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Este relatório resume os procedimentos de análise documental e vistoria de campo da SPE 

Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., responsável pela construção e operação da 

Arena Pernambuco, conduzidos de 01 a 31 de Julho de 2013, no escritório do Instituto Totum 

(instalações de São Paulo/SP e Recife/PE) e nas Instalações da Arena Pernambuco. 
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1. Declaração de Execução de Auditoria  

 

Com referência ao Contrato número 003/2013, nós, Paulo Lucas de Barros e Silva, Felipe Lu-

cas de Barros e Silva, Alberto Santos Lugo, Clarisse Monteiro e Celina Almeida, em nome do 

Instituto Totum, no papel de verificador independente, concluímos o processo de verificação do 

Quadro de Indicadores de Desempenho referente ao mês de Julho de 2013, conduzido no pe-

ríodo de 01 a 31 de Julho de 2013. 

 

A verificação incluiu a lista de indicadores constantes do contrato 003/2013 e foi realizada por 

meio de análise documental e presencial junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investi-

mentos S.A., conforme detalhamento nesse relatório. As informações foram fornecidas por re-

presentantes da SPE Arena Pernambuco, conforme descrito a seguir: 

 Sinval Andrade – SPE Arena Pernambuco; 

 Mauro Barros – SPE Arena Pernambuco; 

 Marília Bechara – SPE Arena Pernambuco; 

 Fernanda Anjeiras – SPE Arena Pernambuco; 

 Izabelle de Araújo Arcanjo – SPE Arena Pernambuco. 

 

A verificação foi feita com base na lista de verificação desenvolvida pelo Instituto Totum e 

aprovada pelo SEGOV/PE. 

 

Não houve limitações ao nosso trabalho durante a vistoria, nem da SPE Arena Pernambuco, 

nem de qualquer outra parte interessada. A seção 5 deste documento explica eventuais limita-

ções de nossas conclusões. 

 

Nós confirmamos que a verificação foi conduzida por pessoal qualificado com respeito ao ne-

gócio, como estabelecido na seção 4 deste relatório. As conclusões são baseadas em evidên-

cias consideradas suficientes. Nós obtivemos razoável nível de conforto de forma que as con-

clusões refletem nosso julgamento profissional sobre o nível de atendimento da lista de verifi-

cação e pontuação final. 

 

Baseados nas evidências colhidas e nas checagens feitas no trabalho de análise, podemos 

considerar que a pontuação final de 13,0 Pontos, equivalente ao 86%% da nota máxima possí-

vel dados os itens aplicáveis, com a NOTA 8,6 de conformidade (numa escala de zero a dez) 
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representa o estágio atual de operação do empreendimento. As discrepâncias, pendências e 

oportunidades de melhoria (quando existentes) estão listadas neste relatório. 

 

 

___________________________    ___________________________  

Recife, 31 de Julho de 2013                     São Paulo, 31 de Julho de 2013 

Paulo Lucas de Barros e Silva    Celina Almeida 

Coordenador       Coordenador 

Instituto Totum       Instituto Totum 

 

 

___________________________    ___________________________  

Recife, 31 de Julho de 2013             Recife, 31 de Julho de 2013 

Felipe Lucas de Barros e Silva                                   Alberto Santos Lugo 

Engenheiro Civil       Engenheiro Eletricista 

Instituto Totum       Instituto Totum 

 

 

___________________________                   ____________________________ 

Recife, 31 de Julho de 2013                                     Recife, 31 de Julho de 2013 

Clarisse Monteiro                                                      Marcelo Furtado   

Contadora                                                                Pesquisador  

Instituto Totum                                                          Instituto Totum 
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2. Declaração da empresa 

 

Nós confirmamos que o Instituto Totum (Verificador Independente) conduziu a verificação dos 

indicadores constantes do quadro QID junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimen-

tos S.A., com base em lista de verificação previamente enviada a esta empresa. 

 

Os auditores tiveram acesso a todos as instalações, equipamentos, documentos e informações 

requisitadas. 

 

O resultado de pontuação final, assim como as limitações, pendências e observações foram 

apresentadas à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. através deste Relató-

rio, e não existem disputas ou objeções por parte de nossa empresa.  

  

Nós aceitamos este relatório e atestamos que ele reflete a situação atual da Pontuação de QID 

de nossa organização no mês em referência. 

 
 
 
___________________________________  
 
Recife, 31 de Julho de 2013 

Diretor Presidente – Sinval Andrade 

SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A.  
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3. Descrição da empresa 
A Arena Pernambuco está localizada a 19 km do Marco Zero do Recife e do Aeroporto dos 

Guararapes e a 03 km do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). O empreendimento está 

situado às margens da Rodovia BR-408, no Município de São Lourenço da Mata, na Região 

Metropolitana de Recife, Pernambuco, conforme Figura 1 a seguir. 

 

 

Figura 1. Mapa de localização do empreendimento. Fonte: CNO 

 

O empreendimento foi construído em área de 129.000 m² delimitada num espaço total de 50 

ha, com capacidade para 46 mil espectadores em assentos individuais numerados e 63 mil 

pessoas para outros eventos (com o uso do gramado), em um estádio no padrão FIFA. 

 

A Arena tem 4.700 vagas de estacionamento distribuídas em 4.500 vagas para veículos leves 

(sendo 800 cobertas) e 200 vagas para ônibus e veículos pesados. 

 

O estádio também conta com bares e restaurantes. Além de amplo espaço para circulação, 13 

escadas rolantes, 08 elevadores e 08 rampas de acesso. Shopping Center, cinemas, teatro, 

hotel e centro de convenções poderão integrar o projeto do empreendimento Cidade da Copa. 
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4. Resultados da verificação do QID  

4.1 Resumo da verificação 

Verificação realizada em formato documental e visita de campo durante a realização dos 

eventos, conforme regras estabelecidas nos documentos de referência.  

4.2  Equipe de Auditoria 

 

Nome Função Qualificação  

Celina  

Almeida 

Coordenadora Graduação em Processamento de Dados 

Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 

Auditora Líder ISO 9001 

Experiência em programas de auto-regulamentação.  

Paulo Lucas 

Barros e Silva 

Coordenador Graduação em Administração de Empresas 

Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 

Auditor Líder ISO 9001 

Especialização  em Planejamento e Gestão Organizacio-

nal 

Felipe Lucas 

Barros e Silva 

Engenheiro 

Civil 

Graduação em Engenharia Civil 

Especialização em Gestão e Controle Ambiental 

Experiência em Gerenciamento de Obras 

Qualificação em Gestão de Projetos 

Alberto Santos 

Lugo 

Engenheiro 

Eletricista 

Graduação em Engenharia Elétrica 

Experiência em Implantação e Manutenção Sistemas Elé-

tricos 

Qualificação em Técnicas em Confiabilidade de Sistemas 

Elétricos e NR 10 

Clarisse Mon-

teiro 

Contadora Graduação em Ciências Contábeis 

Pós Graduação em Auditoria Fiscal e Tributária 

Especialista em Outsourcing Contábil e Consultoria Tribu-

tária 

Marcelo Furtado Pesquisador Graduado em Administração de Empresas 

Mestrado em Administração Mercadológica com Projeto 

realizado sobre o tema “Relacionamento com o Cliente na Liga 

Inglesa de Futebol” 
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4.3 Opinião Geral 

O Empreendimento encontra-se em fase operacional, sob responsabilidade completa da SPE 

Arena Pernambuco. 

Foram realizados os seguintes eventos desde a última visita de vistoria: 

CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A – JOGO NÁUTICO x PONTE PRETA, 06 de Julho 

de 2013, público de 20.413 pessoas. 

CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A – JOGO BOTAFOGO x FLUMINENSE, 07 de Julho 

de 2013, público de 9.669 pessoas. 

VOLVO EXPERIENCE – 11, 12 e 13 de Julho de 2013, público de 150 pessoas. 

CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A – JOGO NÁUTICO x INTERNACIONAL, 28 de 

Julho de 2013, público de 19.489 pessoas. 

A verificação independente do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) foi feita com base 

nos indicadores que na prática foram passíveis de checagem e da aplicabilidade de medição 

de alguns indicadores, em virtude de sua periodicidade de apuração. 

Pode ser observado o funcionamento de todos os setores da Arena Pernambuco, ao longo dos 

eventos ocorridos no período de 01 à 31 de julho de 2013, elencados acima. 

4.4 Pontuação Obtida e Justificativas 

 

1. INDICADORES OPERACIONAIS 
 
1.1. NÍVEL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

 
1.1.1. Apresentar metodologia de pesquisa para avaliação da satisfação do usuário, contem-

plando os seguintes aspectos:  
1.1.1.1. Alimentação 
1.1.1.2. Atendimento de Bilheteria 
1.1.1.3. Conforto das Instalações 
1.1.1.4. Higiene e Limpeza das Instalações 
1.1.1.5. Organização e Apoio de Pessoal 
1.1.1.6. Sensação de Segurança 
 

 
1.1.2. Apresentar resultados da pesquisa de avaliação da satisfação do usuário (no mínimo 

trimestral), contemplando no mínimo os seguintes aspectos: 
1.1.2.1. Amostragem utilizada e estratificação 
1.1.2.2. Formulários utilizados (preenchidos) 
1.1.2.3. Identificação dos pesquisados 
1.1.2.4. Identificação dos pesquisadores 
1.1.2.5. Resultados quantitativos 
1.1.2.6. Resultados qualitativos 
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1.1.2.7. Previsão de realização de próxima pesquisa 
 

Responsável pelas informações (Izabelle de Araújo Arcanjo – Gestora de Contratos) 
 
 

 Principais Constatações e Conclusões 

 
A SPE informou que houveram adaptações na pesquisa de satisfação do usuário, após rea-

lização dos primeiros eventos. Informa que existem anexos, que comprovam a aplicação 

das mesmas, porém não foram apresentados. Informa ainda  que a apuração dos resulta-

dos, serão trimestrais, conforme determinado pelo QID. Em função da alegação da empre-

sa a respeito da periodicidade, foram usados como critério somente a avaliação do auditor 

do Instituto Totum, sem que a falta da documentação penalizasse de alguma forma a nota 

do indicador. 

 

A SPE efetuou sua auto-avaliação, indicando as seguintes notas: 

 Alimentação:            nota 20 (100%) 

 Atendimento Bilheteria:          nota 20 (100%) 

 Conforto Instalações:           nota 20 (100%) 

 Higiene e Limpeza Instalações:     nota 20 (100%) 

 Organização e Apoio Pessoal: nota 20 (100%) 

 Sensação de Segurança:   nota 20 (100%) 

 

Pela avaliação da equipe do Instituto Totum, em função de visita presencial e avaliação jun-

to aos usuários, as seguintes notas foram atribuídas: 

 Alimentação:     nota 15 (75%) 

 Atendimento Bilheteria:   nota 20 (100%) 

 Conforto Instalações:   nota 20 (100%) 

 Higiene e Limpeza Instalações: nota 15 (75%) 

 Organização e Apoio Pessoal: nota 20 (100%) 

 Sensação de Segurança:   nota 20 (100%) 

 

Em resumo, somente houve diferença nas avaliações de Alimentação devido à falta de al-

guns produtos, como refrigerantes, próximo ao final do jogo entre Náutico x Ponte Preta, no 

bar do setor leste – anel inferior – nível 1, e, Higiene e Limpeza; falta de sabonete líquido 

no banheiro da área Premium, e piso molhado, com mau cheiro no banheiro setor oeste – 

anel superior – nível 4, ao longo do jogo entre Náutico x Internacional  (ambos casos com 

nota 15 em vez de nota 20). Uma vez que os dados de pesquisa ainda não foram disponibi-
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lizados à equipe auditora, a nota foi atribuída pelo auditor que acompanhou presencialmen-

te os eventos. 

 

Durante o período de 01 à 31 de julho de 2013 a pesquisa foi aplicada integralmente, con-

forme eventos realizados, segundo declaração da empresa.  
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1.2. NÍVEL DE ATENDIMENTO AOS CLUBES 
 

1.2.1 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação do gramado e evidências 
de manutenção do gramado como recomendado pela empresa especializada. 
 

1.2.2 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação das instalações de vesti-
ário e eventuais ações corretivas. 

 
1.2.3 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação das instalações de apoio 

de campo (bancos suplentes, maca, estacionamento ônibus, acessos dos clubes, etc). 
 

 
Responsável pelas informações (Izabelle de Araújo Arcanjo – Gestora de Contratos) 
 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Empresa não apresentou formulários de “check-list” aplicáveis para gramado, vestiários e 

instalações de apoio.  

 

Uma vez que os itens possuem evidências de aplicação, assim como a constatação da 

equipe Totum durante os eventos verificou a conformidade com os requisitos, foi atribuída 

nota 10 a todos, coerente com a auto-avaliação da empresa. 
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1.3. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ARENA 

 
1.3.1 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação das instalações elétricas 
e sua funcionalidade. 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Foram apresentados formulários para aplicação de metodologia de verificação – plano da 

empresa Royal Verd (listas de verificação) para quadros elétricos (diversas áreas), Rede 

Elétrica, Grupo Gerador, Energia, Iluminação e Para-raios. Apenas apresentado detalha-

mento de uma inspeção (termovisão), realizada em 18/06/2013. 

 

Em função da operação da Arena nos eventos ter atendido à especificação, mesmo sem a 

integridade dos registros evidenciada, porém com os dados de observação da equipe To-

tum, foi confirmada a nota auto-atribuída pela empresa de 20 pontos (detalhamento das 

constatações em anexo). 

 
Os procedimentos de rotinas de manutenção devem ser rigorosamente rastreáveis através 

da documentação. Preferencialmente, registros com fotos digitais trazem maiores subsí-

dios aos relatórios de inspeção e controle. Faltou informar as datas de assinaturas dos 

responsáveis, a diretoria de manutenção não fez o registro da assinatura. Essa rotina de 

manutenção deve ter um número de registro, exemplo: N.001/2013. 

 

Faltou o número do registro para controle do CHECK LIST, as assinaturas não foram ano-

tadas, as datas das assinaturas dos responsáveis não foram registradas. 

 

Para o CHECK LIST da Entrada de Energia, falta o número de registro deste evento de 

controle, a assinatura e data para controle do gerente de manutenção não foi registrado. O 

registro da INSTABILIDADE da concessionária deve ser evidenciado no medidor de ener-

gia elétrica ou através de documento próprio da concessionária afirmando a ocorrência. 

 

1.3.2 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação das instalações hidráuli-
co-sanitárias. 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (pré evento e 

mensal), além da constatações feita pela equipe do Instituto Totum que esteve presente 

aos eventos. Foi atribuída nota 20, coerente com a auto-avaliação da empresa. 
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1.3.3 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação e funcionalidade da dre-
nagem da Arena. 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (mensal) e 

Check List, além da constatações feita pela equipe do Instituto Totum que esteve presente 

aos eventos. Foi atribuída nota 20, coerente com a auto-avaliação da empresa. 

 

 

 
1.3.4 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação e funcionalidade das vias 
de acesso interno. 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentado metodologia e evidências, através do Check List – Conservação e Limpeza, 

além da constatações feita pela equipe do Instituto Totum que esteve presente aos even-

tos. Foi atribuída nota 20, coerente com a auto-avaliação da empresa. 

 

1.3.5 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação e condições do paisa-
gismo natural do complexo Arena. 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentado metodologia e evidências, através da Rotina Administrativa, além da consta-

tações feita pela equipe do Instituto Totum que esteve presente aos eventos. Foi atribuída 

nota 20, coerente com a auto-avaliação da empresa. 

 
1.3.6 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação e funcionalidade das es-
truturas físicas (placar, cadeiras, poltronas e cumprimento das normas preventivas de manu-
tenção). 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Por considerar o empreendimento novo, não foi aplicado procedimentos ou rotinas de veri-

ficação do estado de conservação da estrutura física existente. Pode-se constatar, real-

mente, esta afirmativa, em relação a qualidade e bom estado das estruturas físicas apre-

sentadas. Porém, ao longo do tempo, esse item deve ser verificado para garantir o perfeito 

funcionamento ao longo do tempo. Foi ampliada a lista de verificação incluindo Climatiza-

ção, Camarotes, Elevadores / Escadas Rolantes. 
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Portanto, foi possível atribuir nota, confirmando a auto-avaliação da empresa de 20 pontos 

nesse quesito, por meio da constatação in loco da equipe de auditores nos dias dos even-

tos.  

 
1.3.7 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação e funcionalidade dos 
equipamentos de TI. 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentados Relatórios de Troca de Status e Check List de Manutenção e Funcionalidade 

dos Equipamentos de TI. 

 

Portanto, foi possível atribuir nota, confirmando a auto-avaliação da empresa de 20 pontos 

nesse quesito, com base nos relatórios apresentados. 

 
1.3.8 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação e funcionalidade (quando 
aplicável) dos equipamentos de combate a incêndio. 

 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentado metodologia e evidências, através da Lista de Verificação dos Extintores. Foi 

atribuída nota 20, coerente com a auto-avaliação da empresa. 

 
1.3.9 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação e funcionalidade dos 
equipamentos de campo, no mínimo conforme instruções do fabricante. 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 

Empresa não apresentou formulários de “check-list” aplicáveis.  

 

Uma vez que o item possui evidências de aplicação, assim como a constatação da equipe 

Totum durante os eventos, verificou a conformidade com os requisitos, foi atribuída nota 

20, coerente com a auto-avaliação da empresa. 

 

1.3.10 Apresentar resultados de verificação do estado de limpeza, conservação e funcionalida-
de do estacionamento. 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentado metodologia e evidências, através do Check List – Conservação e Limpeza. 
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Apesar da empresa ter considerado na partida entre Náutico x Ponte Preta como “desco-

nhecimento por parte dos usuários sobre o posicionamento das vagas, causando lentidão 

no fluxo de veículos”, a equipe do Instituto Totum considerou a explicação da empresa em 

parte aceitável, pois deveriam ter previsto essa possibilidade e mobilizado mais agentes 

para direcionar melhor e mais rápido os motoristas, sendo evidenciada melhoria nos even-

tos seguintes.  

Foi atribuída nota 10, incoerente com a auto-avaliação da empresa, que atribuiu nota 20. 

 
1.3.11 Apresentar resultados de verificação da existência e integridade da sinalização em todo 
o complexo. 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (mensal), 

Check List e material fotográfico. Foi atribuída nota 20, coerente com a auto-avaliação da 

empresa, além da constatação visual dos auditores nos eventos.  

 
1.3.12 Apresentar resultados de verificação da existência e integridade dos equipamentos de 
segurança e sua manutenção, no mínimo, de acordo com as recomendações dos fabricantes. 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentado metodologia e evidências, através do Check List – Existência e Integridade 

dos Equipamentos de Segurança. Foi atribuída nota 20, coerente com a auto-avaliação da 

empresa. 

 
1.3.13 Apresentar resultados de verificação da limpeza e conservação de todo o complexo. 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentado metodologia e evidências, através do Check List – Limpeza Pré Evento e dos 

Controles de Execução de Serviços Diários. Foi atribuída nota 20, coerente com a auto-

avaliação da empresa. 

 

1.3.14 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação e funcionalidade dos 
sistemas de comunicação e apoio à imprensa, no mínimo de acordo com recomendação dos 
fabricantes. 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Apresentada lista de verificação ampliada incluindo Fibra Ótica, Catracas, Rádios Digitais. 
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Apresentadas evidências com material fotográfico e verificado pela equipe do Instituto To-

tum. Foi atribuída nota 20, coerente com a auto-avaliação da empresa. 

 

1.3.12 Apresentar resultados de verificação do estado de conservação e funcionalidade dos 
equipamentos de suporte médico. 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 

Informado e evidenciado que a empresa responsável, SAFETY MED, possui um programa 

próprio de geração de relatórios operacionais, no qual podem ser gerados informações, 

assegurando assim a confiabilidade das informações gerenciais e operacionais. Foi atribu-

ída nota 20, coerente com a auto-avaliação da empresa. 

 
 

 
Responsável pelas informações (Izabelle de Araújo Arcanjo – Gestora de Contratos) 
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1.4 INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS 
 

1.4.12 Apresentar lista das intervenções estruturais previstas e respectivos prazos. 
 
1.4.12.1 Apresentar nível de cumprimento do escopo planejado 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Não apresentadas evidências de cumprimento das pendências para conclusão de obra. 

Sendo assim, a equipe Totum atribui nota 5 (50%) nesse quesito. 

 
1.4.13 Apresentar o nível de cumprimento dos prazos previstos das intervenções. 
 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Não apresentadas evidências de cumprimento das pendências para conclusão de obra. 

Sendo assim, a equipe Totum atribui nota 5 (50%) nesse quesito. 

 
Responsável pelas informações (Izabelle de Araújo Arcanjo – Gestora de Contratos)
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1.5 UTILIZAÇÃO DA ARENA MULTIUSO 

 
1.5.12 Apresentar calendário oficial da CBF para jogos no segundo semestre de 2013. 
1.5.12.1 Verificação do atendimento ao calendário pactuado 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
A empresa apresentou lista de jogos emitida pela CBF (até final de 2013), sendo que todos 

os eventos programados foram atendidos, justificando nota máxima no quesito. 

 
 

1.5.13 Apresentar calendário oficial de shows e espetáculos não esportivos devidamente for-
malizado 

1.5.13.1 Verificação do atendimento ao calendário pactuado 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Início do período de cumprimento do calendário a partir de julho de 2013. O único evento 

planejado e executado integralmente foi o Volvo Experience, nos dias 11 a 13 de julho de 

2013 para cerca de 150 pessoas. Tendo em vista a conformidade entre o planejado e o 

executado, foi atribuída nota máxima.  

 
Responsável pelas informações (Izabelle de Araújo Arcanjo – Gestora de Contratos)
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2 INDICADOR AMBIENTAL 
 
2.3 Apresentar a lista de condicionantes  da licença de operação já obtida em 09/05/2013. 
2.3.12 Listar o nível de atendimento de cada condicionante. 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Metodologia apresentada e constatado o Relato da Empresa: A Licença de Operação da 

Arena nº 03.13.05.001815-5, emitida pela CPRH no dia 09 de maio de 2013, não possui 

condicionantes. Os itens escritos no corpo da LO estão relacionados comas exigências 

que devem ser seguidas, sendo elas listadas a seguir: 

A. Não será permitido o lançamento diretamente no solo de qualquer efluente liquido prin-

cipalmente as “águas servidas” sem que o mesmo tenha tratamento adequado, em conso-

nância com a Legislação vigente e prévio licenciamento da CPRH; 

B. A instalação dos equipamentos de tratamento e destinação de efluentes e resíduos sóli-

dos obedecerá à legislação de uso e ocupação do solo vigente no município; 

C. Cumprir na íntegra o Programa de Gerenciamento de Resíduos apresentado; 

D. Todas as recomendações, medidas preventivas e de mitigações apresentadas no Plano 

de Controle Ambiental (PCA) passam a fazer parte desta licença. 

 

Empresa atribuiu Notas máximas para todos os itens acima, porém não apresentou evi-

dências de atendimento. Por não ter verificado qualquer irregularidade, no entanto, foi con-

siderado nota 10 (50%) em todos os itens. 

 

 
2.4 Apresentar o percentual de conformidade com a Certificação Leed (adicional). 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Segundo a SPE, a Arena Pernambuco está buscando a Certificação Leed no nível "Certifi-

ed", contabilizando atualmente 48 pontos. A certificação está em fase de compilação da do-

cumentação para encaminhamento ao órgão certificador bem como de realização de co-

missionamento básico dos sistemas que consomem energia. 

 

Por não haver evolução em relação ao mês anterior, fica sem nota no período, sendo man-

tida nota período anterior.  

 
Responsável pelas informações (Izabelle de Araújo Arcanjo – Gestora de Contratos)
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3 INDICADOR FINANCEIRO 

 
3.3 Apresentar relatórios financeiros auditados mostrando a estrutura de capital, destacan-

do a posição do Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Passivo Total. 
3.3.12 Apresentar o cálculo (Passivo Circulante + Exigível e Longo Prazo)/Passivo Total 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 

Não aplicável, uma vez que o indicador só será aferido trimestralmente, ou seja, será re-
portado no QID referente ao mês de setembro de 2013, conforme plano de trabalho apre-
sentado. 
 
Em função desta informação, não foi realizada qualquer análise/ conferência quanto ao 
atendimento deste item, sendo mantida nota anterior. 

 
 

3.4 Apresentar relatórios financeiros auditados mostrando a liquidez Corrente, destacando a 
posição do Ativo Circulante e Passivo Circulante. 

3.4.12 Apresentar o cálculo Ativo Circulante/Passivo Circulante 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 

Não aplicável, uma vez que o indicador só será aferido trimestralmente, ou seja, será re-
portado no QID referente ao mês de setembro de 2013, conforme plano de trabalho apre-
sentado. 

 
Em função desta informação, não foi realizada qualquer análise/ conferência quanto ao 
atendimento deste item, sendo mantida nota anterior. 

 
 

3.5 Apresentar Relatórios Auditados, conforme abaixo: 
3.5.12 Até dia 31 de Agosto de 2013 relatório auditado de sua situação contábil , incluindo ba-

lanço e DRE do semestre encerrado em 30 de junho de 2013. 
3.5.13 Até dia 30 de abril de 2014, demonstrações financeiras do exercício do ano de 2013 

(relatório da Administração, Balanço Anual, DRE, Quadros de origem e aplicação de 
fundos, notas explicativas, destaque das transações com partes relacionadas, parecer 
auditores externos e conselho fiscal) 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 

Não aplicável, uma vez que as informações serão apuradas em 31 de agosto de 2013, ou 
seja, serão reportadas no QID do referido mês, conforme plano de trabalho apresentado. 

 
Em função desta informação, não foi realizada qualquer análise/ conferência quanto ao 
atendimento deste item. 

 
3.6 Apresentar índice de eficiência Custo/Receita Líquida 
3.6.12 Apresentar estudo com outras empresas ou empreendimentos similares ou ainda orça-

mentos anteriores (plano de negócios) que mostram a adequação do índice 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
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Não aplicável, uma vez que as informações serão reportadas no QID referente ao mês de 
setembro/2013, conforme plano de trabalho apresentado.  
 

Em função desta informação, não foi realizada qualquer análise/ conferência quanto ao 
atendimento deste item. 

 
3.7 Apresentar Projeções Financeiras conforme abaixo: 
3.7.12 Até 90 dias após encerramento de cada semestre civil, informações sobre as projeções 

financeiras da concessão, comparando resultados reais versus resultados projetados 
(considerando o plano de negócios da Arena) 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 

Não aplicável, uma vez que as informações serão auferidas semestralmente, conforme 
plano de trabalho apresentado. 
 
Em função desta informação, não foi realizada qualquer análise/ conferência quanto ao 
atendimento deste item. 

 
 
Responsável pelas informações (Izabelle de Araújo Arcanjo – Gestora de Contratos)
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4 INDICADOR SOCIAL 

 
4.3 Apresentar a lista dos programas socioculturais para as comunidades vizinhas e respec-

tivas metas qualitativas e quantitativas previamente pactuados com o poder público para 
a fase pós-obra, ou seja, operação da Arena 

4.3.12 Apresentar posição atual qualitativa e quantitativa de cada Programa 
4.3.13 Observação: segundo relatório de vistoria número 5, os programas atualmente em cur-

so na fase da Obra são “Caia na Rede”, “Eco Educar”, “Jovem Aprendiz” e “Acreditar”. 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 

Informado pela SPE, que por se tratar de apuração semestral, apenas será apresentado 

em dezembro/13, portanto foi mantida nota anterior. 

 

 

Responsável pelas informações (Izabelle de Araújo Arcanjo – Gestora de Contratos)
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5 INDICADOR IMOBILIÁRIO 
 

5.3 Apresentar o nível de Atendimento ao Plano Diretor do Município para o cumprimento 
das construções previstas no Empreendimento Imobiliário 

5.3.12 SPE deverá apresentar auditoria técnica ou parecer de pessoa qualificada mostrando 
atendimento à Lei do Plano Diretor 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 

Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. 

 

5.4 Apresentar o Cronograma de Construção para Empreendimentos de até 5 pavimentos 
5.4.12 Mostrar atendimento ao cronograma de construção, previsto em no máximo 8 meses 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. 

 
5.5 Apresentar o Cronograma de Construção para Empreendimentos de até 14 pavimentos 
5.5.12 Mostrar atendimento ao cronograma de construção, previsto em no máximo 18 meses 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. 

 
5.6 Para as unidades entregues, apresentar relatório de conformidade do desempenho tér-

mico e acústico 
5.6.12 Apresentar relatório assinado por profissional habilitado, atestando a conformidade em 

termos de desempenho térmico e acústico das unidades entregues (conforme normas 
aplicáveis da ABNT) 
 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. 

 
5.7 Para as unidades entregues, apresentar relatório de conformidade do atendimento aos 

padrões de qualidade 
5.7.12 Apresentar relatório assinado por profissional habilitado, atestando a conformidade em 

termos dos padrões de qualidade estabelecidos das unidades entregues (adicionalmen-
te conformidades às normas aplicáveis da ABNT) 

 

 Principais Constatações e Conclusões 
 
Este indicador não se aplica no momento. Portanto, sem atribuição de nota. 

Responsável pelas informações (Izabelle de Araújo Arcanjo – Gestora de Contratos)
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4.5 Quadro de Indicadores de Desempenho - QID 

 

1 

Indica-
dor 
Opera-
cional         

Pontuação 
Possível Perfil Pontuação  

Periodici-
dade 

    
1.
1 

Nível de Atendi-
mento ao Usuário             

        1.1.1 Satisfação Alimentação 0 a 20 pontos Pesquisador 15 Trimestral 

        1.1.2 Atendimento de Bilheteria 0 a 20 pontos Pesquisador 20 Trimestral 

        1.1.3 Conforto das Instalações 0 a 20 pontos Pesquisador 20 Trimestral 

        1.1.4 
Higiene e Limpeza das 
Instalações 0 a 20 pontos Pesquisador 15 Trimestral 

        1.1.5 
Organização e Apoio de 
Pessoal 0 a 20 pontos Pesquisador 20 Trimestral 

        1.1.6 Sensação de Segurança 0 a 20 pontos Pesquisador 20 Trimestral 

                    

    
1.
2 

Nível de Atendi-
mento aos Clu-
bes             

        1.2.1 Gramado 0 a 10 pontos Eng. Civil 10 Mensal 

        1.2.2 Vestiários 0 a 10 pontos Eng. Civil 10 Mensal 

        1.2.3 Instalações de Apoio 0 a 10 pontos Eng. Civil 10 Mensal 

                
 

  

    
1.
3 

Conservação e 
Manutenção da 
Arena         

 
  

        1.3.1 Instalações Elétricas 0 a 20 pontos Eng. Elétrico 20 Mensal 

        1.3.2 
Instalações Hidráulico 
Sanitárias 0 a 20 pontos Eng. Civil 20 Mensal 

        1.3.3 Drenagem Pluvial 0 a 20 pontos Eng. Civil 20 Mensal 

        1.3.4 Vias de Acesso Interno 0 a 20 pontos Eng. Civil 20 Mensal 

        1.3.5 Paisagismo 0 a 20 pontos Eng. Civil 20 Mensal 

        1.3.6 
Estruturas Físicas 

0 a 20 pontos 
Eng. Civil/ 
Elétrico 20 Mensal 

        1.3.7 Equipamentos de TI 0 a 20 pontos Eng. Elétrico 20 Mensal 

        1.3.8 
Equipamentos Combate 
Incêndio 0 a 20 pontos Eng. Civil 20 Mensal 

        1.3.9 Equipamentos de Campo 0 a 20 pontos Eng. Civil 20 Mensal 

        1.3.10 
Estacionamento 0 a 20 pontos Eng. Civil 10 Mensal 

        1.3.11 
Sinalização 0 a 20 pontos Eng. Civil 20 Mensal 

        1.3.12 

Equipamentos de Segu-
rança 0 a 20 pontos Eng. Civil 20 Mensal 

        1.3.13 
Limpeza e Conservação 0 a 20 pontos Eng. Civil 20 Mensal 

        1.3.14 

Sistemas Comunicação e 
Apoio Imprensa 0 a 20 pontos Eng. Elétrico 20 Mensal 

        1.3.15 

Equipamentos de Supor-
te Médico 0 a 20 pontos Eng. Elétrico 20 Mensal 

                
 

  

    
1.
4 

Intervenções 
Estruturais         
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1 

Indica-
dor 
Opera-
cional         

Pontuação 
Possível Perfil Pontuação  

Periodici-
dade 

        1.4.1 
Nível cumprimento do 
escopo 0 a 10 pontos 

Eng. Ci-
vil/Elet 5 Mensal 

        1.4.2 
Nível cumprimento dos 
prazos 0 a 10 pontos 

Eng. Ci-
vil/Elet 5 Mensal 

                
 

  

    
1.
5 

Utilização Arena 
Multiuso         

 
  

        1.5.1 
Atendimento calendário 
futebol   Eng. Civil 10 Mensal 

        1.5.2 
Atendimento calendário 
shows e espetáculos   Eng. Civil 20 Mensal 

 
 
 

2 

Indica-
dor 
Ambi-
ental         

Pontuação 
Possível Perfil Pontuação  

Periodici-
dade 

    
2.
1 

Atendimento aos 
Requisitos da 
Licença de Ope-
ração             

        2.1.1 

Tratamento adequado 
efluentes líquidos 0 a 20 pontos 

Eng. Ci-
vil/Elet 10 Mensal 

        2.1.2 

Instalação dos equipamen-
tos de tratamento e desti-
nação de efluentes e resí-
duos sólidos em conformi-
dade legislação 0 a 20 pontos 

Eng. Ci-
vil/Elet 10 Mensal 

        2.1.3 

Cumprimento Programa de 
Gerenciamento de Resíduos 0 a 20 pontos 

Eng. Ci-
vil/Elet 10 Mensal 

        2.1.4 Cumprimento PCA 0 a 20 pontos 
Eng. Ci-
vil/Elet 10 Mensal 

        2.1.5 Certificação  Leed 0 a 20 pontos 
Eng. Ci-
vil/Elet 10 Mensal 

           
 
 
 

3 

Indicador 
Financei-
ro         

Pontuação 
Possível Perfil Pontuação  

Periodici-
dade 

    
3.
1 

Estrutura de 
Capital             

        3.1.1 Estrutura de Capital 0 a 10 pontos Contador 10 Trimestral 

                
 

  

    
3.
2 Liquidez Corrente         

 
  

        3.2.1 Liquidez Corrente 0 a 10 pontos Contador 10 Trimestral 

                
 

  

    
3.
3 

Demonstrações 
Financeiras         

 
  

        3.3.1 
Relatório auditado do 
semestre até 31/08 0 a 10 pontos Contador --- Semestral 

        3.3.2 
Demonstrações financei-
ras completas até 30/04   Contador --- Semestral 

                    

    
3.
4 

Custo x Receita 
Líquida             
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3 

Indicador 
Financei-
ro         

Pontuação 
Possível Perfil Pontuação  

Periodici-
dade 

        3.4.1 Custo/Receita Líquida 0 a 10 pontos Contador --- Trimestral 

                    

    
3.
5 

Projeções Finan-
ceiras             

        3.5.1 

Projeções financeiras 
compatíveis com plano 
negócios 0 a 10 pontos Contador --- Semestral 

 
 
 
 

4 
Indicador 
Social         

Pontuação 
Possível Perfil Pontuação  

Periodici-
dade 

    
4.
1 

Programas Soci-
ais / Culturais e 
Envolvimento 
Comunidade             

        4.1.1 Nível de Implementação 0 a 10 pontos 
Eng. Civil/ 
Eletrico 10 Semestral 

 
 

 
 
 

5 

Indicador 
Imobiliá-
rio         

Pontuação 
Possível Perfil Pontuação  

Periodici-
dade 

    
5.
1 

Atendimento ao 
Plano Diretor 
Município             

        5.1.1 
Atendimento ao Plano 
Diretor 0 a 10 pontos Eng. Civil --- Mensal 

                
 

  

    
5.
2 

Cumprimento 
Cronograma de 
Construção (5 
pavimentos)         

 
  

        5.2.1 
Cumprimento cronogra-
ma até 5 pavimentos 0 a 10 pontos Eng. Civil --- Bimestral 

                
 

  

    
5.
3 

Cumprimento 
Cronograma de 
Construção (14 
pavimentos)         

 
  

        5.3.1 
Cumprimento cronogra-
ma até 14 pavimentos 0 a 10 pontos Eng. Civil --- Bimestral 

                
 

  

    
5.
4 

Conforto térmico 
e acústico         

 
  

        5.4.1 
Conforto térmico e acús-
tico unidades entregues 0 a 10 pontos Eng. Civil --- Mensal 

                    

    
5.
5 

Cumprimento 
padrão de quali-
dade             

        5.5.1 
Cunmprimento padrão de 
qualidade 0 a 10 pontos Eng. Civil --- Mensal 
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INDICADOR  NOTA  
PESO 
ORIGI-
NAL 

PESO 
IND. 
APLICÁV. 

NOTA 
PARCIAL 

NOTA 
FINAL 
QID 

TOTAL 
MÁX. 
TEÓRI-
CO 

NOTA 
FINAL 
QID 
COMO % 

Indicador 
Operacional 14,47 60% 67% 9,64 

13,0 15,1 86% 

Indicador 
Ambiental 10 10% 11% 1,11 

Indicador 
Financeiro 10 10% 11% 1,11 

Indicador 
Social 10 10% 11% 1,11 

Indicador 
Imobiliário 

Não Apli-
cável 10% 

Não Apli-
cável 

Não Apli-
cável 

 
 
 



 

29 

 

4.6  Conclusão final  

 

Podemos evidenciar ao longo do mês de julho de 2013, o Quadro de Indicadores de 

Desempenho, os eventos citados no item 4.4. Alguns itens do Quadro de Indicadores de 

Desempenho não puderam ter atribuída nota, tendo em vista falta de evidências e gestão 

propriamente dita pela SPE. Conforme regras da verificação independente, para alguns itens 

de periodicidade não mensal foram mantidas notas anteriores. 

A infraestrutura de gestão para operação está operacional com todas as ações planejadas, 

executadas e contratadas de forma satisfatória. Foi identificado giro do Ciclo PDCA (Plan, Do, 

Check, Act) refletidos nesse relatório, porém em algumas situações não foram apresentadas 

evidências, não havendo em alguns casos clara justificativa pela ausência destas evidências. A 

SPE poderia considerar a implementação de um sistema de gestão da qualidade como forma 

de disciplinar e controlar as atividades de operação da Arena, porém esta não é uma exigência 

contratual. 

Para aceitação definitiva da obra, será necessário indicação formal da SPE, sobre conclusão 

de todas as etapas de obra. A partir daí, será agendada visita específica para tal fim, com a 

presença dos membros da Comissão de Aceitação de Obra. Tendo em vista, que existem 

complementos a ser finalizados e pendentes, apontados desde o último relatório de vistoria, 

realizado em maio de 2013. E, que a partir do relatório anterior (junho de 2013), a não 

conclusão se refletirá na nota apontada no item 1.4 Intervenções Estruturais do Quadro de 

Indicadores de Desempenho – QID. Desta forma, o Instituto Totum declara que a nota final 

constante do Capítulo 4.6 deste relatório reflete o desempenho atual da operação e 

manutenção do Empreendimento. 
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5. Limitações 

 

Os trabalhos de verificação foram baseados em amostragem de instalações, documentos e 

dados passíveis de verificação de materialidade, sempre por amostragem. Não foi incluída 

geração de dados adicionais aos que já estavam disponíveis, nem simulação de uso de 

equipamentos que demonstram desempenho somente quando em operação efetiva. 

Conforme estabelecido em contrato, existe limitação de carga horária da equipe de 

especialistas verificadores, o que limita a verificação física dos documentos e sua veracidade, 

assim como o funcionamento de 100% das unidades, daí a aplicação de amostragem conforme 

aprovado pelo SEGOV/PE. Existem limitações intrínsecas ao processo de verificação, 

principalmente pela necessidade de amostragem, quantidade de documentos e instalações, 

além de limitações quanto à interação com os públicos atingidos pelo empreendimento. A 

detecção de contingências, passivos, erros de funcionamento e itens incompletos em relação 

ao QID, quando existirem, estão sujeitas às limitações impostas pela sua evidência e 

materialidade, sempre condicionadas à amostragem. 

A lista de pendências, respectivas ações corretivas e acompanhamento, assim como 

oportunidades de melhoria apresentadas no item 4.4. deste relatório não pretende ser uma lista 

completa dos problemas existentes ou potenciais, dentro do escopo vistoriado. Eventuais itens 

considerados “conformes” (pontuação máxima) em função da amostragem não 

necessariamente estão isentos de problemas reais ou potenciais, atuais ou futuros, em relação 

à operação da Arena. O relatório atesta somente o que foi encontrado pelos especialistas 

dentro da amostra analisada no período analisado, não podendo ser extrapolados seus 

resultados fora dessa amostra. 

Todas as análises e conclusões foram tomadas com base nas informações prestadas pela SPE 

Arena Pernambuco e consideradas verídicas, após exame de amostras e materialidade que 

atestam a rastreabilidade das informações e dados utilizados. 
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6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)  

 
 
 

 
 
 


