspecao_

contrato_nome 

Alfanumérico Nome do contrato 

servico_inspecao_quan

tidade 

Medicao_servi

co_inspecao 

servico_inspecao_

quantidade 

Numérico Quantidade de serviços 

servico_inspecao_valor Medicao_servi

co_inspecao 

servico_inspecao_

valor 

Numérico Custo do serviço em reais 

servico_inspecao_acess

o_lv 

Medicao_servi

co_inspecao 

servico_inspecao_

acesso_lv 

Alfanumérico Acesso a linha viva 

 

Dimensão Posto 

Armazena os dados dos alimentadores, km de rede e quantidade de clientes atendidos 

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

Posto Posto Posto Numérico Código do equipamento 

elétrico 

Latitude Posto Latitude Numérico Coordenadas geográficas 

Longitude Posto Longitude Numérico Coordenadas geográficas 

 

Dimensão _zoom level 

Armazena os dados dos alimentadores, km de rede e quantidade de clientes atendidos 

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

_zoom_level _zoom_level _zoom_level Alfanumérico Código fonte para zoom do 

mapa fornecido pela google 

 

Dimensão MAPTYPE 

Armazena os dados dos alimentadores, km de rede e quantidade de clientes atendidos 

Atributo dos dados Tabelas no BD Coluna no BD Tipo Descrição 

maptype MAPTYPE maptype Alfanumérico Alteração de layer para o 

mapa fornecido pela google 
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APENDICE D- Dimensões e expressões utilizadas na construção dos indicadores e 

componentes do modelo de aplicação de BI 

 

Nome da 

Pasta 

ID 

de 

Obj

eto 

Nome 

do 

Objeto 

Rótulo Localização (Completa) Expressão 

FEC CH

05 

FEC FEC <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH03>.<Object=CH05>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Fic Empresa]) 

FEC CH

05 

FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH03>.<Object=CH05>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

FEC-

EQUIPA

MENTO

S 

CH

10 

EQUIP

AMEN

TO 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH05>.<Object=CH10>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

TELA 

INICIAL 

CH

116 

FEC DEC <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH13>.<Object=CH116>.E

xpressions[2][0].Data.Expressi

onData.Definition 

=Sum ([Ponderado Dic Empresa]) 

FEC-

EQUIPA

MENTO

S 

CH

12 

Sum 

([Ponde

rado 

Fic 

Empres

a]) 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH05>.<Object=CH12>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Fic Empresa]) 

FEC-

RESUM

O 

CH

146 

Maiore

s 

Indices 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH146>.E

xpressions[0][0].Data.Expressi

onData.Definition 

=Count([Ponderado Dic 

Empresa])+Count([Ponderado Fic 

Empresa]) 

FEC-

RESUM

O 

CH

148 

Sum 

([Ponde

rado 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH148>.E

xpressions[0][0].Data.Expressi

=Sum ([Ponderado Fic Empresa]) 
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Fic 

Empres

a]) 

onData.Definition 

FEC CH

16 

FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH03>.<Object=CH16>.Di

mensions[0].PseudoDef 

=[Mes da abertura]&'/'&[Ano 

Ocorrência] 

FEC CH

16 

FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH03>.<Object=CH16>.Di

mensions[0].SortCriteria.Expr

ession 

=Dual([Mes da abertura]& [Ano 

Ocorrência],MakeDate([Ano 

Ocorrência],[Mes da abertura])) 

FEC-

EQUIPA

MENTO

S 

CH

17 

SUBES

TAÇÃ

O 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH05>.<Object=CH17>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

FEC-

EQUIPA

MENTO

S 

CH

19 

ALIME

NTAD

OR 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH05>.<Object=CH19>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

DEC CH

197 

Acumu

lado 

Mensal <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH08>.<Object=CH197>.E

xpressions[0][0].Data.Expressi

onData.Definition 

=Sum([Ponderado Dic Empresa]) 

FEC-

CAUSA

S 

CH

23 

FEC FEC <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH06>.<Object=CH23>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Fic Empresa]) 

FEC-

CAUSA

S 

CH

23 

FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH06>.<Object=CH23>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

FEC-

EQUIPA

CH

27 

Sum 

([Ponde

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH05>.<Object=CH27>.Ex

=Sum ([Ponderado Fic Empresa]) 



 

119 

MENTO

S 

rado 

Fic 

Empres

a]) 

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

FEC-

CAUSA

S 

CH

28 

% FEC % FEC <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH06>.<Object=CH28>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Dual(if(Len(Only(Abrangencia & 

Alimentador))>0,Abrangencia & ' / 

' & Alimentador & '  /  ' & 

round(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]),0.00005)& ' de 

FEC','Outros') & chr(10) & 

num(Count([Posto]),'#.#0,0'),Count

([Posto])) 

FEC-

CAUSA

S 

CH

28 

% FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH06>.<Object=CH28>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

FEC - 

KM DE 

REDE 

CH

34 

FEC FEC <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH07>.<Object=CH34>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Fic Empresa]) 

FEC - 

KM DE 

REDE 

CH

34 

FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH07>.<Object=CH34>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

FEC - 

KM DE 

REDE 

CH

37 

FEC / 

KM 

FEC / 

KM 

<Document>.<Sheet=Docume

nt\SH07>.<Object=CH37>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Fic 

Empresa])/KM  

DEC CH

38 

DEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH08>.<Object=CH38>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Dic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Dic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 
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DEC CH

38 

DEC Acumula

do 

<Document>.<Sheet=Docume

nt\SH08>.<Object=CH38>.Ex

pressions[1][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Dic Empresa]) 

DEC CH

40 

FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH08>.<Object=CH40>.Di

mensions[0].PseudoDef 

=[Mes da abertura]&'/'&[Ano 

Ocorrência] 

DEC CH

40 

FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH08>.<Object=CH40>.Di

mensions[0].SortCriteria.Expr

ession 

=Dual([Mes da abertura]& [Ano 

Ocorrência],MakeDate([Ano 

Ocorrência],[Mes da abertura])) 

DEC-

EQUIPA

MENTO

S 

CH

42 

SUBES

TAÇÃ

O 

DEC <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH09>.<Object=CH42>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Dic Empresa]) 

DEC-

EQUIPA

MENTO

S 

CH

44 

EQUIP

AMEN

TO 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH09>.<Object=CH44>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Dic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Dic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

DEC-

CAUSA

S 

CH

49 

% DEC % DEC <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH10>.<Object=CH49>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Dual(if(Len(Only(Abrangencia & 

Alimentador))>0,Abrangencia & ' / 

' & Alimentador & '  /  ' & 

round(Sum ([Ponderado Dic 

Empresa]),0.00005)& ' de 

DEC','Outros') & chr(10) & 

num(Count([Posto]),'#.#0,0'),Count

([Posto])) 

DEC-

CAUSA

S 

CH

49 

% DEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH10>.<Object=CH49>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Dic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Dic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

DEC-

CAUSA

S 

CH

49 

% DEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH10>.<Object=CH49>.Ex

pressions[1][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Dic Empresa]) 
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DEC-

CAUSA

S 

CH

50 

FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH10>.<Object=CH50>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

DEC-

CAUSA

S 

CH

50 

FEC Acumula

do 

<Document>.<Sheet=Docume

nt\SH10>.<Object=CH50>.Ex

pressions[1][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Fic Empresa]) 

FEC-

CAUSA

S 

CH

58 

QTDE QTDE <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH06>.<Object=CH58>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

==Count([Causa da Ocorrência]) 

FEC-

RESUM

O 

CH

75 

MAPA  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH75>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Count([Posto]) 

FEC-

RESUM

O 

CH

75 

MAPA  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH75>.Ex

pressions[1][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Dual(if(Len(Only(Abrangencia & 

Alimentador))>0,Abrangencia & ' / 

' & Alimentador & '  /  ' & 

round(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]),0.00005)& ' de 

FEC','Outros') & chr(10) & 

num(Count([Posto]),'#.#0,0'),Count

([Posto]))& ' - Saida(s)' 

FEC-

RESUM

O 

CH

76 

SUBES

TAÇÃ

O 

FEC <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH76>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Fic Empresa]) 

FEC-

RESUM

O 

CH

76 

SUBES

TAÇÃ

O 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH76>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

FEC-

RESUM

O 

CH

78 

ALIME

NTAD

OR 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH78>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 
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Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

FEC-

RESUM

O 

CH

79 

FEC  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH79>.Ex

pressions[0][0].Data.Attribute

Expressions.BkgColorExp.Def

inition 

=ColorMix1(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]) / 

RangeMax(Top(TOTAL Sum 

([Ponderado Fic 

Empresa]),1,NoOfRows(TOTAL)))

, RGB(128,128,128), 

RGB(0,0,128)) 

FEC-

RESUM

O 

CH

79 

FEC Acumula

do 

<Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH79>.Ex

pressions[1][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Sum ([Ponderado Fic Empresa]) 

FEC-

RESUM

O 

CH

81 

% FEC % FEC <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH15>.<Object=CH81>.Ex

pressions[0][0].Data.Expressio

nData.Definition 

=Dual(if(Len(Only(Abrangencia & 

Alimentador))>0,Abrangencia & ' / 

' & Alimentador & '  /  ' & 

round(Sum ([Ponderado Fic 

Empresa]),0.00005)& ' de 

FEC','Outros') & chr(10) & 

num(Count([Posto]),'#.#0,0'),Count

([Posto])) 

FEC CH

82 

Acumu

lado 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH03>.<Object=CH82>.Di

mensions[0].PseudoDef 

=[Mes da abertura]&'/'&[Ano 

Ocorrência] 

FEC CH

82 

Acumu

lado 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH03>.<Object=CH82>.Di

mensions[0].SortCriteria.Expr

ession 

=Dual([Mes da abertura]& [Ano 

Ocorrência],MakeDate([Ano 

Ocorrência],[Mes da abertura])) 

FEC CH

82 

Acumu

lado 

 <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH03>.<Object=CH82>.Di

mensions[1].SortCriteria.Expr

ession 

=Only ([Mes da abertura]) 

FEC BU

01 

  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH03>.<Object=BU01>.Ac

tionItems[0].Parameters[1] 

=if(Var_x=1,0,1) 

DEC-

EQUIPA

MENTO

S 

BU

07 

  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH09>.<Object=BU07>.Ac

tionItems[0].Parameters[1] 

=if(Var_x=1,0,1) 
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DEC-

CAUSA

S 

BU

08 

  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH10>.<Object=BU08>.Ac

tionItems[0].Parameters[1] 

=if(Var_z=1,0,1) 

TELA 

INICIAL 

BU

10 

  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH13>.<Object=BU10>.Ac

tionItems[0].Parameters[1] 

=if(Var_x=1,0,1) 

FEC-

INSPEÇ

ÃO 

TX

93 

  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH16>.<Object=TX93>.La

yout.Text 

=Count(cod_inspecao_id)    & '   

Inspeções' 

FEC TX

95 

  <Document>.<Sheet=Docume

nt\SH03>.<Object=TX95>.La

yout.Text 

=' Última carga     ' & ReloadTime() 

    <Document>.<Variable=var_z

oom> 

=max(aggr(if(max( round(256*pow

(2,(_zoom_level -

1)))+( LONGITUD  

*((256*pow(2,_zoom_level ))/360))

 )-

min( round(256*pow(2,(_zoom_lev

el -1)))+( LONGITUD  

*((256*pow(2,_zoom_level ))/360))

 ) <map_size_x AND 

max((256*pow(2,(_zoom_level-

1)))+((0.5*log((1+(sin 

    <Document>.<Variable=var_

mc2> 

=256*pow(2,=max(aggr(if(max( ro

und(256*pow(2,(_zoom_level -

1)))+( LONGITUD  

*((256*pow(2,_zoom_level ))/360))

 )-

min( round(256*pow(2,(_zoom_lev

el -1)))+( LONGITUD  

*((256*pow(2,_zoom_level ))/360))

 ) <map_size_x AND 

max((256*pow(2,(_zoom_level-

1)))+((0.5* 

    <Document>.<Variable=var_

maptype> 

=if(isnull(only(maptype)),fieldvalu

e( 'maptype', 1 ),maptype) 

 


