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SÍNTESE 
Este trabalho apresenta uma melhoria de processo interfuncional realizada na Companhia de 
Engenharia de Tráfego – CET – SP. 
O processo DNA Semafórico compreendeu diversas ações dentre elas o mapeamento dos 
atributos da sinalização semafórica, integração entre sistemas de gestão de demandas 
semafóricas e indicador de qualidade semafórica. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de processos; mapeamento de processos; semáforos; 
processos interfuncionais. 

INTRODUÇÃO 

Processo pode ser entendido como um conjunto de atividades estruturadas e 
interrelacionadas com a finalidade de atender às necessidades e expectativas dos clientes 
externos e internos da empresa (CARVALHO et. al., 2005). 
Os processos críticos devem ser analisados sob a perspectiva de gerar valor ao cliente. No 
setor público podemos entender como cliente a sociedade direta ou indiretamente beneficiária 
do serviço prestado. 

A gestão do processo é uma metodologia para avaliação contínua, análise e melhoria do 
desempenho dos processos críticos da organização (CARVALHO et. al., 2005). 

Para se obter melhorias significativas na organização é necessário que as atividades sejam 
vistas em termos de processos-chave e não funções, departamentos ou produtos. 
(CARVALHO et. al., 2005). 

A geração de um serviço à sociedade é criada a partir da cadeia de uma ou mais atividades 
interrelacionadas, os quais determinam relações de cliente e fornecedores de atividades 
internas, entretanto, com objetivo final de atendimento a um serviço para o cliente final. 

Foco deve ser dado ao processo e, portanto, deve-se buscar o melhor resultado do processo 
como um todo, e não resultados individuais, de cada atividade. Para tanto, cada área 
envolvida no processo deve entender a sua relação de cliente e fornecedor e compreender 
que intercorrências não administradas dentro do seu microprocesso impactam direta ou 
indiretamente no resultado do processo. Deve ter visão e comprometimento para o resultado 
comum. 

O gerenciamento por processos busca o ótimo do processo como um todo e não das partes, 
promove o interrelacionamento de processos, tem visão orientada ao cliente e não às 
atividades, estimula cooperação entre equipe, propicia a sociocracia em detrimento de 
decisões hierárquicas e promove equipes autogerenciadas (CARVALHO et. al., 2005). 
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A gestão por processos tem como meta dotar os processos de requisitos e indicadores de 
desempenho para clientes internos e externos claramente definidos, buscar por 
procedimentos simplificados, altos níveis de desempenho no serviço prestado, consenso na 
visão e direcionamento de prioridades e promoção da regularidade de informações entre 
áreas envolvidas.   

Em empresas com estrutura funcional departamentalizada, este entendimento de gestão por 
processo torna-se um desafio maior à gestão da organização. 

O DNA Semafórico teve sua implementação com enfoque na Gestão por Processos. Realizou-
se durante os anos 2013 e 2014 e encontra-se em processo contínuo de aprimoramento. 

DIAGNÓSTICO 

A cidade de São Paulo possui um parque semafórico composto de 5.923 cruzamentos 
semaforizados, coordenado por 4.602 equipamentos (controladores). 

No início do ano 2013 apresentava em elevada quantidade de falhas prioritárias diárias, do 
tipo semáforos apagados, por problemas no equipamento ou por falta de energia, 
intermitentes, estacionados. 

A infraestrutura semafórica instalada datava de períodos bem anteriores, sem realização de 
manutenções preventivas periódicas, o que comprometia o desempenho do sistema 
semafórico na cidade. 

Do total de equipamentos, apenas parte eram providos de dispositivos de no-breaks. Os 
controladores não apresentavam dispositivos antissurto nem dispositivos de identificação 
remota de problemas. 

Dispunha-se de um sistema informatizado de gestão da manutenção semafórica, denominado 
SMEE, porém com informações parciais de equipamentos, dispositivos de infraestrutura que 
compunham o parque semafórico, bem como seus respectivos atributos. Entretanto 
evidenciava-se a ausência de um sistema integrado de gestão de demandas semafóricas 
compreendendo todo o processo da detecção até o reparo, bem como acesso imediato às 
programações semafóricas atualizadas. 

Constatou-se divergências de quantitativos semafóricos devido ausência de padronização de 
critérios conceituais entre as diversas áreas técnicas. 

Identificada necessidade de aprimoramento do roteiro disponível no SAC e FaleCom a CET 
para envio de ocorrências semafóricas pelos munícipes a fim de agilizar o atendimento de 
demandas prioritárias bem como facilitar ao usuário quando do envio da solicitação. 

No ano 2013, face às necessidades de melhorias no processo de gestão da manutenção 
semafórica na cidade de São Paulo, foi constituído o Comitê de Qualidade Semafórica, com 
conceito de estrutura matricial multifuncional formada por profissionais de diversas áreas da 
companhia, tendo como objetivo analisar e implementar propostas para melhoria do processo 
de monitoramento semafórico na cidade de São Paulo. 

Preliminarmente o Comitê teve como meta realizar o mapeamento do parque semafórico 
existente para subsidiar o processo licitatório de Revitalização Semafórica. 
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PROPOSIÇÕES  

O DNA Semafórico envolveu a participação direta e indireta de 18 áreas da companhia 
(atendimento ao munícipe, central de operações, operação, semafórica, sinalização, 
informática, educação, dentre outras) e teve como coordenação a área estratégica da CET. 

Os trabalhos do DNA Semafórico foram subdivididos em 03 grupos conforme temas de 
desenvolvimento dos trabalhos: 

− Cadastro do Semáforo e Melhoria do Processo; 
− Índice de Qualidade Semafórica; 
− Programa “Olho no Semáforo”. 

Para cada grupo foi desenvolvido cronograma de acompanhamento das etapas pelos 
respectivos subgrupos com MSProject. 

A área estratégica da Companhia foi responsável pelo acompanhamento destas ações junto 
aos responsáveis e subsidiando a Presidência do andamento das mesmas e eventuais 
necessidades de intervenções. 

Estruturou-se um macrofluxo e fluxograma detalhado do processo de atendimento a 
demandas semafóricas identificando as fontes de detecção, áreas, sistemas envolvidos e 
procedimentos existentes. A partir da avaliação do processo existente foram identificadas as 
oportunidades de melhorias tecnológicas e de procedimentos. 

Fig 1 – Macrofluxo do processo de atendimento às demandas semafóricas 

 

O mapeamento do processo de atendimento a ocorrências semafóricas, compreende desde 
a detecção ou acionamento para manutenção da sinalização semafórica até o efetivo reparo 
do problema detectado. 

Identificou-se os seguintes elementos das etapas do processo: 

− Detecção da “falha semafórica”: fontes de informação, canais de comunicação, forma 
de recebimento da informação e registro das demandas. 

− Confirmação da “falha semafórica”: formas de acionamento, profissionais envolvidos 
e registro da informação. 

− Comunicação da “falha semafórica” confirmada à equipe de manutenção: formas de 
acionamento da equipe de gestão da manutenção e registro da informação. 
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− Manutenção semafórica: meios de acionamento da equipe semafórica contratada, 
recebimento da informação da equipe externa e registro da informação. 

Após análise do processo elaborou-se um diagrama de Atendimento às Falhas Semafóricas 
com os intervalos entre todos os registros realizados desde a detecção até a conclusão do 
reparo, resultando em diferentes indicadores. 

Estes indicadores estratificados correspondem a áreas específicas e proporcionam 
monitoramento e identificação de oportunidades de melhorias face ao comportamento e 
tendência dos mesmos. 

Fig 2 – Diagrama dos tempos de atendimento a Falhas Semafóricas  

 

Para melhor condução do processo DNA Semafórico as ações para melhoria foram 
estruturadas em: 

− Mapeamento da sinalização existente; 
− Registro fotográfico dos cruzamentos; 
− Definição de critérios e procedimentos para compatibilização dos cruzamentos 

semaforizados; 
− Estruturação dos cruzamentos em Corredores/ Eixos Estruturais; 
− Estrutura de Prioridades de Atendimentos Semafóricos; 
− Integração de Sistemas Informatizados para atendimento a Falhas Semafóricas; 
− Disponibilização de programação semafórica no sistema de gestão da manutenção 

semafórica; 
− Mapa Georreferenciado de Ocorrências semafóricas com respectivos atributos; 
− Revisão do Portal da Sinalização para disponibilização de informações semafóricas; 
− Adequação do Sistema de atendimento ao munícipe via internet (SAC e FaleCom a 

CET); 
− Definição de Procedimentos Operacionais; 
− Sistema de informação semafórica - BI - SMEE (Business Intelligence). 

A área estratégica da Companhia foi responsável pelo acompanhamento destas ações junto 
aos responsáveis subsidiando a Presidência quanto ao andamento das mesmas e eventuais 
necessidades de intervenções. 
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Cadastro do Semáforo e Melhoria do Processo 

O cadastro do semáforo e melhoria do processo compreendeu diversas ações, envolvendo 
diferentes áreas, conforme descrição abaixo. 

Mapeamento e identificação dos atributos semafóricos: endereço do semáforo; classificação 
do local (hierarquização); número do semáforo; georreferenciamento; data da implantação da 
sinalização; especificações técnicas do controlador; fabricante; modelo; tensão e tipo de 
controlador, tipo de coluna, quantidade e tipos de grupos focais, dispositivos instalados 
(GPRS, no-breaks, dispositivo antissurto); sistemas de detecção, cabeamento; controle de 
manutenção; vida útil; garantia; manutenções e histórico de alterações e projetos. 

Registro Fotográfico dos cruzamentos semafóricos: realizados treinamentos com equipes de 
campos para padronizar as fotos realizadas no registro fotográfico dos cruzamentos. 
Realizado o registro fotográfico em mais de 5.900 cruzamentos gerando mais de 20 mil fotos 
padronizadas. 

Compatibilização dos cruzamentos semaforizados: revisados, compatibilizados e 
padronizados os critérios de registro de cruzamentos semaforizados entre as áreas de 
sinalização e semafórica, estruturando uma única fonte de dados para obtenção de registros 
de controladores e cruzamentos semaforizados. 

Integração de Sistemas Informatizados para atendimento a Falhas Semafóricas: desenvolvida 
a integração dos sistemas de registros e despacho da central (ICAD) e o sistema de 
atendimento a falhas semafóricas (SMEE), propiciando o registro completo do atendimento à 
falha semafórica (da detecção à conclusão do atendimento) no SMEE, facilitando 
rastreabilidade da informação e aprimoramento no atendimento. 

O SMEE – Sistema para Gestão da Manutenção Semafórica incorporou além de todos os 
registros para atendimento à falha semafórica, os atributos do cruzamento e os registros 
fotográficos. 

Mapa Georreferenciado de Ocorrências e Atributos Semafóricos: aprimorado Mapa 
georreferenciado de Cruzamentos semáforicos, Ocorrências Semafóricas, agregando 
informações de atributos semafóricos com fotos de antes e depois da revitalização a cada 
cruzamento semaforizado. 

Apresenta no mapa os cruzamentos revitalizados, localização de no-breaks além de indicação 
de ocorrências semafórica com informações sobre atribuição às equipes de manutenção. 
Todas estas informações apresentam-se em tempo real para auxiliar a gestão da manutenção 
semafórica. 

Posteriormente divulgado na internet, o mapa Sinal Verde apresentando informações 
relacionadas à situação semafórica on line, com base nas informações em tempo real. 

Fig 3 - Mapa georreferenciado de ocorrências semafóricas em tempo real e respectivos 
atributos. 
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Programações Semafóricas on line:As programações semafóricas são elaboradas por equipe 
técnica semafórica e disponibilizadas para equipe de sinalização e equipes de campo para 
implementação nos controladores. Cada controlador possui uma programação semafórica, 
podendo ser revista a qualquer momento.Visando compartilhar estas informações e garantir 
informações atualizadas e precisas foi estruturado no sistema SMEE área específica para 
disponibilização de programações semafórica e projetos de redes, com acessos restritos a fim 
de garantir a segurança das informações.Com esta implementação o processo foi agilizado e 
a confiabilidade das informações garantida.  

Estruturação dos cruzamentos em Corredores/ Eixos Estruturais: alinhando aos trabalhos 
desenvolvidos na CET, pela atuação por corredores/eixos estruturais, foi realizada a 
identificação e mapeamento de corredores e respectivos cruzamentos e incorporada esta 
estrutura no SMEE, possibilitando a obtenção de indicadores de gestão de ocorrências 
semafóricas por corredores. 

Estrutura de Prioridades de Atendimentos Semafóricos: analisados e estruturados os 
cruzamentos em nove grupos de prioridades os considerando a sua importância e impacto no 
sistema viário. Estas priorizações visam subsidiar os respectivos gestores nos 
encaminhamentos para tratamento das falhas semafóricas. 

Adequação do Sistema de atendimento aos munícipes (SAC e FaleCom a CET): revisado e 
republicado o roteiro de solicitação de manutenção semafórica disponível no SAC da PMSP 
e no FaleCom a CET, visando facilitar e aprimorar a informação registrada pelo munícipe e 
agilizar os encaminhamentos para solução dos problemas. 

Procedimentos Operacionais: desenvolvidos procedimentos operacionais padronizados para 
equipes de sinalização, Central de Operações, controle semafórico e operação de campo a 
fim de suportar o processo e garantir padronização e melhoria no atendimento. 
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Portal da Sinalização: Reestruturada página na intranet da CET para disponibilizar 
informações pertinentes ao processo de gestão da manutenção semafórica, incorporando as 
melhorias do sistema SMEE, mapa georreferenciado e procedimentos operacionais. 
Indicador de Qualidade Semafórica 
Elaborada proposta de Indicador de Qualidade Semafórica que represente à sociedade os 
esforços empreendidos em todo o Programa de Revitalização Semafórica, bem como a 
interferência de variáveis internas e externas ao processo. 

O indicador teve como premissa a localização do cruzamento na sua importância no impacto 
da mobilidade urbana na cidade, a quantidade de falhas prioritárias no cruzamento e as 
modernizações realizadas neste cruzamento (revitalização, no-breaks e revisão semafórica 
pós-revitalização). 

Para determinar a importância relativa do cruzamento na mobilidade urbana da cidade, foram 
estabelecidos parâmetros técnicos que classificaram os 5.900 cruzamentos em nove grupos 
(A a I), considerando a classificação viária, localização do cruzamento no sistema viário e 
necessidade de intervenção operacional. A cada grupo foi associado um peso representando 
o impacto do mesmo no desempenho do sistema, face a uma ocorrência semafórica 
prioritária. Estes pesos foram exaustivamente simulados a fim de conseguir demonstrar a 
importância relativa dos grupos no resultado do indicador. 

Estruturou-se o IQS (Indicador de Qualidade Semafórica), composto por dois indicadores: IDS 
(Indicador de Desempenho Semafórico) e IIE (Indicador de Infraestrutura Instalada). 

O IDS considerou a quantidade de falhas semafóricas no cruzamento em relação à quantidade 
de cruzamentos do grupo e posteriormente ponderada pelo peso do grupo. 

O IIE foi estruturado com sistema binário indicando a implementação ou não de processo e 
tecnologia para modernização semafórica do tipo revitalização semafórica, no-breaks e 
revisão semafórica pós revitalização. 

Para cada subindicador IDS e IIE foram estabelecidas ponderações para incorporação ao 
algoritmo do IQS. 

Os atributos necessários aos cálculos dos indicadores citados foram registrados no sistema 
SMEE, e por meio de um sistema BI (Business Intelligence) desenvolvido foi possível obter 
resultados destes indicadores. 

O processo de desenvolvimento do IQS compreendeu validação dos dados e calibração do 
modelo com variáveis externas (intempéries) e internas (localização do cruzamento) 
demonstrando sensibilidade às variáveis e indicando confiabilidade no algoritmo proposto. 
 
Programa Olho no Semáforo 
 
Dos 5.900 cruzamentos semafóricos existentes em São Paulo, aproximadamente 30% 
localizam-se em corredores com grande volume de tráfego e os demais distribuídos pela 
cidade. Decorrente desta pulverização geográfica as ocorrências semafóricas nestes 
cruzamentos são, muitas vezes, era de difícil detecção imediata pela CET. O tempo decorrido 
entre a falha e sua detecção, com posterior correção é um período em que o tráfego local é 
prejudicado, potencializando riscos de acidentes e atropelamentos, além de prejudicar a 
mobilidade urbana para transporte coletivo e individual. 
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O Programa “Olho no Semáforo” foi criado com o objetivo de abrir um canal de comunicação 
direto com a central da CET, onde após cadastramento, o voluntário pode auxiliar na detecção 
e indicação de falhas semafóricas visando minimizar o tempo de permanência destas falhas. 

Para a implementação do programa “Olho no Semáforo” foram realizados os seguintes 
desenvolvimentos internos pelas equipes técnicas: 

− Página “Olho no Semáforo” onde foram disponibilizadas as orientações do programa, 
visando auxiliar o cadastramento e participação dos interessados; 

− Integração da Página Olho no Semáforo com sistema de atendimento e despacho da 
Central; 

− Regimento do programa e Termo de Adesão, conhecido e aceito pelos interessados, 
em participar no Programa Olho no Semáforo; 

− Adequações de atendimentos da URA (Unidade de Resposta Audível) na central de 
operações, possibilitando um canal direto e específico para Olho no Semáforo; 

− Materiais gráficos (manual de orientação, folhetos e cartazes) para divulgação do 
Programa; 

− Vídeo Aula (desenvolvidos com recursos internos, 04 vídeos aula, visando auxiliar o 
entendimento do cadastrado em relação às ocorrências com semáforos de forma a 
propiciar a sua contribuição efetiva no Programa Olho no Semáforo conforme segue: 
Vídeo de Abertura do curso, Contexto Histórico, Conhecendo o Semáforo e O Papel 
do Cidadão no Programa “Olho no Semáforo”); 

− Treinamentos com equipes de atendentes do Fone 1188; 

− Procedimentos e priorizações de atendimentos semafóricos. 

Os interessados cadastraram-se no “Programa Olho no Semáforo” de duas formas: Página 
“Olho no Semáforo” ou via Fone 1188 (ligação gratuita). 

O Programa teve também como foco disseminar práticas saudáveis de cidadania, estimulando 
um olhar diferente dos colaboradores internos, na contribuição com o poder público. 

RESULTADOS 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos diversas reuniões foram realizadas com o Comitê 
de Qualidade Semafórica com a presença da Presidência para apresentação dos resultados. 

Abaixo são apresentados alguns dos resultados do DNA Semafórico: 

Elaborados indicadores de Gestão do Processo de Manutenção Semáforica para subsidiar os 
gestores nas tomadas de decisões. 

Desenvolvido o sistema BI-SMEE, estruturado em dimensões e atributos, o qual permite a 
geração de informações a partir dos dados existentes no SMEE (pós-integração de sistemas 
ICAD com SMEE). 
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Desenvolvidas mais de 25 consultas estratégicas ou operacionais e relatórios gerenciais por 
meio do BI-SMEE que permitirão avaliar a evolução de indicadores de gestão da manutenção 
e o Indicador de Qualidade Semafórica. Todo o processo de desenvolvimento do BI-SMEE e 
respectivas consultas foram validados pelas equipes envolvidas. 

Principais Indicadores de Gestão da Manutenção propostos para monitoramento: 
− Quantidade de Falhas Semafóricas por tipo; 
− Tempos de Atendimento a Falhas Semafóricas; 
− MTBF: Tempo Médio entre Falhas; 
− MTTF: Tempo Médio para início da Falha; 
− MTTR: Tempo Médio de Reparo da Falha. 

Os indicadores apresentados poderão ser avaliados por cruzamento, por corredores, GET, 
DET ou Subprefeitura. 

Programa Olho no Semáforo 

O “Programa Olho no Semáforo” foi lançado em 11/09/13 para colaboradores da CET, 
SPTrans, SMT, DTP e DSV como piloto para avaliação pelas equipes técnicas. 

A CET disponibilizou canais de atendimento especializados para o Programa, por meio do 
Fone 1188, com atendimento personalizado do voluntário cadastrado e também por meio da 
intranet/ internet na página “Olho no Semáforo”.  

A divulgação interna do Programa foi realizada por meio comunicados eletrônicos e cartilhas 
e vídeos explicativos na intranet, em página específica. 

A participação no programa foi voluntária e sem remuneração de qualquer espécie, repasse 
ou concessão de valores ou benefícios.  

Indicador de Qualidade Semafórica 
O Indicador de Qualidade Semafórica foi elaborado, calibrado e validado pelas equipes 
técnicas. 
Após análises pode-se verificar que o indicador é sensível às variáveis externas como 
intempéries, portanto uma avaliação conjunta com índices pluviométricos e incidência de raios 
é recomendável. 
Encontra-se em fase de concepção o painel de indicadores (Dashboard) para apresentação 
do Indicador de Qualidade Semafórico, demais itens de controle semafóricos e monitoramento 
de variáveis internas e externas de impacto no IQS. 
Este painel subsidiará a Alta administração em tomada de decisões em tempo real, bem como 
preditiva. 
CONCLUSÃO 

O DNA Semafórico teve sua implementação durante os anos 2013 e 2014 e encontra-se em 
processo contínuo de aprimoramento. 

Gerenciar a melhoria de um processo envolvendo diversas áreas e diferentes técnicos mostra-
se como grande desafio para áreas de gestão estratégica. Entretanto a sistematização dos 
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controles, cronogramas de acompanhamento mostraram-se fundamentais para a conclusão 
deste projeto.  

Evidencia-se portanto a importância de uma unidade de estratégia na organização, que atue 
como gerenciamento de projetos, melhoria de processo, pois possibilita uma visão integrada 
dos processos intermediários, favorece a compreenssão de todos para foco no resultado e 
sobretudo facilitar a condução dos trabalhos na organização. 

O comprometimento da Alta Administração foi fundamental para as conduções dos trabalhos 
considerando a estrutura funcional da organização e o desafio de realizar a gestão por 
processo com vistas ao resultado orientado ao cliente. 

O estabelecimento de Índices de Qualidade Semafórica visa aprimorar o monitoramento 
semafórico bem como apresentar aos stackholders um indicador relacionado à qualidade 
semafórica que permita observar as melhorias implementadas por meio de programas como 
Revitalização Semafórica e outros a serem implementados. 

Pode-se verificar que sistemas específicos para gerenciamento de projetos e gerenciamento 
de processos seriam eficazes e otimizariam a comunicação entre as diferentes áreas, 
considerando que proporcionam visualização e atualização simultânea de cronogramas e 
reuniões on-line de discussões técnicas. 

Painéis de indicadores são fundamentais para apresentar resultados à Alta Direção 
considerando que dispõem de plataformas interativas de apresentação. 

Paralelamente a este processo, foi iniciado em agosto de 2013 a Revitalização Semafórica 
dos cruzamentos da cidade de São Paulo. Este projeto compreende a Revitalização de 4.800 
cruzamentos semafóricos, dispositivos antissurto, 1.400 nobreaks, 1.800 GPRS e 1.000 
controladores e visa reduzir a quantidade de ocorrências semafóricas buscando maior 
estabilidade ao sistema semafórico. 

Os indicadores propostos serão fundamentais para avaliações comparativas após conclusão 
do processo de revitalização semafórica a fim de evidenciar as melhorias observadas e 
aprimorar a gestão da manutenção semafórica. 
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