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RESUMO 

 

O trabalho relata o processo de identificação de fatores causadores de horas extras e implemen-

tação de ferramenta de gestão de pessoas por meio de visualização de dados. Com o objetivo 

de definir mecanismos que auxiliassem no cumprimento da determinação do Governo do Es-

tado de São Paulo sobre as medidas de redução de despesas com pessoal foi realizada uma 

pesquisa comparando essas ocorrências com informações de perfil de pessoal e indicadores 

operacionais. Identificada a necessidade de inovação na gestão da informação, foi desenvol-

vido, pela equipe liderada pela autora deste trabalho, dashboard dinâmico, passível de atuali-

zação diária (D-1), permitindo tomada de decisão antes da concretização das despesas com 

pagamento de horas extraordinárias. Após testes de viabilidade foi escolhida a ferramenta Po-

wer BI, devido à quantidade e complexidade de obtenção e análise dos dados da companhia. A 

ferramenta também demonstrou facilidade de manuseio e visualização dos dados. Posterior-

mente à implementação, pode-se observar os resultados positivos da sua aplicabilidade, como 

a redução expressiva na quantidade de horas extras, bem como sua frequência mensal e duração 

de cada evento. A aprovação pela diretoria da Sabesp por este método inovador de fácil manu-

seio de gestão por dados foi expandida a toda empresa que atualmente adota a ferramenta para 

análise de diversos indicadores ligados à operação e comercial. 

 

Palavras-chave: People Analytics; Dashboard; Decisão Orientada por Dados; Inovação; Apli-

cabilidade; Complexidade 

 

ABSTRACT 

 

It reports the process of identifying overtime factors and implementing a people management tool 

through data visualization. In order to define mechanisms that would help to comply with the de-

termination of the State of São Paulo Government on measures to reduce personnel expenses, a 

research was conducted comparing these overtime occurrences with information on personnel pro-

file and operational indicators. Identifying the need for innovation on information management, 

it was developed by the team led by the author of this work, a dynamic dashboard, with was 

updated on a daily basis (D-1), allowing decision-making before the overtime payment ex-

penses. After feasibility tests, the Power BI tool was chosen due to the amount and complexity 

of obtaining and analyzing Company data. 
The tool also demonstrated ease of handling and visualization of data. After implementation, it has 

been verified positive results of its applicability, such as the significant reduction in the amount of 

overtime, as well as its monthly frequency and duration of each overtime event. Approval by Sa-

besp's board of directors for this innovative, easy-to-handle data management tool has been ex-

panded to the entire company, and now it currently adopts the tool for analyzing various operating 

and trading indicators. 

 

Keywords: People Analytics; Dashboard; Data Driven Decision; Inovation; Applicability; 

Complexity 

  



Sumário 

 

1. Introdução ......................................................................................................................... 11 

2. Entendimento do problema ............................................................................................... 13 

2.1 O Produto e o Negócio da Empresa............................................................................... 13 

2.2 Os Concorrentes e o Mercado ....................................................................................... 13 

2.3 Caracterização do Problema .......................................................................................... 14 

2.4 Objetivos da análise dos dados ...................................................................................... 14 

3. Diagnóstico do Problema ................................................................................................. 16 

3.1 Impactos Financeiros de Ordem Judicial ...................................................................... 19 

3.2 Saúde do Trabalhador e Horas Extras ........................................................................... 20 

3.3 Escala de Revezamento ................................................................................................. 20 

4. Análise dos dados ............................................................................................................. 22 

4.1 Análise geral dos dados ................................................................................................. 23 

4.1.1 Quadro de pessoal insuficiente .................................................................................. 23 

4.1.2 Absenteísmo ............................................................................................................... 24 

4.1.3 Produtividade ............................................................................................................. 24 

4.2 Perfil da Execução de Hora Extra.................................................................................. 26 

4.2.1 Duração da Jornada de Horas Extras ......................................................................... 26 

4.2.2 Frequência mensal de ocorrências de hora extra ....................................................... 27 

5. Proposta de solução .......................................................................................................... 29 

5.1 Big Data Analytics e Visualização dos Dados............................................................... 29 

5.2 Processos e Técnicas Adotadas ..................................................................................... 31 

6. Plano de Ação ................................................................................................................... 33 

7. Resultados ......................................................................................................................... 40 

8. Considerações Finais ........................................................................................................ 42 

Referências e Fontes de Consultas ........................................................................................... 44 

 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Quantidade de Horas Extras por Macroprocesso e Processo................................... 16 

Figura 2 – Evolução de Novos Empregados com Horas Extras................................................ 17 

Figura 3 – Evolução de Empregados com Horas Extras............................................................ 17 

Figura 4 – Perfil Empregados com Horas Extras....................................................................... 19 

Figura 5 – Variação entre Horas Extras e Quadro e Efetivo de Pessoal.................................... 23 

Figura 6 – Comparação entre Índice de Horas Extras e Absenteísmo....................................... 24 

Figura 7 – Indicadores Operacionais......................................................................................... 25 

Figura 8 – Quantidade Diária e Ocorrências de Horas Extras por Jornada............................... 27 

Figura 9 – Quadrante Mágico para Analytics e Plataformas de Business Intelligence............ 31 

Figura 10 – Painel de Indicadores de Horas Extras................................................................... 34 

Figura 11 – Painel de Indicadores de Horas Extras Setor Ubatuba........................................... 35 

Figura 12 – Painel de Indicadores de Horas Extras de um Funcionário Específico.................. 37 

Figura 13 – Painel de Indicadores de Horas Extras em Jornada Superior a Quatro Horas....... 39 

Figura 14 – Evolução da Quantidade de Horas Extras de Janeiro a Outubro de 2019.............. 40 

Figura 15 – Comparação da Quantidade de Horas Extras Realizadas em 2018 e 2019............ 41 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – % de Empregados Admitidos em 2018 com Horas Extras.................................... 18 

Tabela 2 – Bases de Dados...................................................................................................... 22 

Tabela 3 – Duração Média de Ocorrências Diárias de Horas Extras por Frequência Men-

sal.......................................................................................................................... 28 

Tabela 4 – Duração Média de Ocorrências Diárias Antes e Após Gestão por Dados............. 41 

Tabela 5 – Índice de Frequência Mensal Antes e Após Gestão por Dados............................. 42 

 

 



11 

 

1. Introdução 

A gestão de pessoas eficiente impacta diretamente nos resultados, mantendo a empresa 

competitiva. Entretanto, os executivos ainda trabalham utilizando a intuição em suas decisões 

estratégicas, ou seja, não conseguem analisar de forma profunda os problemas (PWC, 2016). 

Com a expansão da tecnologia as máquinas passaram a ter capacidade de aprender a 

analisar enormes quantidades de dados, complementando a capacidade de julgamento humano 

com a Inteligência Artificial (PWC, 2016b). Inteligência Artificial (IA), é um ramo da ciência 

da computação que tem como objetivo desenvolver sistemas capazes de analisar cargas massi-

vas de dados identificando tendências e comportamentos. Por meio de uma variedade de algo-

ritmos esses sistemas são capazes de propor ações e fundamentar decisões estratégicas (Wel-

chen, 2019). 

O processo de analisar grande volume de dados na área de gestão de pessoas, conhecido 

por People Analytics, trata-se de uma solução tecnológica para estudar o comportamento dos 

colaboradores. Por cálculos estatísticos é possível promover uma gestão de pessoas mais estra-

tégica e fundamentada em dados objetivos, prever cenários e planejar ações para evitar possí-

veis situações de risco (Santos, 2018). 

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), empresa de eco-

nomia mista, de capital aberto, tendo como principal acionista o Governo do Estado de São 

Paulo, com posse de 50,3% de suas ações, investe em tecnologia para seus processos operacio-

nais e gestão dos dados. Em 2017, foi implantado por um Sistema Integrado de Gestão Empre-

sarial (ERP-Enterprise Resource Planning), que permitiu, entre outros benefícios, obter em um 

sistema único as informações dos diversos processos da Companhia (Sabesp, 2017). 

Em janeiro de 2019, sob determinação governamental, foram dispostas medidas de re-

dução de despesas com pessoal e encargos sociais, sendo impostas restrições orçamentarias e 

financeira para realização de horas extras. 

Este trabalho tem como objetivo identificar, por meio de análise e visualização dos da-

dos, os mecanismos que auxiliem na tomada de decisão quanto às melhores práticas a serem 

adotadas na redução do custo de horas extras, propondo soluções que auxiliem no cumprimento 

do decreto sem prejuízo da produtividade operacional. A fim de direcionar ações efetivas será 

analisada a relação entre as horas extras e indicadores de desempenho de pessoal, clima orga-

nizacional, dispêndios em serviços entre outros. Também será insumo para a realização de um 

dimensionamento de pessoal adequado para a Sabesp.  
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Este conteúdo foi orientado pela metodologia para solução de problemas empresariais 

segundo Marcondes, Miguel, Franklin e Peres (2017), sendo composto pelas etapas:  

 Entendimento do Problema – Apresentação da empresa, atividade desenvol-

vida, concorrentes e mercado. Exposição do contexto e aspectos envolvidos ca-

racterizando o problema e os objetivos a serem atingidos para sua resolução. 

 Diagnóstico do Problema – Apontamento das causas, identificação dos impac-

tos e desdobramentos do problema. 

 Análise de dados – Comparação entre as informações coletadas, que envolve-

ram os principais motivadores de horas extras em 2019. Exibição em painéis 

para facilitar compreensão de seu comportamento.  

 Proposta de solução – Definição de conceitos de big data e visualização de 

dados, processos e técnicas adotadas na escolha da ferramenta a ser utilizada 

para gestão das informações. 

 Plano de Ação – Exposição do layout e funcionamento do painel de dados di-

nâmico. 

 Resultados – Estatística descritiva sobre os resultados obtidos após início da 

gestão das horas extras por análise de dados. 

 Considerações finais – Próximos passos e projetos para continuidade do People 

Analytics. 
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2. Entendimento do problema 

2.1 O Produto e o Negócio da Empresa 

A Sabesp, desde a década de 70, opera os serviços de água e esgoto em mais de 360 

municípios do Estado de São Paulo, com abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos 

para clientes residenciais, comerciais, públicos e industriais. Além disso, fornece água por ata-

cado para cinco municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), sendo quatro deles 

também beneficiados pelo serviço de tratamento de esgotos (Sabesp, 2018).   

Em 2018, a Companhia manteve a tendência de universalização de atendimento em água 

já observada em anos anteriores, alcançando a marca de 9,0 milhões de ligações de água. Com 

relação aos serviços de esgoto, as 7,5 milhões de ligações se traduzem em um índice de cober-

tura em coleta de 90% e um índice de atendimento de 83% dos esgotos coletados. Foram aten-

didas cerca de 28,1 milhões de pessoas, com água tratada, o que representa cerca de 66% da 

população urbana do Estado e 21,7 milhões de pessoas, com coleta de esgotos (Sabesp, 2018). 

É classificada como uma empresa não dependente do Tesouro Estadual, sendo que em 

2018 gerou receita líquida de aproximadamente R$ 16,1 bilhões e lucro de R$ 2,8 bilhões. Os 

investimentos em água e esgoto totalizaram algo em torno de R$ 4,2 bilhões (Sabesp, 2018). 

2.2 Os Concorrentes e o Mercado 

O Saneamento é um setor no qual dificilmente há concorrência entre empresas, devido 

ao alto custo de infraestrutura necessária ao fornecimento de água e coleta de esgotos é consi-

derado um monopólio natural. Para garantir o equilíbrio econômico e contribuir para o desen-

volvimento sustentável do setor a Sabesp, bem como outras Companhias de titularidade esta-

dual, é fiscalizada pela Arsesp – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo, que entre suas funções aprova reajustes tarifários que impactam diretamente na re-

ceita da Companhia.  

Entretanto, apesar da baixa concorrência a Sabesp possui modelo de negócios de eco-

nomia mista, constituída por ações ordinárias onde o Governo do Estado de São Paulo deve ser 

o acionista controlador (50,3% das ações) e, portanto, busca lucratividade a fim de valorizar 

suas ações e assim captar recursos para realização de investimentos (Sabesp, 2018). O bom 

desempenho da Companhia beneficia a população e os acionistas, com a oferta de melhores 

serviços e aumento patrimonial, respectivamente (Sabesp, 2016). 

Em 2017, foi promulgada a lei nº 16.525, que dispôs sobre a reorganização societária 

da Sabesp, permitindo ao Governo do Estado constituir sociedade por ações com o propósito 
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de “obter recursos para ampliar os investimentos em saneamento e acelerar a universalização 

dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, buscando agregar valor 

aos negócios da Sabesp e fortalecer sua governança corporativa” (Sabesp, 2018, p.18). 

Assim, para apoiar busca dos seus objetivos estratégicos, a Companhia procura tornar-

se atrativa ao mercado, desenvolvendo projetos para aprimorar sua gestão, aumentando a capa-

cidade de atendimento e obtenção da excelência no desempenho (Sabesp, 2018). 

2.3 Caracterização do Problema 

As horas extras são custosas para a Sabesp. Em 2018 foram despendidos R$ 191 milhões 

com a sua realização. A quantidade equivale, aproximadamente, à força de trabalho mensal na 

ordem de 1.200 empregados, representando de cerca 15% do total das horas trabalhadas. 

Em 2 de janeiro de 2019, o Governador do Estado de São Paulo, João Dória, pelo De-

creto Nº 64.069 dispôs sobre as medidas de redução de despesas de pessoal. Segundo este de-

creto, considerando as restrições orçamentárias e financeiras da atual conjuntura econômica os 

órgãos da Administração Direta, as autarquias, as fundações e as empresas estatais classificadas 

como dependentes dos recursos do governo deveriam, entre outras medidas, reduzir os valores 

gastos em horas extras. 

A Sabesp, mesmo não sendo dependente do orçamento do Governo, estipulou como 

meta seguir suas diretrizes. Assim, na elaboração do orçamento de pessoal do ano de 2019 foi 

realizado corte de 30% da quantidade de horas extras, correspondendo em 32% dos custos mé-

dios dispendidos. 

Com aproximadamente 14.000 funcionários, dispostos em 1.500 unidades, torna-se 

complexo identificar os motivadores de horas extras, considerando a situação de cada área, 

visando propor medidas de redução sem o prejuízo no desempenho dos colaboradores e da 

realização das atividades de produção e suporte. 

2.4 Objetivos da análise dos dados 

É esperado que com a identificação dos fatores causadores de horas extras, agregue-se 

valor aos stakeholders da Sabesp, aumentando desempenho e eficiência operacional, por meio 

de melhor aproveitamento do capital humano da Companhia. 

Portanto, deverão ser identificados, por visualização de dados, mecanismos que auxi-

liem na tomada de decisão quanto às melhores práticas a serem adotadas na redução do custo 

de horas extras. Esta redução foi prevista na elaboração do orçamento de despesas de pessoal 
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2019, seu cumprimento atende ao decreto do Governador sobre as medidas de redução de des-

pesas de pessoal. 

São objetivos específicos da identificação dos fatores motivadores de horas extras: 

 detectar mecanismos que auxiliem no cumprimento da determinação do Governo do 

Estado de São Paulo sobre as medidas de redução de despesas com pessoal; 

 constatar a partir da análise de dados de pessoal a relação entre as horas extras e princi-

pais indicadores de desempenho; 

 desenvolver ferramenta que auxilie na tomada de decisão para realização de plano de 

ações de otimização do uso do capital humano da empresa. 
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3. Diagnóstico do Problema 

A análise do problema teve como abrangência a necessidade de redução de despesas em 

horas extras devido determinação do Governo do Estado de São Paulo. A quantidade e comple-

xidade das áreas da Companhia tornou necessário o uso de ferramentas de visualização de dados 

para auxiliar na identificação dos motivadores destes custos.  

Para embasar o diagnóstico, foram adotadas técnicas de análise de dados como a criação 

de painéis de indicadores dinâmicos facilitando a análise de relação entre os indicadores de 

desempenho de pessoal ou de operação e a quantidade de horas extras realizadas em determi-

nada área ou setor. 

Também foram identificados desdobramentos da realização das horas extras como ne-

cessidade de retenção do conhecimento, ações trabalhistas, risco de acidente, prejuízo da saúde 

do colaborador e escala de revezamento.  

Em 2018, 73,2% da quantidade de horas extras da Companhia se concentrou em pro-

cessos de áreas fim da empresa, ou seja, voltada diretamente ao negócio. Dentro da classificação 

por processos é possível observar a concentração de mais de 60% das horas extras nas ativida-

des voltadas à produção de água e tratamento de esgoto. Em seguida, com aproximadamente 

24% correspondeu ao processo de Engenharia, essencialmente às atividades como pesquisas e 

projetos para desenvolvimento tecnológico, manutenção elétrica e mecânica do sistema de tra-

tamento de água e esgoto, controle de perdas e atividades correlatas da engenharia de operação 

(figura 1). 

 
Figura 1 – Quantidade de Horas Extras por Macroprocesso e Processo 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 
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Ainda considerando os dados fornecidos pela Sabesp, aproximadamente 50% da popu-

lação estudada apresentou tempo de casa superior à média da Sabesp, 19 anos. Entretanto, a 

preocupação maior esteve na realização de horas extras pelos novos empregados, uma vez que 

neste cenário, a não redução do indicador refuta a premissa de que novas contratações compen-

sariam as despesas com horas extras. 

Em 2018, a partir do mês de maio houve contratação de aproximadamente 1.000 em-

pregados, dos quais mais de 60% excederam sua jornada de trabalho (figura 2). 

 

Figura 2 – Evolução de Novos Empregados com Horas Extras 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

 

Conforme a evolução demonstrada na figura 3, a partir de agosto, ambos gráficos apre-

sentaram curva ascendente, ou seja, os novos empregados somaram à população total que rea-

lizou horas extras. 

 

Figura 3 – Evolução de Empregados com Horas Extras 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

Divididos entre as categorias operacionais e técnicas, os novos empregados mapeados 

pertenciam às áreas responsáveis pela operação das estações de tratamento de água e esgoto e 

manutenção de rede de abastecimento. 
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Destacam-se também, na tabela 1, as unidades que tiveram maior percentual de novos 

empregados com horas extras realizadas. As oito primeiras colocações foram da diretoria res-

ponsável por atender os municípios do interior e litoral de São Paulo. 

 

Tabela 1 – % de Empregados Admitidos em 2018 com Horas Extras 

Unidade de negócio Novos empregados com horas extras 

Médio Tietê 100% 

Litoral Norte 97% 

Pardo e Grande 

Baixo Tietê e Grande 

Capivari/Jundiaí 

Vale do Paraíba 

Baixo Paranapanema 

Alto Paranapanema 

Tratamento de Esgotos da Metropolitana 

Produção de Água da Metropolitana 

Baixada Santista 

Metropolitana Sul 

Metropolitana Norte 

Manutenção Estratégica 

96% 

95% 

95% 

93% 

89% 

88% 

86% 

85% 

84% 

82% 

79% 

78% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp. 

 

Ainda analisando o perfil dos empregados foram obtidos dados como idade e aposenta-

doria. A faixa acima de 60 anos (figura 4a) e aposentados (figura 4b) concentram as pessoas 

que estão em condições de desligamento imediato. 

A saída dessa população, reduzindo a quantidade de horas disponíveis de trabalho, pode 

ser considerada um ponto de atenção devido à possibilidade de aumento de horas extras com-

pensatória. Por utilizar concurso público, como mecanismo de recrutamento e seleção, a repo-

sição dos empregados desligados não é automática. Sem um planejamento, além da redução na 

disponibilidade laboral a Companhia teria perda significativa do conhecimento devido a expe-

riência dos colaboradores com maior tempo de casa. 
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Figura 4 – Perfil Empregados com Horas Extras 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

 

3.1 Impactos Financeiros de Ordem Judicial 

Em 2018, a Sabesp concedeu para todas as horas extraordinárias, acréscimo de 100% 

sob o valor hora do colaborador. Sobre este valor ainda são acrescidos os custos corresponden-

tes ao recolhimento dos encargos sociais como o fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS), 

Programa de Integração Social (PIS), programa de Formação do Patrimônio do Servidor Pú-

blico (PASEP) entre outros comuns ao pagamento da remuneração. No mesmo ano a Sabesp 

começou a pagar o valor das horas extras sobre os adicionais obrigatórios à atividade desempe-

nhada pelo colaborador que envolva periculosidade, insalubridade, adicional noturno e também 

ao descanso semanal renumerado conforme determinação legal, Lei 7.415/1985, ao Artigo 7º 

da Lei 605/49 e, à Orientação Jurisprudencial 394 da Subseção 1 Especializada em Dissídios 

Individuais (SBDI-1) / Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

As despesas com horas extras correspondem a 14% do valor dispendido no pagamento 

de salários da empresa. Sob este montante ainda incidem, aproximadamente, 70% em encargos 

sociais.  Ainda foi identificado outro desdobramento, oneroso à Sabesp, o custo de passivo 

trabalhista devido à contestação sobre o não pagamento de horas extras devidas ou o descum-

primento dos artigos 59 e 66 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Segundo o Artigo 59 da CLT há limite máximo de realização em duas horas extras diá-

rias, essas horas excedentes podem ser realizadas por acordo individual, convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho (Lei nº 13.467/2017). 

O artigo 66 da CLT e a Lei nº 5.452 de 01 de maio de 1943 estabelecem que o período 

de descanso entre uma e outra jornada de trabalho deve ser obrigatoriamente de 11 horas. Este 
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intervalo tem como objetivo fornecer o descanso necessário ao organismo do trabalhador. Tam-

bém considera proporcionar o convívio familiar e social. 

Além da possível alegação de Dano Existencial, ou seja, privação do tempo destinado à 

vida particular, tempo útil disponível às suas atividades familiares, pessoais e sociais. Uma vez 

comprovada uma jornada de trabalho extenuante, muito acima das duas horas previstas na 

Constituição Federal (CF) e CLT, praticada de forma habitual e por um longo período, com 

ausência de descanso semanal (Jusbrasil, 2017). Estas condições vão contra os princípios cons-

titucionais e a própria noção estruturante de Estado Democrático de Direito, conforme indica o 

artigo 1º da CF, uma vez que a situação, caracterizada como dano existencial, possibilita o 

pagamento de indenização pelo artigo 5º, incisos V e X, da CF e artigo 186 do Código Civil. 

3.2  Saúde do Trabalhador e Horas Extras 

Conforme a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial 

da Saúde (OMS, 2005, p. n/d),"a saúde do trabalhador e a saúde ocupacional são pré-requisitos 

cruciais para a produtividade e são de suma importância para o desenvolvimento socioeconô-

mico e sustentável", O excesso de trabalho é um fator de incremento dos riscos operacionais.  

A ampliação da jornada de trabalho, aumenta a probabilidade de ocorrência de doenças do tra-

balho e acidentes. A fadiga propiciada pelo trabalho extraordinário reduz o desempenho e a 

atenção necessária para a realização do trabalho (Brandão, 2009). 

Gonçalves (2006) afirma que a saúde do trabalhador é o resultado entre uma relação 

equilibrada entre as condições biológicas e o meio físico e social em que vive. Sendo assim, 

quando há uma jornada de trabalho extenuante, como quando existe muita realização de grande 

quantidade de horas extras, ocorre prejuízo das capacidades físicas e esgotamento da energia 

podendo chegar a exaustão o que provoca uma redução reversível da capacidade do organismo 

cujos efeitos são cumulativos.  

3.3 Escala de Revezamento 

A Escala de Revezamento (ER) é adotada quando uma empresa necessita realizar algu-

mas de suas atividades em domingos e feriados, no caso da Sabesp as atividades de abasteci-

mento, coleta e manutenção são de caráter ininterrupto, tendo neste regime de trabalho cerca de 

1.200 empregados.  

A Sabesp em maio de 1987, de forma negociada com os sindicatos, implantou o sistema 

de ER de oito horas diárias e 33 horas semanais. Entretanto, em promulgação da Constituição 

Federal de 1988, foi estabelecida a limitação da jornada diária de seis horas para o trabalho 
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realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, equivalente a 36 

horas semanais. Desde então, a Companhia tem negociado com os sindicatos para alterar a 

sistemática da ER que, conforme em uso no momento, adota um regime de trabalho 4x2x4 

(quatro dias com jornada de oito horas num determinado turno, dois dias com jornada de oito 

horas em outro turno e, por fim, quatro dias de folga).  

O sistema adotado implica numa média de 18 dias trabalhados por mês, sem que se 

tenha, também na média, extrapolação da carga semanal de 36 horas, resulta em uma realidade 

onde todas as 7ª e 8ª horas trabalhadas são convertidas em folgas compensatórias conforme 

Súmula 423/TST de 22 de agosto de 2005. 

Além do passivo trabalhista, devido à própria característica da ER, por alegações como, 

por exemplo, a contrariedade às sumulas 85, III/TST (compensação da jornada de trabalho) ou 

a violação do artigo 7º, XIV, da CF (jornada de 06 horas em turnos ininterruptos), em 2018, o 

montante de horas extras pagas correspondentes a ER foi em torno de 20% do total realizado. 
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4. Análise dos dados 

A análise dos dados teve como objetivo comparar as informações coletadas, que envol-

veram os principais motivadores de horas extras em 2019, dispostas em painéis dinâmicos, para 

facilitar compreensão de seu comportamento.  

A escolha dos motivadores teve como base as justificativas dadas pelas diretorias e in-

formações coletadas em reuniões com as áreas de Recursos Humanos (RH) das Unidades de 

Negócio, que são responsáveis pelo acompanhamento da execução do orçamento de pessoal 

envolvendo despesas com horas extras. 

 Quando as despesas ultrapassam o orçamento disponível, as Unidades de Negócio en-

viam, ao RH competente, esclarecimento do excedente. Entretanto, o envio desta informação é 

feito em formato de texto, não padronizado, dificultando uma análise aprofundada dos motivos 

que levaram a necessidade do recurso.  

Portanto, para obtenção de uma padronização das justificativas orçamentárias, foi soli-

citado às áreas que indicassem, dentro de um rol de opções pré-definidas, os motivos ou pro-

cessos que cada empregado estava envolvido em 2019. Esta informação foi utilizada como di-

recionador para escolha dos indicadores. O rol de opções fornecido classificava os tipos de 

horas extras como plantão em final de semana, escala de revezamento, atividade administrativa, 

atividade comercial (agências e call center) e manutenção. 

As análises foram feitas a partir de dados estruturados disponíveis no cadastro dos em-

pregados e indicadores de performance envolvendo perfil, ponto de frequência, absenteísmo, 

indicadores operacionais, entre outros como indica a tabela 2: 

Tabela 2: Bases de Dados 

Perfil do Empregados 
Tempo de casa, idade, aposentadoria, cargo, carga horária mensal, es-

cala de revezamento. 

Macroprocessos Apoio e negócio. 

Processos 
Água, esgoto, engenharia, serviços, administração, financeiro, gestão e 

governança. 

Desempenho 

Ligações de água e esgoto, estação de tratamento de água e estação de 

tratamento de esgoto, quilometragem da extensão de rede de água e es-

goto, coletores e emissários, adutoras e elevatórias. 

Ponto de frequência em horas extras Separação por dia, duração da jornada, frequência mensal 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

 

Devido à grande quantidade de dados disponíveis e diversidade de justificativas das 

áreas, o estudo teve como ponto de partida uma análise geral das informações, com a finalidade 

de entender as variáveis relevantes que se relacionam à necessidade de horas excedentes. Este 
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primeiro estudo também teve como objetivo dividir o montante de horas extras por similarida-

des que envolvam o empregado, local, processo ou característica da hora extra. 

4.1 Análise geral dos dados 

Para a análise geral, algumas variáveis foram coletadas em série temporal de cinco a dez 

anos. O estudo por perfil do empregado e caracterização da hora extra se restringiu ao período 

de janeiro de 2018 a junho de 2019.  

Para este estudo foram averiguadas as seguintes justificativas apresentadas pelas Uni-

dades de Negócio: quadro de pessoal insuficiente, absenteísmo dos funcionários e aumento da 

demanda por serviços. 

4.1.1 Quadro de pessoal insuficiente 

Segundo as áreas da companhia, um dos principais motivos da realização de horas extras 

seria a falta de mão de obra. Como a empresa passa longos períodos sem contratar empregados 

é fato que nos entre os anos 2015 e 2019 houve redução do quadro de efetivo. Entretanto, foi 

identificado que das horas laborais disponíveis, houve aumento de horas extras independente 

da reposição da força de trabalho própria, como demonstrado na figura 5, que indica as varia-

ções anuais. A variação de 2019, considera os meses de janeiro a junho entre 2018 e 2019. 

 

 

Figura 5 – Variação entre Horas Extras e Quadro de Efetivo de Pessoal  
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 
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4.1.2 Absenteísmo 

O absenteísmo, é o índice que relaciona as horas ausentes dos empregados frente o total 

de horas laborais disponíveis. As horas ausentes são classificadas em dois tipos: 1) com afasta-

mento que compreende às ausências relacionadas ao auxílio doença, acidente do trabalho, li-

cença maternidade ou paternidade e licenças não remuneradas e 2) sem afastamento que estão 

relacionadas à falta, suspensão, atestado médico, abono legal ou não cumprimento da jornada 

de trabalho. 

Com absenteísmo médio de 5% nos últimos dez anos, a realização das horas extras não 

pôde ser explicada pelo índice, uma vez que as curvas apresentaram comportamentos diferen-

tes, corroborando a falta de relação de disponibilidade de horas laborais como principal moti-

vador para Horas Extras (figura 6). 

 

Figura 6 – Comparação entre Índice de Horas Extras e Absenteísmo  
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

4.1.3 Produtividade 

Trimestralmente nos relatórios da administração da Companhia há indicativo de au-

mento de produtividade, que compreende na quantidade de ligações de água e esgoto dividida 

pela força de trabalho própria. Entretanto, é sabido que os serviços executados vão além da 

abertura de novas ligações, abrangendo também os diversos tipos de manutenção nas estações 

de tratamento e elevatórias, atendimento ao cliente, conserto de rede, etc.  
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Para o fornecimento de água e coleta de esgoto, além das estações de tratamento é ne-

cessária infraestrutura de rede de distribuição eficiente que permita o transporte do material. As 

estações elevatórias (figura 7a) são responsáveis por auxiliar, em locais mais baixos e com me-

nor pressão, o fluxo de água ou esgoto por meio de bombeamento. O material passa por cole-

tores e emissários (figura 7b) que recebem e encaminham a um ponto de tratamento. Adutoras 

(figura 7c), que são tubulações de grande diâmetro e extensão e as demais canalizações que 

formam a rede de distribuição e coleta (figura 7d). 

Ligações para fornecimento de água ou coleta de esgoto (figura 7e) são um conjunto 

composto por tubulação, dispositivo e cavalete que interligam a rede de distribuição ou coleta 

à instalação predial enquanto que economias (figura 7f) são locais independentes entre si, que 

utilizam uma instalação única. 

A figura 7 indica o comportamento entre 2015 e julho de 2019 dos ativos operacionais 

da companhia. 

 

 

Figura 7 – Indicadores Operacionais  
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

 

Como demonstrado na figura 7a a 7f, o período analisado apresentou aumento dos ativos 

em todos os anos, fato relacionado a captação de novos clientes e incorporação de outras com-

panhias do setor. Apesar deste resultado indicar necessidade de maior demanda operacional, a 

realização de horas extras não acompanhou esta dinâmica de crescimento. Ou seja, enquanto os 
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ativos apresentaram constante variação anual positiva, a realização de horas extras oscilou ne-

gativamente entre 2015 e 2017, aumentando no restante do período analisado.  

Com base nas análises constatou-se, então que em contraposição às alegações usuais 

para justificar horas extras: 

1. a realização das horas extras não pôde ser explicada pelo índice de absenteísmo; 

2. a realização de horas extras não acompanha a dinâmica de crescimento de produti-

vidade. 

Por esses motivos, a investigação passou a ser direcionada para análise do perfil das 

horas extras executadas.  

4.2 Perfil da Execução de Hora Extra 

O estudo sobre o perfil das horas extras realizadas foi dividido em duas partes, a identi-

ficação da frequência mensal de duração da jornada e execução pelo empregado. As informa-

ções foram obtidas por meio das bases de ponto de frequência. Os painéis de indicadores utili-

zaram as informações do primeiro semestre de 2019. 

4.2.1 Duração da Jornada de Horas Extras 

A jornada de hora extra considera a duração do período trabalhado, que se inicia imedi-

atamente após a realização da carga horaria de trabalho diário do empregado ou quando há 

plantão em dias de folga como feriados e finais de semana.   

 Foi verificado entre janeiro a julho de 2019, que 51% das ocorrências descumpriram a 

Lei nº 13.467, de 2017, que determina que o empregado não pode exceder duas horas extras 

diárias. Outro problema relacionado às longas jornadas de horas extras é a obrigatoriedade de 

cumprimento do interstício de 11 horas. Os empregados com carga horária mensal de 200 horas, 

permanecem na empresa nove horas por dia, considerando o horário para almoço. Portanto, ao 

estender seu horário por mais de quatro horas, não cumpre o interstício, exceto quando há folga 

compensatória. 

Para entendimento da distribuição das horas extras realizadas, por duração de jornada, 

as informações foram agrupadas considerado quantidade de empregados que realizaram horas 

extras (figura 8a) e a contagem de ocorrências (figura 8b), dentro de faixas de permanência do 

empregado.  Conforme demonstrado na figura 8a, o maior impacto na quantidade de horas ex-

tras realizadas ocorreu por ocasião de jornadas com duração entre duas a quatro horas, corres-

pondendo 23% do total das ocorrências (figura 8b).  As longas jornadas, acima de oito horas, 

foram realizadas em finais de semana e estavam relacionadas aos plantões para continuidade 
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da operação das estações de tratamento.  Ao verificar o perfil dos empregados da amostra, ape-

sar de apenas 12% corresponder às pessoas em escala de revezamento, 84% nesta modalidade 

já realizou jornadas deste tipo. 

 

 

Figura 8 – Quantidade Diária e Ocorrências de Horas Extras por Jornada 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

4.2.2 Frequência mensal de ocorrências de hora extra  

Com a possibilidade de combinação de dados, por uma ferramenta de painel de dados 

(dashboard), o diagnóstico da frequência considerou além da quantidade de dias que os empre-

gados realizaram horas extras mensalmente, a duração destas ocorrências. 

Essa análise cruzada possibilitou identificar as pessoas que realizaram sistematicamente 

horas extras, bem como a média da sua duração.  As faixas de frequência foram agrupadas em 

quantidade de dias úteis semanais, múltiplos de cinco.  

Tabela 3 – Duração Média de Ocorrências Diárias de Horas Extras por Frequência Men-

sal 

Frequência men-

sal 

Duração média da Ocorrência 

Total 
Até 0,5h 0,5 a 01h 1 a 2h 2 a 4h 4 a 6h 6 a 8h 

Acima de 

8h 

Até 5 dias 2,98% 3,35% 4,19% 5,86% 6,02% 5,00% 6,61% 34,02% 

6 a 10 dias 0,58% 1,48% 4,43% 10,22% 6,82% 2,82% 1,15% 27,50% 

10 a 15 dias 0,26% 0,88% 2,98% 8,99% 5,04% 0,76% 0,18% 19,08% 

15 a 20 dias 0,14% 0,53% 2,60% 7,87% 1,96% 0,23% 0,03% 13,36% 

Acima de 20 dias 0,03% 0,12% 0,99% 3,60% 1,15% 0,15% 0,02% 6,05% 

Total 4,00% 6,36% 15,20% 36,54% 20,97% 8,96% 7,98% 100,00% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 
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O resumo em percentuais, demonstrado na tabela 3, identifica que aproximadamente 

40% das pessoas, que realizaram horas extras no primeiro semestre de 2019, obtiveram fre-

quência mensal acima de 10 dias, ou seja, próximo à metade da quantidade média de dias úteis. 

Dessa população 15% fez acima de 20 dias, com realização média de três horas diárias.  

No centro da amostra, como a maior quantidade de empregados, cerca de 800, estão 

aqueles que realizaram de duas a quatro horas, com frequência mensal entre seis a dez dias. 

Nesta faixa de duração da jornada ainda é relevante destacar a faixa posterior de frequência, 

entre dez e quinze dias, com 8,99% do total da amostra. 

A realização de horas extras com alta frequência de ocorrências demonstra a falta de 

gestão no controle da jornada dos empregados. Enquanto horas extras em longas jornadas, além 

de geração de passivo trabalhista e aumento do risco de acidente de trabalho são custosas para 

a companhia, uma vez que horas as extras têm acréscimo de valor em 100%.  

Ressalte-se também que é vedada por lei a realização superior a duas de horas extras 

diárias, ou seja, o gestor deveria controlar estes episódios com maior atenção, o que não se 

comprovou uma vez que a maior quantidade de ocorrências foi superior a esta duração de jor-

nada.  

Assim a proposta de solução visou auxiliar o gestor na administração destas ocorrências 

para redução da frequência e duração das jornadas. 
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5. Proposta de solução 

Identificado que parte das horas extras não estavam relacionadas ao aumento de ativi-

dade ou disponibilização de mão de obra, a proposta de solução versou no fornecimento de uma 

ferramenta que auxiliasse na gestão do ponto de frequência dos empregados, onde são dispostas 

as horas extras.  

A Companhia vinha realizando mensalmente resumos para a diretoria que indicavam as 

horas extras apuradas logo após o fechamento da folha de pagamento, momento em que os 

gastos já estavam concretizados, isso ocorria devido à complexidade e dificuldade da coleta de 

dados para atualização e processamento da informação 

Por serem utilizados relatórios em planilhas eletrônicas como principal ferramenta, os 

dados eram processados de forma lenta, tornando inviável a divisão e replicação para as unida-

des de negócio e departamentos. Portanto, estudos mais aprofundados ocorriam sazonalmente, 

não padronizados, envolvendo muitos analistas de recursos humanos. Após o processamento 

da informação ainda havia o tempo de interpretação dos resultados e comunicação com as áreas. 

Somente após todo este processo tornava-se viável alguma diretriz para elaborar planos de ação 

para redução das horas extras.  

A solução inovadora vislumbrada foi a de se utilizar uma ferramenta para análise dos 

dados que pudesse ser utilizada de forma interativa pelos próprios gestores responsáveis pela 

decisão da aprovação de Horas Extras. 

Para tanto optou-se em escolher uma ferramenta para desenvolvimento de dashboard 

que se pudesse analisar esses dados de forma ágil e segura possibilitando a facilidade manuseio 

e visualização dos dados. 

Os métodos de visualização analítica permitem que os usuários tomem suas decisões 

baseados no conhecimento humano junto ao processamento de informações complexas pelos 

computadores. Para ter sentido, a representação da informação deve ser estruturada e organi-

zada, por meio de gráficos, símbolos. (Aguilar, Pinto, Semeler, & Soares, 2017). 

5.1 Big Data Analytics e Visualização dos Dados 

Big data trata-se de um grande e variado volume de dados enquanto analytics é o ato de 

executar uma análise por meio de mineração de dados, ou seja, explorar as informações coleta-

das. Para realizar a apuração dessas informações faz-se necessário o uso de técnicas para cate-

gorização, limpeza e transformação dos dados bem como verificar as múltiplas fontes de onde 

são obtidos. Após essa preparação o conteúdo é disposto em um grande conjunto de dados, 

denominado lago de dados (data lake) (Ribeiro, 2014). 
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A gestão correta da informação é um desafio para as empresas. Decifrar seu valor estra-

tégico, para utilização no momento apropriado, tornou-se elemento indispensável para aumen-

tar a competitividade (Santos, 2000). 

A informação é incrementada de forma contínua podendo ter diversos atributos. Dispor 

de grande volume de informações em um banco de dados permite sua simples observação, mas 

não garante a possibilidade de análise. O conteúdo deve ser visualizado de forma clara (Ale-

xandre, & Tavares, 2007). 

Em um contexto geral a visualização de dados vai além das demonstrações gráficas ou 

conceitos. É a imagem formada na mente das pessoas, sendo considerada uma ferramenta para 

construção do conhecimento.  

Ao organizar dados segundo critérios específicos, é possível obter informações passí-

veis de análise que se apoiam em três atividades principais: 1) análise exploratória onde pro-

cura-se descobrir novos conhecimentos por meio dos dados (tendências e relações); 2) análise 

confirmatória quando se tem uma hipótese a ser confirmada ou rejeitada e 3) apresentação que 

é a representação gráfica dos dados, onde se verifica a estrutura e comportamento dos dados 

(Alexandre, & Tavares, 2007). 

Segundo Silva (2007) a visualização da informação está em harmonia com os objetivos 

de gestão da informação, ou seja, a relevância de um conjunto de dados está vinculada à tarefa 

de análise executada. O avanço crescente na área gráfica possibilitou criar interfaces que faci-

litavam a interação de usuários com grande quantidade de dados.  

A Inteligência de Negócios (Business Intelligence - BI), que aplicada à gestão de pes-

soas é conhecida por People Analytics, é um processo que fornece a capacidade de analisar as 

informações para apoiar e melhorar a tomada de decisão em diversas atividades do negócio. 

Trata-se de coletar, organizar, avaliar e disponibilizar os dados de forma ordenada que facilite 

sua compreensão (Elbashira, Cillierb, & Davernb, 2008). 

Segundo Howson, Richardson, Sallam, & Kronz (2019) do Gartner Group em seu Qua-

drante Magico para Plataformas de Análise de dados e BI as três ferramentas mais eficientes 

no mercado em 2018 foram: 1) Tableau; 2) Microsoft Power BI e; 3) Qlik. São ferramentas, 

apontadas pelos usuários, de fácil uso, curta curva de aprendizado, design responsivo, alta ca-

pacidade de processamento de informações e que oferecem suporte adequado (figura 9). 
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Em 2018, a Sabesp realizou testes com as três ferramentas citadas para verificar a aces-

sibilidade e visualização da informação. As consultorias responsáveis pela demonstração per-

maneceram na empresa em média duas semanas. Neste período foram realizadas extrações de 

informações e montagem de painéis de indicadores. 

 

 

Figura 9 – Quadrante Mágico para Analytics e Plataformas de Business Intelligence 
Fonte: Howson et al., 2019 

 

5.2 Processos e Técnicas Adotadas 

Para a decisão da Companhia quanto a escolha da ferramenta, foram realizados testes 

de viabilidade e conexão com as bases de dados dos sistemas de informações por Prova de 

Conceito (em inglês POC – Proof of Concept), entre os meses de julho a setembro de 2018. 

Identificando a compatibilidade do sistema na captação e processamento de informações ne-

cessárias ao estudo. 

Os dados foram coletados do SAP, atual ERP – Entreprise Resource Planning, que é 

um sistema integrado que viabiliza a gestão de banco de dados e plataformas, que permitem 
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relacionar os dados e obter melhor controle e confiabilidade da informação uma vez que en-

volve a gestão de todo o negócio. (Jamil, 2001)  

Foram coletados em sistemas paralelos e bases de dados, em planilha eletrônica, forne-

cidos por consultorias. As informações utilizadas estão dispostas da seguinte forma: 

 horas extras, absenteísmo, perfil do empregado, despesas operacionais etc. – SAP ERP; 

 ligações de água e esgoto, serviços executados – sistemas paralelos; 

 pesquisa de clima e treinamentos – base de dados de consultorias. 

Em março de 2019, resultado de parceria entre as áreas de RH e Tecnologia, a Sabesp 

realizou licitação a fim de adquirir licenças de uso, facilitando a disseminação das informações 

de forma dinâmica para as áreas.  

Os resultados dos testes das três opções foram considerados igualmente satisfatórios, 

por isso o sistema que apresentou melhor relação custo/benefício foi o Microsoft Power BI, que 

fornece painéis de visualizações interativos e recursos de BI foi utilizado para auxiliar em aná-

lises complexas de dados (Howson, et al., 2019). Além disso, a Sabesp, por ser empresa de 

economia mista tem a obrigatoriedade de licitação com critério de contratação por menor preço, 

sendo o Microsoft Power BI o mais viável financeiramente. 
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6. Plano de Ação 

A obtenção de informações completas, segundo Simon (1980) reduz a racionalidade 

limitada, auxiliando os gestores na tarefa de propor ações que maximizem seus resultados. En-

tretanto, apesar da possibilidade de extração de dados diariamente, disponibilizar um relatório 

gerencial, em curto intervalo de tempo, possuía um custo de transação elevado. Os custos de 

transação são aqueles despendidos para obtenção de informações, negociação, elaboração e 

gestão dos contratos, monitoramento e detecção de desvios. (McCann, Colby, Easter, Kasterine, 

Kuperan, 2005). 

Com a equipe coordenada pela autora deste trabalho e reuniões com o comitê de Recur-

sos Humanos, gerentes e gestores, foram desenvolvidos painéis de dados contendo a síntese dos 

principais indicadores de acompanhamento da evolução de horas extras.  

A partir do uso da ferramenta Power BI, foi possível criar um fluxo de atualização de 

relatórios capaz de obter as informações diariamente, permitindo a criação de alertas durante o 

mês vigente, em frequência D-1, ou seja, informações do dia anterior uma vez que o processa-

mento das informações se dá em rotinas noturnas. 

Por ser uma ferramenta inovadora para a Empresa, foram realizadas reuniões de adesão 

e alinhamento ao novo método de gestão de dados, onde foi demonstrado a usabilidade das 

informações para tomada de decisão antes mesmo da aprovação da hora extra pelos gestores.  

A aplicação de treinamentos deu-se paralelamente ao desenvolvimento dos painéis, re-

alizados presencialmente com a comparecimento de membro da equipe de Recursos Humanos, 

responsável pelo desenvolvimento do relatório de acompanhamento. Esta estratégia permitiu 

sanar além de dúvidas técnicas do sistema, as indagações dos conceitos, utilização da informa-

ção e obter feedbacks quanto à compreensão do conteúdo desenvolvido. 

A ferramenta permitiu criar gráficos e marcadores de fácil interação, com aparência 

amigável e intuitiva ao usuário final (figura 10). 

Foram acrescidos filtros por diretoria, superintendência ou unidades de negócio, depar-

tamento e unidade formal (posto de operação, estação de tratamento etc.), permitindo que o 

relatório pudesse ser repartido e analisado até o mais baixo nível hierárquico da companhia. A 

figura 11 demonstra os resultados da unidade Setor Ubatuba (RND01) da Superintendência 

Litoral Norte (RN), na Diretoria Regional (R). 
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Figura 10 – Painel de Indicadores de Horas Extras 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 
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Figura 11 – Painel de Indicadores de Horas Extras Setor Ubatuba 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 
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Com acesso aos indicadores de toda empresa, por um único relatório, a diretoria passou 

a identificar as áreas e empregados com maior quantidade de horas extras realizadas, bem como 

a evolução da realização destas horas durante o mês. 

No Power BI todas as informações do relatório são relacionadas e, portanto, passíveis 

de filtro, possibilitando traçar o perfil de realização de horas extras de uma determinada área 

ou empregado, por meio de clique único. Ao ordenar a lista nominal pela coluna total de horas 

extras autorizadas (Total HE Autorizadas) é possível selecionar o empregado e automatica-

mente ver todos as informações dele isoladas nos gráficos e cartões. Esta funcionalidade per-

mite analises múltiplas em um mesmo painel. 

Na figura 12 foi selecionado o empregado com maior quantidade de horas extras reali-

zadas no mês de outubro. A partir desta seleção é possível verificar em quais dias ocorreram e 

o perfil das ocorrências. 
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Figura 12 – Painel de Indicadores de Horas Extras de um Funcionário Específico 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 
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Por determinação da presidência, a partir de agosto de 2019 não deveriam ser realizadas 

horas extras com jornada acima de quatro horas, caso houvesse necessidade deveriam ser jus-

tificadas para aprovação direta da diretoria. Seguindo esta diretriz foi criado um contador para 

estes casos, facilitando a gestão das ocorrências.  Conforme a figura 13, considerando os filtros 

de horas extras realizadas e a faixa de ocorrências de horas extras com duração da jornada acima 

de quatro horas, é possível obter uma lista nominal em ordem decrescente dos funcionários e 

suas respectivas unidades.  

Foi possível analisar as grandes jornadas antes da aprovação e contabilização pela folha 

de pagamento, uma vez que os dispêndios só se concretizam a partir da autorização dos lança-

mento. 
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Figura 13 – Painel de Indicadores de Horas Extras em Jornada Superior a Quatro Horas 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 
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7. Resultados 

A dinamicidade dos relatórios diários e semanais e a possibilidade de filtros relaciona-

dos entre si demonstrou a aplicabilidade da ferramenta, aumentando a possibilidade de interferir 

em tempo hábil, coordenando a disponibilidade de mão de obra sobre a demanda de serviços, 

bem como mitigando possíveis comportamentos oportunistas de empregados, que utilizam as 

horas extras como complementação salarial.  

Os comportamentos oportunistas ocorrem quando as pessoas, buscando conseguir ga-

nhos individuais em detrimento do outro, agem em função de seu próprio interesse sendo im-

pulsionadas devido à racionalidade limitada. Esta pode ocorrer devido à ausência de informação 

ou a falta de capacidade de processar todas as informações disponíveis. (Williamson, 1975).  

Os resultados obtidos a partir da implantação da nova ferramenta de gestão foram ob-

servados logo nos primeiros meses, em destaque na figura 14. 

 

 

Figura 14 – Evolução da Quantidade de Horas Extras de Janeiro a Outubro de 2019 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

 

As quantidades de horas extras praticadas entre os meses de agosto e outubro reduziram 

12% em relação à média de janeiro a julho de 2019, período anterior à aplicação da ferramenta. 

Considerando a mesma referência histórica observou-se que houve maior redução nas ocorrên-

cias em finais de semana, 9%, enquanto que em dias comerciais a média baixou em 7%.  

Ainda verificando a evolução das quantidades realizadas nota-se que ao se comparar a 

série histórica ao mesmo período do ano anterior, 2018, o resultado vem se mostrando satisfa-

tório pela diretoria da Sabesp, com queda acentuada após a implementação do dashboard (fi-

gura 15). 
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Figura 15 – Comparação da Quantidade de Horas Extras Realizadas em 2018 e 2019 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

 

Ao confrontar as médias das horas extras realizadas antes e após a gestão por análise de 

dados, foi verificado que se priorizou a redução de longas jornadas de horas extras, acima de 

quatro horas, atendendo a determinação da diretoria de maior rigidez no controle de autorização 

destes casos. As médias são demonstradas na tabela 4. 

Tabela 4 – Duração Média de Ocorrências Diárias Antes e Após Gestão por Dados 

Duração da Ocorrência Média Jan-jul/19 (a) Média ago-out/19 (b) (b/a) 

Até 0,5h 7.989 7.531 -6% 

0,5h a 01h 10.360 9.670 -7% 

1h a 2h 17.336 16.820 -3% 

2h a 4h 16.482 15.130 -8% 

4h a 6h 5.303 4.559 -14% 

6h a 8h 3.648 3.250 -11% 

Acima de 8h 11.915 10.293 -14% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

 

Para comparar a evolução da frequência mensal das ocorrências, foram consideradas as 

variações de dias úteis disponíveis em cada mês, esta métrica baseou-se na fórmula do índice 

de horas extras, que as divide pelo total de horas normais trabalhadas. Portanto, a tabela 5 é 

composta por faixas de percentuais resultantes da divisão entre a soma mensal dos dias com 

realização de horas extras, por cada empregado, e os dias úteis do mês.  
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As faixas são divididas em intervalos de 25%, correspondendo em média a uma semana 

composta por cinco dias úteis. Foi uma acrescida coluna com média da frequência de dias com 

horas extras realizadas. O aumento na quantidade de empregados que passaram a realizar horas 

extras em 25% dos dias úteis do mês ocorreu devido à redução da frequência mensal. 

 

Tabela 5 – Índice de Frequência Mensal Antes e Após Gestão por Dados 

Média de dias 

com horas extras 

Frequência mensal/ 

dias úteis 

Média Jan-jul/19 

(a) 

Média ago-out/19 

(b) 
(b/a) 

3 Até 25% 2.675 2.774 4% 

8 25% a 50%  2.346   2.239  -5% 

13 50% a 75%  1.488   1.304  -12% 

19 75% a 100%  1.026   932  -9% 

24 Acima de 100%  324   231  -29% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Sabesp 

8. Considerações Finais 

Comprovada a melhora dos indicadores, por meio da gestão realizada com ferramenta 

de análise de dados, as diretorias adotaram o Power BI como ferramenta oficial para gestão dos 

seus resultados. A facilidade de visualização dos dados possibilitou a identificação de proble-

mas relacionados a outros segmentos da companhia como desempenho da operação e relacio-

namento com o cliente.   

O relatório mensal e semanal de horas extras deverá ser mantido para os anos seguintes 

e seu resultado será utilizado como insumo para a realização do dimensionamento de pessoal, 

previsto para 2020, que determinará a quantidade necessária de funcionários em cada unidade.  

Ainda utilizando os resultados do estudo realizado, será possível avaliar os custos totais 

dispendidos com a mão de obra utilizada na internalização de alguns processos e comparar com 

o valor de um possível contrato de prestação de serviços.  

Está em pauta para projeto em 2020 avançar o People Analytics para a análise preditiva, 

que deverá combinar dados de extração de históricos às técnicas avançadas de estatística e in-

teligência artificial, auxiliando na elaboração de cenários futuros, antecipando decisões estra-

tégicas relacionadas as horas extras e outros indicadores de pessoal. Em fase de testes verifica-

se a viabilidade do uso de algumas ferramentas de mineração de dados, que permitem a criação 

de árvores de decisão, machine learning (aprendizado da máquina para execução de tarefas 

sistematicamente) e outras modelagens estatísticas. 

Comprovada a redução nos indicadores de pessoal e a grande adesão aos novos relató-

rios de gestão por dados dos processos da companhia, a metodologia de people analytics passará 
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a ser utilizada também na mensuração do desempenho de projetos da área de gestão de pessoas, 

sendo previsto três pilotos para 2020. Estes pilotos envolverão projetos relacionados à compa-

nhas de saúde, treinamento e formação de liderança e processos trabalhistas. Neste novo mo-

delo, a equipe responsável pelo gerenciamento da informação entrará no início dos projetos a 

fim de auxiliar desde a definição do escopo para auxiliar na identificação dos dados que deverão 

ser gerados a fim de verificar se os objetivos propostos foram atingidos. O fluxo da aplicação 

da metodologia é composto por seis fases: 

a) Definição do objetivo: Criação das perguntas chave para determinar qual o objetivo 

principal do projeto e alinhar as expectativas da gestão da companhia quanto aos 

resultados a serem atingidos.  

b) Definição dos dados: Decidir quais dados se relacionam às perguntas e podem jus-

tificar o sucesso e efetividade das ações. 

c) Metodologia utilizada na análise: Definir como será realizada a mensuração do pro-

jeto, prazos e fontes de dados. 

d) Coleta dos dados: Construção bases de dados estruturadas, chaves para relacionar 

informação, série histórica, padronização etc. 

e) Análise dos dados. Definição de ferramenta para processamento e visualização, mo-

delagem estatística, data mining. 

f) Interpretação dos resultados: Verificar se as perguntas foram respondidas e se o ob-

jetivo foi atingido. Neste momento deverá ser apontado também as limitações das 

conclusões indicando se haverá necessidade de agregar novas informações ou criar 

séries históricas. 

Também está em avaliação o sistema People Insights, fornecido pela PWC, que fornece 

análise de dados, modelagem estatística, construção de modelos preditivos e benchmarking Sa-

ratoga, um dos maiores e mais robustos bancos de dados do mundo que utiliza métricas de 

desempenho da força de trabalho de mais de 2.600 organizações internacionais. (PWC, 2019) 
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