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RESUMO

Este trabalho tem o intuito de mostrar o modelo de
padronização utilizado pelo Centro de Operação de
Sistemas de Paulo Afonso o primeiro centro de
operação de sistema da América Latina a ser
certificado na ISO 9002 tendo em seu escopo os
processos de pré-despacho, tempo real e pós-
despacho.

PALAVRAS-CHAVES:Padronização, ISO 9002 e
qualidade.

1.0 APRESENTAÇÃO CHESF

Fundada em 15 de março de 1948, com a finalidade
de gerar e transmitir energia elétrica para a região
Nordeste do Brasil, a CHESF – Companhia
Hidroelétrica do São Francisco é uma empresa de
economia mista, que tem como maior acionista a
Eletrobrás –  Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
O parque gerador da CHESF é constituído por
quatorze Usinas Hidroelétricas e duas Termoelétricas,
totalizando 11.000 MW de geração instalada,
constituindo-se na maior Empresa de Geração do
País. A CHESF opera e mantém cerca de 17.000 km
de Linhas de Transmissão, bem como um complexo
de oitenta e três Subestações, com níveis de tensão
de 69, 138, 230 e 500 kV, totalizando 32.000 MVA de
capacidade de transformação.

1.1 Centro Regional de operação de sistemas de
Paulo Afonso (CROP)

O CROP está Certificado na ISO 9002, para
desempenhar a nobre função de Comandar e
Executar a Operação Eletroenergética dos
Subsistemas Centro e Sudoeste da Bahia da CHESF,
que envolve quatro concessionárias estaduais,       um

consumidor industrial, 23 subestações, 8 usinas,
sendo responsável por cerca de 90% da geração do
nordeste.

2.0 ISO 9002/1994

A norma utilizada pelo CROP para garantir a
qualidade dos seus serviços foi a NBR ISO 9002/1994
que é um sistema de qualidade que possui um modelo
para garantia da qualidade em produção, instalação e
serviços associados, para uso quando a conformidade
com requisitos especificados tiver que ser garantida
pelo fornecedor durante a produção, instalação e
serviços associados.

3.0 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

A padronização dos processos do CROP teve início
em 1994 com seu recém formado “Núcleo de
Qualidade”. Em 1997 foi criado o “Sistema de
Padronização da Operação”, que foi uma iniciativa
pioneira na área de Operação da CHESF, no sentido
de padronizar todos os seus processos operacionais.
Em 1999 com a implantação do ONS houve a
exigência contratual de que a CHESF teria que
Certificar todos os seus Centros de Operação na NBR
- ISO 9002 até o final  do ano de 2000. Esta exigência
“casou” com uma característica histórica do CROP: a
de buscar sempre o que há de melhor, para oferecer
um serviço de alta qualidade aos nossos clientes.
Tendo como premissa que deveria ser implantado um
sistema da qualidade baseado na ISO 9002,  com
processos que melhorassem a qualidade dos serviços
prestados e que fosse elaborado em conjunto pela
chefia e os colaboradores, tornando-o mais eficiente
em sua aplicação.
Foi contratada então a WCONSULT uma empresa
nordestina de assessoria para o acompanhamento do
CROP durante o processo de confecção do sistema
da qualidade, período previsto para 6 meses, porém
concluído em 5 meses.
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O sistema da qualidade do CROP começou a tomar
forma com a colaboração de todas as equipes, não
estava se fazendo nada de novo, apenas estruturando
e documentado as atividades que eram exercidas,
elaborando com isso 34 procedimentos, 41
documentos e 49 formulários divididos entre a
gerência da qualidade, pré-despacho, tempo real e
pós-despacho. É importante salientar que 70% dos
documentos elaborados já haviam sido escritos sob o
formato de POP (procedimento operacional padrão).
Os procedimentos são textos escritos para orientar a
execução de uma atividade item por item, definindo o
responsável por cada etapa. Os documentos são
textos escritos de forma livres, utilizados para orientar
a execução de determinas atividades abordando os
detalhes. Já os formulários são constituídos são
elaborados para atender determinadas atividades
rotineiras.Os procedimentos, documentos e
formulários têm sua aprovação e revisões
acompanhadas pelo gerente da qualidade.
Para melhor desempenho das equipes foi definido no
manual da qualidade a responsabilidade de cada
equipe ficando assim definido:
- Gerência da qualidade/Chefia do CROP
O Gerente da Qualidade do CROP é o Chefe do
Centro de Operação e tem como responsabilidade
adotar a Política da Qualidade, apoiar, acompanhar e
controlar as ações que garantam sua implementação
em todos os níveis do CROP além de:

•  Efetuar o gerenciamento de todas as equipes do
CROP;

•  Aprovar a documentação do Sistema da
Qualidade;

•  Identificar os recursos necessários à
implementação do Sistema da Qualidade:

•  Determinar as responsabilidades e autoridades
de cada funcionário do CROP;

•  Analisar criticamente o Sistema da Qualidade:

•  Avaliar o grau de satisfação dos clientes, através
de visitas, pesquisas ou do recebimento de
sugestões e reclamações;

•  Identificar problemas nos serviços prestados ou
no Sistema da Qualidade e iniciar, recomendar ou
providenciar ações corretivas ou preventivas para
eliminar as causas das não conformidades,
através dos canais designados;

•  Verificar a implementação e a eficácia das ações
corretivas ou preventivas;

•  Controlar o posterior processamento do serviço
não conforme, até que a não conformidade seja
corrigida;

•  Estabelecer, aprovar, divulgar e fazer cumprir a
política e os objetivos da qualidade;

•  Coordenar a elaboração e execução do programa
de trabalho;

•  Coordenar a implantação dos projetos de
melhoria e auditoria interna;

•  Representar externamente a CHESF perante as
Concessionárias Estaduais e Consumidores
Industriais;

•  Efetuar o gerenciamento do Sistema da

Qualidade do CROP.
- Engenheiros
•  Apoiar a chefia do CROP na administração do

órgão;
•  Coordenar o planejamento e execução do

programa de treinamento do CROP;
•  Coordenar as ações de Pré-operacional de novas

obras;
•  Coordenar o processo de planejamento de

intervenções;
•  Supervisionar o processo de programação de

intervenções;
•  Coordenar a elaboração, atualização e

implantação dos instrumentos normativos;
- Secretaria
•  Dar o suporte administrativo para todas as

equipes do CROP;
•  Apoiar a Chefia do CROP no gerenciamento do

orçamento;
•  Guarda e manutenção da documentação técnica

e administrativa do CROP;
•  Suprir o órgão nas suas necessidades de

materiais, serviços e transporte;
•  Efetuar o controle de freqüência dos

colaboradores
- Encarregado
•  Apoiar a chefia do CROP na administração do

órgão;
•  Coordenar a implantação de todos os

instrumentos técnico-normativos junto à equipe
de tempo real;

•  Efetuar treinamento de toda equipe de
operadores de sistema;

•  Efetuar as programações de intervenção de
urgência no sistema;

•  Interagir com os órgãos de manutenção e
normativos da Chesf visando solucionar os
problemas técnicos da operação;

•  Efetuar análise de todas as programações de
intervenção no sistema, oriundas da equipe de
Pré-Despacho (Programação);

•  Efetuar análise das programações e ocorrências
do dia anterior, avaliando o desempenho dos
operadores e detectando erros nos relatórios
gerados pela equipe de tempo real.

- Pré-despacho
•  Elaboração, atualização e implantação de

Instruções Operacionais, Roteiros de Manobras e
Diagramas Unifilares;

•  Análise de todas as solicitações de intervenção
no sistema;

•  Elaboração dos programas de manobras para
liberação e normalização de equipamentos
principais das SE´s e Usinas;

•  Contato com as Concessionárias Estaduais e
Consumidores Industriais em caso de
desligamentos programados;

- Tempo real
•  Controle e execução dos programas diários de

operação;
•  Controle da tensão e da freqüência do sistema

em níveis normais;
•  Supervisão da configuração do sistema e dos

fluxos de potência nas linhas e transformadores;
•  Comando das manobras para liberação ou

normalização de equipamentos ou linhas;
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•  Elaboração dos relatórios diários de operação;
•  Comando das manobras para restabelecimento

do sistema, quando de perturbações;
•  Comando da geração do sistema em situação

normal ou nas ocasiões de restrição de carga ou
de emergência;

•  Coleta dos dados dos postos hidrometereológicos
e reservatórios.

- Pós-despacho
•  Gerenciar o processo de acompanhamento das

informações hidrometereológicas;
•  Análise da operação eletroenergética do sistema,

quanto a sua programação e execução, em
condições normais e de emergência;

•  Análise e tratamento dos desligamentos de carga
para alimentação do sistema estatístico da
CHESF – FREQ e DREQ;

•  Análise e reporte de leituras operacionais, para
atendimento aos órgãos de estudos da CHESF e
Concessionárias Estaduais/Consumidores
Industriais;

•  Análise, acompanhamento e controle da
qualidade do fornecimento de energia a partir dos
índices de desempenho;

•  Acompanhamento e estatística da comunicação
verbal da operação, através do sistema de
gravação do CROP.

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DO CROP

3.2 Política da Qualidade
A política da qualidade é o compromisso que o órgão
tem em manter  suas metas e conquistar seu objetivo,
e o CROP definiu a sua da seguinte forma:
•  Desenvolvimento Humano e Tecnológico;
•  Trabalho em Equipe;
•  Satisfação dos Clientes e Colaboradores;
•  Respeito ao Meio Ambiente.
Para atender essa política foram elaborados itens
para atendimento da mesma que são:
- Evolução dos padrões tecnológicos e humanos
Indicador :  -    Força de trabalho treinada (%).
No tocante a evolução tecnológica, o CROP pode
evidenciar a sua constante preocupação, através da
aquisição de novos equipamentos, de forma a manter-
se atualizado em relação aos novos
produtos/tecnologias oferecidos pelo mercado.
- Desenvolvimento de trabalho em equipe
Indicador :  -    Índice de satisfação dos colaboradores
(%).
O trabalho em equipe é estimulado pela administração
a todo o momento. Um exemplo é a criação do Comitê
da Qualidade para discutir e tomar decisões para as

principais questões relativas à qualidade, as reuniões
periódicas para avaliação do plano de trabalho,
reuniões para discutir/implantar novos procedimentos
e instruções operacionais, além de reuniões de
confraternização dentro e fora do ambiente de
trabalho, para estimular o bom relacionamento entre
os colaboradores da equipe do CROP. Uma forma de
medir o quanto às pessoas do CROP estão motivadas
para o trabalho em equipe é o Índice de satisfação
dos colaboradores obtido através da pesquisa de
clima organizacional aplicada anualmente no CROP.
- Aumentar a Satisfação dos Clientes e Colaboradores
Indicador: Índice de satisfação dos clientes (externos
e internos a Chesf  -%);
•  Índice de satisfação dos colaboradores (%).
•  Número de desligamentos acidentais.
•  Número de falhas operacionais.
•  Desconto total da parcela variável (%).
•  Freqüência equivalente de interrupção.
•  Duração equivalente de interrupção (horas).
•  Freqüência de interrupção do ponto de controle.
•  Duração de interrupção do ponto de controle

(horas).
•  Duração Máxima de interrupção do ponto de

controle (horas).
•  Freqüência de interrupção da unidade

consumidora.
•  Duração de interrupção da unidade consumidora

(horas).
•  Duração Máxima de interrupção da unidade

consumidora (horas).
•  Número de variações de freqüência superior a 0,6

Hz.
Estes Índices de satisfação são gerados a partir de
pesquisa de satisfação dos clientes  e da pesquisa de
clima organizacional dos colaboradores (conforme
padrão definido pela Chesf), realizados anualmente.
Os demais indicadores são levantados  a partir do
relatório diário  de ocorrências e acompanhados
mensalmente através do software de Gerenciamento
Pelas Diretrizes. Estes indicadores servem como
subsídio para a melhoria dos nossos produtos e
serviços, bem como do ambiente de trabalho do
CROP.
- Respeito ao Meio Ambiente
A operação do sistema eletroenergético da CHESF
pode impactar de forma bastante negativa ao meio
ambiente e sociedade.
O CROP preza em executar a operação
eletroenergética dos reservatórios das usinas que
opera de forma a minimizar o impacto das flutuações
do nível da água às populações ribeirinhas. Estas
comunidades utilizam-se do Rio São Francisco e dos
reservatórios da CHESF para o seu abastecimento,
para os projetos de irrigação e piscicultura,  bem
como   para  os  transportes  fluviais de carga e
passageiros. Logo,  o  CROP   tem  uma grande
responsabilidade no controle das vazões e níveis dos
reservatórios, de forma a impactar o mínimo possível
nestas atividades, comprometendo-se em manter
sempre bem informada a sociedade envolvida nos
casos de alterações significativas no seu modo de
operação normal.

CROP
Chefia

Secretaria Engenheiros

Encarregado

Pré-Despacho Pós-DespachoTempo Real
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3.3 – Custos para Implantação
O custo para implantação da ISO 9002 é constituído
da contratação da assessoria, melhoria de mobiliário,
melhoria no parque de informática com aquisição de
novos micros e impressoras, contratação de auditor,
sendo os valores destacados abaixo:

•  Assessoria            -   R$ 30.000,00
•  Mobiliário               -   R$   6.000,00
•  Micros/impressora -   R$ 10.400,00
•  Auditor                   -   R$ 21.000,00

4- SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO

O sistema de padronização do CROP é baseado na
NBR-ISO 9002/1994, e é estruturado da seguinte
forma:
4.1- Item da norma 4.2 (SISTEMA DA QUALIDADE)
4.1.1 – Estruturação da documentação

Sistema da Qualidade é composto dos seguintes
documentos:

Manual da Qualidade: documento que relata as
principais diretrizes do CROP com relação à
qualidade, fazendo referência aos procedimentos,
através de uma Matriz Cruzada .
Procedimentos: documentos que planejam as
principais atividades para o atendimento dos itens da
norma, do manual da qualidade e da política da
qualidade. Os procedimentos podem fazer referências
a outros procedimentos, quando há necessidade para
detalhamento de alguma atividade.
Além dos documentos básicos citados acima existem
outros  que qualificam ainda mais o sistema da
qualidade como as IO CROP, roteiros de manobra,
avisos e documentos de origem externa como ION
(Instrução de Operação Norte-Nordeste), NOR
(Normas) enviadas pelo COSR-NE,  MTD
(Metodologias) enviadas pelo COSR-NE, IO-DOMO,
IN (Instrução Normativa) enviadas pela DOMO, e as
NO (Norma de Operação) enviadas pela DOMO.

4.2- Item da norma 4.3
A análise crítica do contrato no CROP se dá em dois
momentos: na Reunião de Análise Crítica pela Alta
Administração, quando da verificação da capacidade
de atendimento atual e futura do CROP, como
também no ato do recebimento de solicitações de
intervenção, quando a análise visa a garantia da
realização das solicitações. Neste caso a análise
crítica está intrínseca aos procedimentos da
Programação e do Tempo Real.
A análise crítica de contrato no CROP visa a garantia
de que antes da submissão de uma manobra, existe
uma análise crítica para assegurar que:
-  Todos os requisitos estão adequadamente definidos
e documentados;
-  Possíveis diferenças entre os requisitos estejam
resolvidas;
-  Exista capacidade para atender aos requisitos.

4.3- Item da norma 4.5
Os documentos e dados são analisados criticamente e
aprovados quanto à sua adequação por pessoal
autorizado, antes de sua emissão. Existe listas-
mestras prontamente disponíveis que identificam a,

situação atual dos documentos, evitando o uso de
documentos não válidos ou obsoletos.
Este controle assegura que:

- As emissões pertinentes de documentos
apropriados estejam disponíveis em todos os
locais onde são executadas operações
essenciais para o funcionamento efetivo do
sistema da qualidade;

- Documentos não válidos e/ou obsoletos
sejam prontamente removidos de todos os
pontos de emissão ou uso, ou, de alguma
forma, garantidos contra o uso não
intencional;

- Quaisquer documentos obsoletos retidos por
motivos legais e/ou preservação do
conhecimento sejam adequadamente
identificados.

4.4- Item da norma 4.6
O CROP somente adquire produtos e serviços que
possam afetar a qualidade de sub-contratados
previamente avaliados e selecionados com base na
capacidade destes em atender aos requisitos de sub-
contratação.
Todos os sub-contratados são controlados, na
abrangência necessária, nos seus fornecimentos
normais. Estes controles geram registros da qualidade
destes sub-contratados.
No caso dos serviços para manutenção/calibração
dos equipamentos, os mesmos são feitos por um
setor da própria CHESF, o SPCP, o qual é
considerado homologado pelo CROP, devendo assim
atender a algumas exigências, a fim de garantir um
perfeito controle das manutenções e calibrações dos
equipamentos do CROP, atendendo assim a
exigências dos itens 4.9 e 4.11 da norma NBR ISO
9002.
Após o fornecimento do serviço, existem mecanismos
para a avaliação dos serviços prestados. Esta
avaliação forma a base documental para a tomada de
ações e até uma eventual desomologação.
Os documentos de contratação contêm todos os
dados que descrevem claramente o serviço pedido,
no detalhamento adequado para não gerar dúvidas
internas ou externas. Para garantir que as
informações do pedido estejam corretas e completas,
é feita uma análise crítica  e aprovação do mesmo
antes de sua liberação.

4.5 – Item da norma 4.8
Como todos os produtos do CROP estão devidamente
associados a um processo operacional, e estes a um
procedimento escrito, a rastreabilidade de qualquer
produto durante todo o processo estará devidamente
assegurada.
Quanto aos documentos que necessitem ser
arquivados em pastas, todos possuem identificação
adequada, e controladas através das diversas listas
mestras e do controle dos registros da qualidade.
Todos os processos, desde a chegada das
solicitações de intervenção ao CROP, até o
arquivamento dos programas de manobra executados
pelo Tempo Real estão devidamente rastreados
através dos documentos e produtos gerados pelos
Operadores de Sistema da Programação e do Tempo
Real.
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4.6- Item da norma 4.9
O CROP identifica e planeja os processos que influem
diretamente na qualidade, assegurando que estes são
conduzidos sob condições controladas, incluindo
(quando necessário):
- Procedimentos documentados;
- Conformidade com normas de referência;
- Critérios claros de execução do trabalho.
Principais processos:
- Elaboração e Transmissão de Programas de
Manobra;
- Execução de Manobras Programadas;
- Ocorrência no Sistema;
- Controle do Sistema Eletroenergético.
Esses processos ocorrem sob condições controladas
mediante a existência de procedimentos
documentados e a locação de profissionais
qualificados. Sempre supervisionados pela Gerência
da Qualidade.

4.7-Item 4.10
Os insumos utilizados para a prestação dos serviços
no CROP são: solicitações de intervenção, estudos
elétricos, diretrizes operativas, programas de geração,
diagramas unifilares, instruções normativas etc., e a
verificação dos mesmos se dão na fase de preparação
e coleta da documentação, sob responsabilidade dos
Engenheiros, Encarregado,  Equipe de Programação
e Pré-despacho.
Quando da aquisição de novos equipamentos,
software, hardware, os mesmos devem ser
inspecionados para verificar o atendimento às
especificações.
As principais inspeções finais aplicáveis são as
análises dos relatórios diários gerados pela equipe de
Tempo Real, análise do sistema de gravação (DATA-
VOICE), análises efetuadas pela equipe de Tempo
Real para realizar as manobras programadas e de
urgência, o controle do sistema eletroenergético, bem
como o rígido “filtro” aplicado aos programas de
manobras emitidos pelo CROP, que inicia com a sua
elaboração na Programação, e passa pela conferência
do Engenheiro, Encarregado e por fim do Operador de
Sistema de Tempo Real.
Todos os serviços somente são fornecidos quando
todas as atividades especificadas no plano da
qualidade e nos procedimentos tenham sido
satisfatoriamente completadas e os registros
disponíveis.

4.8- Item 4.13
Durante todos os estágios dos processos, são
inúmeras as possibilidades de ocorrência de não-
conformidades, existindo assim planos abrangendo
todas as atividades e os possíveis problemas,
mostrando como proceder em cada caso.
 Desta forma, o controle de produto não-conforme
deve ser feito por cada pessoa responsável, conforme
o plano para tratamento de não-conformidades. Para
as não-conformidades deve-se verificar a necessidade
de se tomar ação corretiva / preventiva. Nos casos em
que o colaborador notar que sua decisão pode afetar
o CROP ou determinações da Chefia, esta deve ser
consultada na decisão.

4.9- Item 4.14
As ações corretivas ou preventivas são tomadas para

 eliminar as causas das não conformidades reais ou
potenciais em um grau apropriado à magnitude dos
problemas e proporcionais aos riscos encontrados.
Os resultados de ações corretivas ou preventivas se
refletem na alteração/criação de procedimentos,
aplicação de treinamento, mudança nos controles, etc.
Ação corretiva: ação tomada para eliminar a causa de
não-conformidades ocorridas.
Ação preventiva: ação tomada para eliminar a causa
de não-conformidades potenciais.
Os procedimentos para ação corretiva/preventiva
incluem:
- Tratamento de reclamações de cliente e relatórios

de não-conformidade do serviço;
- Investigação da causa das não-conformidades

relacionadas ao processo ou sistema da
qualidade e registro dos resultados da
investigação;

- Ação corretiva para eliminar a causa;
- Aplicação de controles para assegurar que a

ação corretiva é tomada e é efetiva.

4.9 – Item 4.17
O CROP possui procedimentos para o planejamento e
implementação de auditorias internas da qualidade
para verificar se as atividades da qualidade e
respectivos resultados estão em conformidade com as
disposições planejadas e para determinar a eficácia
do Sistema da Qualidade.
As auditorias internas são programadas com base na
situação atual e são executadas por pessoal
qualificado e independente daquele que tem
responsabilidade direta pela atividade auditada.
Os resultados das auditorias são registrados e
levados ao conhecimento da Chefia e dos
responsáveis pela área auditada.

4.10 – Item 4.18
O CROP possui procedimentos para identificar as
necessidades de treinamento e providenciá-lo para
todo pessoal que executa atividades que afetam a
qualidade. O Gerente da Qualidade faz o
levantamento da necessidade de treinamento, aprova
e providencia a realização dos treinamentos  de
acordo com procedimento documentado.

4.11 – Item 4.20
A Chefia do CROP é o responsável final pela
alimentação dos dados referentes aos indicadores de
desempenho do CROP, contidos no programa “GPD”
- Gerenciamento pelas Diretrizes. Entretanto, as
pessoas responsáveis pelos processos  fornecem as
informações necessárias para alimentação deste
banco de dados.
Além disso, existem alguns processos internos para
os quais desenvolve-se acompanhamento estatístico
adicional, tais como: gráficos de acompanhamento,
folhas de verificação, estratificação de dados, planos
de ação 5W + 2H e relatórios de três gerações.   
Existem procedimentos documentados para
processos com controle estatístico, tais como:
Controle de Treinamento , Análise Final e Aprovação
dos programas de Manobra, Estatística de
Desligamento de Carga – FREQ e DREQ, Análise
Diária da Operação do Dia Anterior e CAA da
Comunicação Verbal da Operação .
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5- PRINCIPAIS PROBLEMAS PARA IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9002

Os principais problemas enfrentados pelo CROP para
implantação da ISO 9002 foram:

- Softwares e hardwares disponíveis durante o
processo de elaboração do sistema da
qualidade;

- Alto custo inicial;
- Aferição/calibração dos indicadores digitais;

6- VANTAGENS DO SISTEMA DA QUALIDADE

As principais vantagens do sistema da qualidade do
CROP foram:

- Redução do tempo de treinamento dos novos
operadores;

- Redução de custos;
- Procedimento de análise de solicitações de

intervenção mais seguro;
- Resolução de não conformidade em um

tempo menor;
- Equipe mais coesa;
- Procedimento sistemático para

elaboração/análise/execução de manobras;
- Maior credibilidade perante o setor elétrico;
- Centro regional de operação reconhecido

pelo ONS podendo operar como COL-PF.
- Processo de comunicação verbal na

operação mais sistematizado
Além das vantagens citadas acima o valor do
custo/benefício da implantação de um sistema da
qualidade é verificado facilmente pela redução do
custo de treinamento, como vemos na tabela abaixo.

TABELA 1- VALOR TREINANDO
VALOR TREINANDO

 
                       PROG.        T.REAL          PÓS       ENG.

HORAS              704,00         1056,0          528,0       1056
VALOR (H/h)         3,69               3,69            3,69           6
ENCARGOS          1,82               1,82            1,82          1,82
VALOR(R$)     4727,92         7091,88      3545,94  11531,52
TOTAL                                                                     26897,27

TABELA 2 – VALOR INSTRUTOR
VALOR INSTRUTOR

                            PROG.      T.REAL           PÓS       ENG.
HORAS               704,00       1056,0           528,0        1056
VALOR ( H/h)         5,72             5,72             5,72          10
ENCARGOS           1,82             1,82            1,82             1,82
VALOR (R$)     7328,92     10993,38      5496,69     19219,20
TOTAL                                                                      43038,20

Cabe ressaltar que os dados se referem ao custo em
homem/hora para poder exercer um cargo no CROP,
estes são após a ISO 9002, reduzindo o tempo de
treinamento em 50% obtendo mesmo assim um
excelente aproveitamento dos novos operadores de
sistema, com um custo de treinamento reduzido em
50%.
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FIGURA 2 – LOGOMARCA DO CROP


