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Quantum é uma consultoria internacional
especializada na área de Serviços Públicos, com
forte presença no mercado latino-americano e
em expansão para o resto do mundo. No mundo
moderno, os serviços públicos são considerados
essenciais para o desenvolvimento humano.
Os mais conhecidos são eletricidade, água
potável e saneamento e gás natural. No entanto,
atualmente existem outros serviços que também
são considerados necessidades básicas, como
transportes e comunicações, os serviços públicos
influenciam o bem-estar das pessoas. O acesso
a serviços de qualidade a preços acessíveis é
fundamental para combater a pobreza e melhorar
a qualidade de vida. Os serviços públicos facilitam
a educação e o desenvolvimento das pessoas. Na
Quantum, sabemos a importância dos serviços
públicos na vida das pessoas. Ter um serviço de
qualidade e acessível é fundamental para a vida
moderna. Nova aliança estratégica Quantum-Juran
Benchmarking, localizada na Escócia, com um
histórico bem estabelecido em Benchmarking de
ativos globais de petróleo e gás
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VISÃO
“Ser uma empresa global de
excelência em serviços profissionais
multidisciplinares altamente
especializados.”

MISSÃO
Gerar soluções de valor para Empresas
e Instituições vinculadas aos Serviços
Públicos, em âmbito global.”

Trabalhos realizados em:

Argentina
Bolívia
Brasil
Camarões
Chile
Colômbia
Costa Rica

Equador
Estados Unidos
El Salvador
Espanha
Guatemala
Honduras
Índia

Inglaterra
Ilhas Salomão
Jamaica
México
Moçambique
Nicarágua
Panamá

Escritórios:
Argentina

Brasil

EUA

Panamá

Peru

Paraguai
Peru
Rep. Dominicana
Uruguai
Venezuela

As estratégias regulatórias devem ter
como objetivo estimular a melhoria do
desempenho das distribuidoras de gás
natural e energia elétrica. O benchmarking
é uma ferramenta que permite definir e
calcular indicadores de rendimentos, custos
e financeiros para avaliar o desempenho
e a eficiência relativa da empresa. Com
a finalidade de avaliar o desempenho e
poder estabelecer objetivos de melhorias
na produtividade, geralmente utilizado em
comparação com outras empresas com
características semelhantes.

PROJETOS DE BENCHMARKING
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Metas e planejamento
• Confirmar objetivos do
estudo
• Definir o plano e
cronogramas
• Selecionar métricas
baseadas em metas
• Desenvolver painel de
avaliação comparativa

Coleta e análise de dados
• Coletar dados do banco de
dados do BenchSmart
• Desenvolver análises e
realizar pesquisas adicionais
conforme necessário

03

Desenvolvimento de
comparações
• Execução de modelos
econométricos
• Descobrir possíveis
descobertas
• Ressaltar áreas de
desempenhos principais e
atrasadas

Apresentação de resultados
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• Obter ranking de eficiências
• Revisar resultados
• Validar oportunidades de
melhorias
• Identificar áreas para uma
avaliação mais detalhada
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PORQUE PARTICIPAR DE UM BENCHMARKING?
Potencial do Estudo:
• Representa o futuro da regulamentação do setor de Gás Natural.
• Avalia se a empresa atende aos padrões de desempenho da indústria
• Permite comparar a eficiência da empresa com outras
• Identifica as boas práticas e as novas tendências no setor
• Encontra novas oportunidades de melhoria

Razões para subscrever ou renovar
o estudo
• Necessidade de constante atualização de
informação.
• Esforço marginal para completar as
informações que estão sendo renovadas.
• Análise do impacto da pandemia.
• Melhorias e novas funcionalidades.
• Favorece a gestão e a tomada de decisões.

ESTUDOS DE BENCHMARKING ANTERIORES
Número de empresas participantes em estudos anteriores
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Apresentamos o BENCHSMART!
O próximo Estudo de Benchmarking Internacional 2022 aprofundará o uso da ferramenta inovadora “BENCHSMART”. Uma plataforma web completa que
contém todas as informações para monitorar e aprimorar o desempenho de todas as distribuidoras envolvidas. Entre elas:

DISTRIBUIDORAS PARTICIPANTES DO ESTUDO DE BENCHMARKING 2021
ARGENTINA

AUSTRALIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

PERU

URUGUAI

Camuzzi Gas del Sur
Camuzzi Gas Pampeana
Ecogas Centro
Ecogas Cuyo
GasNea
Gasnor
Litoral Gas
MetroGas
Naturgy Ban

Gasco Magallanes
Metrogas CL (p)

CMG
DGJ
DGQ
GNM (p)
GNP Tractebel
MTG Metrogas (p)
NGM
TMG

ActewAGL (p)
AGN SA (p)
AGN Victoria (p)
Ausnet (p)
Multinet (p)

Efigas (p)
EPM (p)
Gas Natural Cundiboyacense (p)
Gases del Caribe (p)
Gasnacer (p)
Gasoriente (p)
GNF Colombia (p)
Surtigas (p)

Calidda
Contugas

Bahiagas
Br (p)
CEG
CEG RIO
Cegas (p)
Comgas
Compagas (p)
Copergas (p)

GasBrasiliano
(p)
Gasmig (p)
GNSPS
MSGAS (p)
PBGas (p)
SCGas (p)
Sulgas (p)

New Mexico (p)
NW Natural Gas Company (p)
Pacific Gas & Electric (p)
SoCalGas (p)
SOUTHWEST GAS (p)

Conecta
Montevideo Gas

*(p): Empresas com dados extraídos de fontes públicas

NOSSOS PRODUTOS
Nuestro análisis de Benchmarking se
enfoca en el uso de la herramienta web
BENCHSmart, que toma información
disponible de carácter pública y privada
de las distribuidoras del sector y ofrece
métricas y grupos de variables entre
las empresas comparables (peers) en
función de las necesidades y la realidad
de la distribuidora analizada.

DASHBOARD LAB

DASHBOARD DE INDICADORES (KPI’s)

ANÁLISE DOS RESULTADOS &
ESTIMAÇÃO E RANKING DA EFICIÊNCIA

DASHBOARD LAB

APLICAÇÃO WEB PARA VISUALIZAÇÃO DE INDICADORES DE KPI’s

A ferramenta BenchSmart possui as
informações mais atualizadas e de qualidade,
com milhares de registros e séries históricas
do setor de distribuição de gás.

Seleção do módulo
do denominador e
denominador

Seleção do tipo de
gráfico a ser exibido

DASHBOARD EDITÁVEL
ONDE OS RESULTADOS
SERÃO VISUALIZADOS

Seleção da variável
do denominador e
do denominador que
comporá o indicador

20

70

50

9

ANOS DE DADOS
ATÉ 2020

INDICADORES
KPI’s

DISTRIBUIDORAS
DE GÁS NATURAL

PAÍSES
DIFERENTES

Crie seus próprios indicadores de interesse
com Dashboard LAB, uma nova ferramenta da
BenchSmart que consiste em um painel de controle
editável que lhe permite explorar os dados de
forma interativa e adaptá-los às suas necessidades.

DASHBOARD DE
INDICADORES (KPI’s)
As Distribuidoras comparam se com outras
do mesmo setor e tomam decisões com os
resultados obtidos. Desenhamos um Painel
ou Dashboard de Indicadores Chave de
Desempenho (KPI’s) elaborado através do
PowerBI sob medida para as necessidades
sugeridas pela distribuidora.

Os indicadores mais solicitados e monitorados
através do Dashboard de uma distribuidora são os
seguintes:
“Geral: axa média, salário médio, margem média,
ROE, RONA.”
“Operação e Manutenção (O&M): Custos por
cliente, custos por quilômetro, custos por volume

“Qualidade: controle de vazamentos e medições,
tempo de resposta a emergências, número de
reclamações.”
“CAPEX: CCusto unitário da rede de alta pressão (aço)
/ km por polegada, Custo unitário da rede de média
baixa pressão) / km por polegada, Custo unitário
do ramal de conexão / km por polegada, custo do

entre outros.”

medidor, custo de conexão, custo de reconexão”.

ANÁLISE DOS RESULTADOS & ESTIMAÇÃO E RANKING DA EFICIÊNCIA
Relatório Executivo do KPI’s
O relatório executivo do KPI’s descreve e analisa
os indicadores mais relevantes para o distribuidor,
incluindo as seções Introdução, Características da
Empresa, Características dos Custos Ajustados,
Custos de processo OPEX, Indicadores TOP e DOWN
e Conclusões.

Relatório executivo de estimativa de
eficiência
“Descubra a eficiência de sua empresa e sua
posição no Ranking”

PRÓXIMOS PASSOS
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xamine os resultados com
a empresa participante do
estudo de Benchmarking
e principais benchmarks
para utilizar as melhores
práticas.

Analise as conclusões de
estudo realizado para a
Distribuidora.
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03

05
Identificar áreas de
interesse para uma
avaliação mais detalhada.

Validar as oportunidades
de melhoria (por exemplo,
identificar fraquezas nas
práticas mais importantes
da distribuidora)

04

Acompanhar variáveis e
indicadores para monitorar
em tempo real desvios que
podem afetar a atividade.

PLANOS DE ASSINATURA

BASE

ESTÁNDAR

PREMIUM

ENTERPRISE

Dashboard KPI’s

Dashboard KPI’s

Dashboard KPI’s

Dashboard KPI’s

Ranking da eficiência

Ranking da eficiência

Ranking da eficiência

Ranking da eficiência

Premiação, workshop

Premiação, workshop

Premiação, workshop

Premiação, workshop

Relatório de análise KPI

Relatório de análise KPI

Relatório de análise KPI

Relatório de análise KPI

Dashboard LAB

Dashboard LAB

Dashboard LAB

Dashboard LAB

Relatório de Diagnóstico Preliminar

Relatório de Diagnóstico Preliminar

Relatório de Diagnóstico Preliminar

Relatório de Diagnóstico Preliminar

(Análise específica da empresa)

(Análise específica da empresa)

(Análise específica da empresa)

(Análise específica da empresa)

Desenho requisitos de informação.

Desenho requisitos de informação.

Desenho requisitos de informação.

Desenho requisitos de informação.

Apresentação executiva dos resultados

Apresentação executiva dos resultados

Apresentação executiva dos resultados

Apresentação executiva dos resultados

Impacto e projeção da eficiência

Impacto e projeção da eficiência

Impacto e projeção da eficiência

Impacto e projeção da eficiência

Reuniões Peer-to-peer

Reuniões Peer-to-peer

Reuniões Peer-to-peer

Reuniões Peer-to-peer

https://benchsmart.quantumamerica.com/planes
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CONTATO
Daniel Konig
Gerente de Projeto
dkonig@quantumamerica.com
Tel.: +54 9 351 2052299

www.quantumamerica.com

https://benchsmart.quantumamerica.com/
www.linkedin.com/company/bench-smart/

