Fundação Vanzolini participa de reestruturação
do Fundo de Recursos Hídricos do Estado de SP
A Fundação Vanzolini, instituição mantida e gerida por professores do
Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, participa do projeto de reestruturação do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) do Governo do Estado de São
Paulo.
Realizado em parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos Estadual
e outros agentes da sociedade, como Sabesp, empresas e prefeituras, o
programa tem o objetivo de melhorar a eficiência da aplicação dos recursos
financeiros na gestão das águas do Estado de São Paulo, abrangendo
aspectos operacionais, recomendações de ajustes no SINFEHIDRO (Sistema
de Informações do FEHIDRO), regulamentação e proposição de estratégia.
"A importância da nossa participação é poder contribuir com todo esse
conhecimento que nós temos na Fundação Vanzolini, de melhoramento e
gestão de processos, para o aperfeiçoamento da gestão do Fundo de Recursos
Hídricos", explica Mauro Spinola, coordenador de projetos da instituição.
O plano teve início em 3 de fevereiro, durante o workshop "Subsídios
para reestruturação do FEHIDRO", organizado pela Secretaria de Saneamento
e Recursos Hídricos. De acordo com Spinola, a próxima etapa será um
benchmarking, com análises sobre o gerenciamento de fundos análogos que
poderão servir de exemplo para o processo de reestruturação. "A segunda fase
será de implantação e acompanhamento. Nesse momento, o papel da
Fundação Vanzolini será o de prestar consultoria para que o modelo proposto
seja bem implantado e receba os primeiros ajustes para que fique de acordo
com as necessidades do FEHIDRO", explica o coordenador de projetos.
Com metas como melhoria de qualidade e redução de custos, a
reestruturação do Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo terá
duração total de 14 meses.

Sobre a Fundação Vanzolini:
A Fundação Vanzolini é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e
gerida pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem como objetivo desenvolver e

disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos inerentes à Engenharia de
Produção, à Administração Industrial, à Gestão de Operações e às demais atividades
correlatas que realiza, com total caráter inovador.
A instituição também prioriza seus projetos e atividades de Educação por relevância
econômica e social e, por esse motivo, pauta sua atuação por critérios de excelência
acadêmicos, profissionais e éticos. Desde 1995, pesquisa, desenvolve, implanta e
gerencia soluções de educação em rede e/ou a distância, aplicando os conhecimentos
da engenharia de produção, utilizando diversas tecnologias ligadas à internet, à
interatividade e à TV. Mediante a qualidade e impacto resultantes desses projetos
junto ao setor público e educacional, em 2003 consolidou uma área institucional
específica: a Gestão de Tecnologias em Educação (GTE).
A Fundação Vanzolini é centro de referência internacional em temas de destaque para
as empresas privadas e para os órgãos e entidades do setor público que buscam
alcançar e manter padrões elevados de desempenho.
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