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A) Informações sobre o Case
Ano
2016

Nome do Case (Programa)
Operação Vendas: incrementando a receita da Unidade de Negócio
Procurar utilizar em torno de 60 caracteres ou o nome pelo qual o Programa implantado tornou-se conhecido na organização. Por
“Programa” pode-se designar aqui um projeto, plano, iniciativa, ação, processo, atividade ou similar.

Tema central do Programa
_ Gestão de Perdas
Temas associados

X Gestão Comercial

Medição de consumo e cobrança
Informar, se existirem, quaisquer outros temas relevantes associados ao tema central, que também são tratados pelo Programa (Ex.: consumo de energia,
manutenção e reabilitação de ativos de infraestrutura, qualidade de materiais, controles operacionais vitais, medições chave, produtividade da mão de
obra, planejamento comercial, vendas ativas, medição de consumo, cobrança, combate a fraudes, atendimento, auto-serviço e outros).

Abrangência ou alcance
Região Oeste do município de São Paulo + 10 municípios (Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Santana de Parnaíba,
Pirapora do Bom Jesus, Taboão da Serra, Cotia, Itapevi, Vargem Grande Paulista)
Fornecer informações sobre as áreas geográficas, localidades, segmentos, áreas da organização ou outros dados que, conforme os temas acima,
mostrando o alcance ou cobertura do Programa descrito neste Case.

Natureza do Case (Assinalar com “X”)
X Gerenciamento de Melhoria

_ Gerenciamento de Emergência

Programa que mostra os principais aspectos do gerenciamento da
melhoria da Eficiência Operacional, centrada nos temas acima, em
condições normais de operação, e os resultados alcançados.

Programa que mostra os principais aspectos do gerenciamento de uma grave
crise centrada nos temas acima, em condições extremas ou adversas de
qualquer natureza, e os resultados alcançados.

Resumo do Case

(até 12 linhas)

A mudança do comportamento dos clientes em relação ao consumo de água na região metropolitana de São Paulo
decorrente da crise hídrica em 2014/2015 ocasionou uma redução significativa no faturamento da Unidade de Negócio,
gerando uma oportunidade para buscar novas formas de atuação para o incremento da receita.
As ações desencadeadas foram implementadas de forma integrada entre várias áreas da Unidade, com vistas à
prospecção de clientes potenciais, principalmente os imóveis taxados em TL0, ou seja, sem ligações de esgoto,
estabelecendo parcerias com as secretarias municipais e vigilâncias sanitárias. Também foram implementadas ações
para atuação junto aos clientes inadimplentes, entre eles órgãos públicos; atuação nos núcleos de baixa renda, entre
outras. Com o uso de informações do banco de dados comercial, as áreas operacionais também implementaram
práticas com foco na visão econômico-financeira. Além dos resultados financeiros, comerciais e operacionais, o
estímulo ao trabalho em equipe e a sinergia obtida foram os maiores ganhos para a Unidade. Dentre os resultados
alcançados, estão o crescimento da receita, incremento do volume faturado e o incremento de novas ligações de água e
de esgoto, conforme apresentados a seguir.
Resumir acima os aspectos relevantes do Programa descrito neste Case. Citar as razões, direcionamentos, decisões, desafios, metas
e aspectos mais relevantes que determinaram a prioridade. Mencionar níveis de liderança e áreas ou equipes multidisciplinares
envolvidas, bem como eventuais parcerias. Sintetizar o processo ou forma encontrada para atingir os objetivos, destacando novas
abordagens ou inovações e principais vantagens. Citar eventuais tecnologias de informação e de processo relevantes utilizadas.
Informar um ou mais resultados quantitativos de melhoria da eficiência operacional associados ao Programa.

B) Perfil da Organização
Informações utilizadas para contextualizar a análise do Case
Nome da organização candidata

Razão Social responsável pela candidata

Unidade de Negócio Oeste – MO

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo – Sabesp

Serviços prestados pela candidata

CNPJ

Distribuição de água potável, coleta e afastamento de
esgotos e prestação de serviços ao cliente

43.776.517/0399-81

Forma de atuação da candidata
_ Empresa pública
_ Empresa privada
_ Consórcio de empresas

Força
Trabalho
822 pessoas
Incluir terceiros
com supervisão
direta

X Unidade de empresa pública
_ Unidade de empresa privada
_ Autarquia

_ Serviço Autônomo
_ Departamento Municipal
_ Outro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Porte operacional
1.018 km²; 3,5 milhões habitantes; 897 mil ligações de água; 646 mil ligações de esgoto; 7.491 km
rede de água; 4.313 km rede de esgotos; 336,8 milhões m³ de água distribuído; 64,9 milhões m³ de
esgoto encaminhado para tratamento.
Usar informações pertinentes ao setor de saneamento ambiental. Ex.: ligações, economias, habitantes,
extensão de rede, volumes, área etc.
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Responsável pela candidatura

Dirigente responsável na organização candidata

Renato Aparecido Lima Santos

Aurélio Fiorindo Filho

Email

Email

rlsantos@sabesp.com.br

aureliofilho@sabesp.com.br

Celular

Endereço principal da candidata

(11) 99831-4180

Rua Major Paladino, 300 – Vila Leopoldina – São Paulo

A organização candidata concorda em responder
consultas presenciais ou remotas da Banca Avaliadora
para esclarecimento de dúvidas, bem como, no caso
de o Case ser finalista, concorda em responder
consultas de associados da ABES para compartilhar
seu conhecimento em prol do saneamento ambiental.

AUTENTICAÇÃO
Este Case deve ser remetido do endereço de email de
dirigente responsável na organização candidata para
cnqa@abes-dn.org.br, que ao fazê-lo, responsabiliza-se
pela autenticidade das informações fornecidas, bem como
autoriza sua análise pelos Avaliadores do PEOS e
divulgação do Case, no caso de ser declarado finalista.

Outras particularidades relevantes (até 5 linhas)
Utilizar esse espaço para fornecer outras informações que considerar relevantes para contextualizar a análise do Case.

C) Perfil Complementar
Informações utilizadas para contextualizar a análise do Case
1. Origem da organização candidata
Informar a origem da organização candidata mencionando, de forma breve, datas e fatos relevantes sobre a instituição,
criação ou alteração do controle ou do principal executivo (Ex.: fundação, criação, aquisições, fusões, reestruturações,
desmembramentos, incorporações, separações, alteração de controle acionário, troca do principal executivo etc.).

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S/A - Sabesp, foi criada em 1973 com o
objetivo de implementar as diretrizes do governo brasileiro estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento,
a partir da fusão das seis empresas que operavam o sistema de saneamento no Estado. Em 1996, a Sabesp
adotou o modelo de gestão baseado na regionalização por bacias hidrográficas, constituindo 16 Unidades de
Negócio, geridas como núcleos independentes. A MO, é uma dessas unidades. Em 2002, a Sabesp aderiu
às regras do Novo Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BMF&BOVESPA, obteve o
registro na Securities and Exchange Commission – SEC e suas ações passaram a ser negociada na Bolsa
de Valores de Nova Iorque, a New York Stock Exchange – NYSE. No ano de 2004, foi realizada nova oferta
pública para distribuição simultânea, no mercado brasileiro e internacional, de ações ordinárias nominativas,
de titularidade do Estado de São Paulo.
Com o objetivo de unificar os processos de forma regionalizada e aproximar os clientes da Sabesp, foram
criadas em 2011 as Unidades de Gerenciamento Regionais Tietê, Cotia/Poá, Osasco e Butantã. A nova
estrutura dividiu a atuação dos segmentos água e esgoto em dois Polos de Manutenção, com gerentes,
equipes e recursos específicos para cada segmento.
2. Instância de governança
Informar nesse espaço a denominação dos principais níveis de governança da organização candidata responsáveis pelo
seu desempenho estratégico e operacional. Ex.: Conselho, Proprietário, Diretoria corporativa (de uma unidade
autônoma), Departamento etc.

A Sabesp é uma empresa de economia mista e de capital aberto, 50,3% de suas ações pertencem ao
Governo do Estado de São Paulo, 31,6% está no BM&F Bovespa e 18,1% na Bolsa de Valores de Nova
Iorque. A estrutura de governança corporativa é composta de Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de
Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Secretarias Executivas da
Governança, Auditoria Interna e Auditoria Externa. A Figura 1 demonstra como é feita a prestação de contas
pelo desempenho estratégico e operacional dos diversos níveis de governança da empresa.
3. Instância de controle da sociedade
Informar, se existir, a denominação do órgão ou órgãos controladores do desempenho da organização, em termos de
Eficiência Operacional em tema central ou associado ao Programa (Ex. Agência Reguladora, Secretaria Municipal, Órgão
Ambiental, Ministério etc.). Se não existir, declarar o fato.

O órgão regulador da Sabesp é a ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo, uma autarquia de regime especial, vinculada à Secretaria Estadual de Governo, criada pela Lei
Complementar 1.025/2007 e regulamentada pelo Decreto 52.455/2007. O relacionamento da MO com a
ARSESP ocorre através da Superintendência de Assuntos Regulatórios, a PR, e pelo atendimento às
políticas institucionais e procedimentos empresariais correlatos.
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4. Áreas internas envolvidas
Informar a denominação das principais áreas ou equipes internas envolvidas no Programa.

As principais áreas envolvidas no desenvolvimento do programa são as UGRs, a Divisão de Controle de
Consumo (MOIC) e célula de Cobrança (MOI11).
As UGRs – Unidades de Gerenciamento Regional são responsáveis pelo processo de prestação de serviço
ao cliente, e para tanto, estão divididas em três áreas:
• Escritório Regional: responsável pelo atendimento ao cliente, execução de serviços comerciais e
apuração de consumo.
• Polos de Manutenção Água e Esgoto: responsáveis pela execução dos serviços de manutenção ao
cliente, tais como conserto de vazamento de água e esgoto, desobstrução de coletor de esgoto e ligações
de água e esgoto, entre outros.
A Divisão de Controle de Consumo analisa os resultados das atividades de apuração de consumo dos
clientes do Rol Comum e os resultados de arrecadação, evasão e inadimplência da Unidade de Negócio e a
célula de Cobrança é responsável por coordenar as atividades de receita, crédito e cobrança.
Tem como fornecedores internos o Departamento de Engenharia (operação de água e esgoto), o
Departamento Administrativo Financeiro (serviços administrativos e financeiros)
Outras partes envolvidas
Informar a denominação de outras partes envolvidas no Programa e suas responsabilidades, como fornecedores
prestadores, clientes, instituições parceiras, consultores, áreas corporativas e outros.

Os terceiros são denominados fornecedores e os produtos fornecidos estão apresentados na Fig.1.
Denominação

Fornecedores

Clientes

Prefeituras

Diretoria Metropolitana
Superintendência de Gestão de
Empreendimentos da Metropolitana ME e Superintendência de Gestão de
Projetos Especiais - TG

Fig.1 – Outras partes envolvidas na Gestão Comercial
Responsabilidade
- Apuração de consumo (ERCON)
- Atendimento ao cliente nos Poupatempo (AME)
- Desobstruções Domiciliares e de Coletores (Optimiza)
- Manutenção de redes e ligações de água e esgoto (Trail)
- Fornecimento de materiais e equipamentos (Diversos)
- Adimplência
- Conexão à rede coletora de esgoto
- Adimplência
- Aplicação de sanções referentes às leis de obrigatoriedade de conexão à rede coletora
de esgoto
- Parceria na regularização das áreas de baixa renda
- Campanhas de negociação de débitos
- Flexibilização dos procedimentos para negociação com os clientes
- Execução de obras de grande porte para cobertura de esgoto

5. Desafios para aumento da Eficiência Operacional
Informar os principais obstáculos à melhoria da Eficiência Operacional ou à recuperação da súbita perda de eficiência
(crise), conforme a Natureza do Case acima, bem como outras restrições relevantes.

Os principais desafios enfrentados na área atendida pela Unidade de Negócio MO são:
• Ausência de legislação de obrigatoriedade de conexão à rede coletora de esgoto em alguns municípios;
• Alto investimento em obras de grande porte para cobertura de esgoto;
• Impossibilidade de execução de ligações de esgoto em determinados locais, como por exemplo, soleira
negativa, passagem de servidão e área de proteção ambiental;
• Conscientização da população com relação à coleta de esgoto e seu custo (tarifa);
• Falta de autorização das prefeituras para atuação de regularização em núcleos de baixa renda;
• Situação econômica do país ocasionando o aumento da inadimplência.
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6. Organograma ou estrutura
Informar a estrutura organizacional envolvida no Programa e linha de reporte do Líder ou Coordenação do Programa.
Usar organograma ou tabela com as principais áreas, se desejar. Se a organização for uma unidade autônoma, indicar os
principais vínculos com a organização controladora e outras áreas corporativas, se for pertinente ao Case.

Figura 2 – Organograma Unidade de Negócio MO
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D) Critérios PEOS
Oito Critérios aplicados ao Case que receberão nota do Avaliador
Os oito Critérios se correlacionam com os equivalentes do MEGSA e em cada um deles busca-se questionar os
aspectos da excelência em gestão aplicada ao Programa de melhoria da Eficiência Operacional descrito no Case. Os
sete primeiros questionam os processos gerenciais associados ao Programa e algumas evidências e o oitavo solicitam
os resultados alcançados pelo Programa implantado.
Questões de processos gerenciais
Critérios de 1 a 7
Sistema de pontuação
(por questão)
Grau

0: Não responde

1: Responde
pouco

2: Responde
boa parte

3: Responde quase
tudo

4: Responde tudo ou
praticamente tudo

0

25

50

75

100

Escala%

1. Liderança

Peso 12

a) Descrever o valor, princípio organizacional, credo, política ou outro direcionamento formal que destaque a busca da
eficiência operacional, alto desempenho ou objetivo similar, como sendo cultura relevante na organização e informar de
que forma isso é anunciado formal e ativamente à força de trabalho e outros públicos envolvidos.

O Direcionamento Estratégico da Sabesp é constituído pela missão, visão, diretrizes estratégicas e valores
éticos, descritos na Fig.3.
Fig.3 – Princípios organizacionais
Missão
Visão
Diretrizes
Estratégicas

Valores

Prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
Ser referência mundial na prestação de serviços de saneamento, de forma sustentável, competitiva e inovadora, com
foco no cliente.
Segurança Hídrica; Excelência na Prestação dos Serviços; Sustentabilidade; Integração e Relacionamentos; Inovação
e Tecnologia; Valorização das Pessoas; Ampliação do Tratamento de Esgoto.
Respeito à sociedade e ao
Oferecer produtos e serviços com qualidade e com tarifas adequadas.
cliente
Promover o desenvolvimento sustentável, a educação e a consciência ambiental,
Respeito ao meio ambiente
zelar pela proteção, preservação e recuperação dos recursos hídricos e do meio
ambiente, para as presentes e futuras gerações.
Promover a equidade de oportunidades, respeito às diversidades e desenvolvimento
Respeito às pessoas
profissional. Estabelecer relações de confiança e estímulo à participação por meio da
comunicação e da integração.
Agir com justiça, legalidade, coerência, transparência, ética e honestidade em todas
Integridade
as práticas e decisões.
Atuar com profissionalismo, agilidade, eficácia, garantindo a qualidade de processos,
Competência
serviços e produtos. Valorizar os conhecimentos compartilhados, pró-atividade,
criatividade, inovação, simplicidade e flexibilidade na busca de soluções.
Cidadania
Atuar com consciência cidadã e responsabilidade na promoção do bem público.

Desde sua criação, em 1996, Unidade de Negócio – MO analisa os valores e princípios corporativos
anualmente no planejamento operacional (PO-MO), fazendo uma reflexão à luz da cultura da UN e ao
alinhamento às diretrizes da Diretoria.
Todos os direcionadores são comunicados de forma intensiva pelos diversos canais de comunicação
(Boletins eletrônicos diários, Jornal Mural semanal, Reunião estruturada mensal da liderança com a força de
trabalho e outros) além das práticas: Dia do Compromisso (comunicação de todos os produtos do
Planejamento Operacional da Unidade de Negócio - MO, desde as diretrizes e objetivos até as metas e
ações locais) com participação de todos os empregados; Reunião de partida (reunião com fornecedores no
início do contrato para comunicar as diretrizes Sabesp e MO, bem como as políticas de saúde e segurança
do trabalho, qualidade, meio ambiente e todos os procedimentos operacionais para a execução dos serviços)
e Reunião do FAC (reunião mensal com fornecedores para acompanhamento do desempenho).
b) Informar qualquer ação de mudança cultural relativa ao Programa, destacando qual ou quais são os principais
aspectos disfuncionais da cultura que são tratados e principais aspectos funcionais que são reforçados, explicando os
motivos. (Ver “aspectos da cultura” no Glossário dos Critérios de Avaliação MEGSA)

Com o advento da crise hídrica no Brasil, e em especial no estado de São Paulo, o Governo do Estado
instituiu em março de 2014 o Programa de Bônus (redução de até 30% na conta de água para os clientes
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que reduzirem o consumo). Essa ação surtiu efeito imediato, os clientes reduziram seu consumo e foram
bonificados, por outro lado houve um enorme impacto negativo nas finanças da Unidade de Negócio - MO.
Em decorrência disto, se fez necessário buscar alternativas que garantissem a sustentabilidade da
organização. Essa busca ocasionou ações de mudanças culturais referentes à potencialização dos
resultados operacionais, dando ênfase no empenho do pessoal (protagonistas). Essas ações estão
contempladas na prática de gestão da cultura, cujo objetivo é alinhar os direcionadores organizacionais
(missão, visão, valores, diretrizes, fundamentos de excelência e competências) à cultura desejada. Para isso
foram identificados e analisados os elementos favoráveis (ex.: Orgulho do que a MO faz, orgulho da Sabesp,
pessoas bem tratadas, lideranças acessíveis e empenho pessoal) e desfavoráveis (ex.: Não estímulo ao
crescimento pessoal, falta de reconhecimento, falta de valorização, busca por culpados).
Dentre as principais mudanças culturais ocasionadas com a implantação da prática Operação Vendas
destacam-se:
• Aumento da preocupação com a arrecadação e não apenas com o faturamento;
• Entendimento dos conceitos de faturamento e arrecadação;
• Entendimento do conceito de evasão de receitas;
• Aumento da precisão das ações (atuar e investir no lugar certo);
• Reconhecimento de que a arrecadação é de responsabilidade de todas as áreas e não apenas da célula de
Cobrança.
c) Informar de que forma o Programa consta do mapeamento de riscos da organização como ação mitigadora. Mencionar
o grau do risco mitigado pelo Programa. Fornecer a escala de graus de risco utilizada no mapeamento.

Desde 2010, a Sabesp adota política formal de gestão de riscos corporativos, que obedece padrões
internacionais e normas técnicas brasileiras, especificamente ao modelo do The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission “Enterprise Risk Management – Integrated Framework” (COSO
ERM). Os riscos empresariais estratégicos são identificados, classificados, analisados e tratados
corporativamente pela Superintendência de Gestão de Riscos e Qualidade (PK).
Em 2015, a PK realizou na MO o
Wosrkshop Gestão de Riscos, com a
participação de gerentes e gestores
responsáveis
pelos
riscos
apresentados.
Foi apresentado o
portfólio de riscos da Sabesp e os
participantes votaram nos maiores
riscos para a MO, considerando o
nível de impacto e a probabilidade de
ocorrência dos mesmos. A votação se
deu por meio eletrônico, com os
resultados on line e ao final foi gerada
a lista dos 11 maiores riscos da MO.
Anualmente na etapa de Análise de
cenários do Planejamento Operacional os riscos operacionais já identificados pela corporação são analisados
e reclassificados pelas lideranças da MO utilizando o mapa de risco (Fig 4) . O mapa de risco está
estruturado de forma matricial (5X5), com cinco escalas de Impacto no eixo “y”, e cinco escalas de
Probabilidade no eixo “x”. Os riscos estão classificados conforme o nível de criticidade: verde escuro:
aceitável; verde claro: baixo; amarelo: moderado; laranja: significativo e vermelho: crítico.
A Operação Vendas tem como objetivo a mitigação dos riscos “17 Não atingir a universalização de água e
esgoto em 2018”, “20 inadimplência dos valores faturados” e “21 redução da receita”.
Fig.4 – Riscos Sabesp priorizados pela MO no workshop Gestão de Riscos

d) Informar quais indicadores de eficiência operacional associados ao Programa são utilizados para avaliar o
desempenho da Direção, informando as áreas avaliadas.

Os indicadores associados à Operação Vendas estão apresentados na Fig.5.
Fig. 5 – Indicadores de eficiência operacional associados à Operação Vendas
Indicadores
IER – Índice de evasão de receitas (%)
Arrecadação por m³ medido (R$/m³)
IVF – Incremento de volume faturado (%)
Incremento de novas ligações de água (%)
Incremento de novas ligações de esgoto (%)
Incremento de ligações de água regularizadas - baixa renda (%)
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e) Citar as formas de acompanhamento conjunto e regular do Programa e da evolução de seus resultados pelos
dirigentes da organização.

A MO realiza mensalmente as reuniões de análise de desempenho (RAD) em três níveis (Fig.6). O nível
estratégico denominado Análise do desempenho global participam o CQG (Superintendente + Gerentes de
Departamento), Controladoria, Qualidade e Comunicação são analisados os indicadores estratégicos
(outcomes). No nível tático, ocorrem as análises do desempenho departamentais, nas quais participam os
Gerentes de Departamento, respectivos gerentes de divisão e pessoas chave e os fóruns de processos, com
coordenadores responsáveis pelos processos e a participação de representantes de todas as áreas
envolvidas. Nesta etapa são analisados os indicadores drivers e de processos.
Fig.6 – Fóruns de tomadas de decisão
No nível operacional, denominado análise do desempenho local
participam
os
Gerentes
de
Divisão
e
respectivos
encarregados/supervisores e pessoas chave. A análise de
desempenho tem como entradas obrigatórias: acompanhamento
das ações anteriores; decisões que impactam no desempenho
local; avaliação do desempenho dos processos e conformidade
de produto; avaliação dos indicadores e/ou ações desdobrados
das estratégias; avaliação dos fornecedores que impactam no
desempenho do processo; realimentação do cliente;
recomendações de melhorias; resultados de auditorias (quando
houver) e situação das ações corretivas e preventivas.
Para suportar a análise e avaliação do desempenho dos
resultados, desde 2005 a MO utiliza-se de sistema informatizado
dando agilidade ao acompanhamento dos resultados de forma
on line, o que representou uma inovação e serviu de exemplo
para a construção dos painéis de bordo utilizados nas demais UNs da Diretoria M.
O acompanhamento dos resultados das ações relacionadas à Operação Vendas é realizado no Fórum
Comercial, coordenado pelo gerente da Divisão de Controle de Consumo (MOIC) com a participação das
UGRs Butantã, Osasco, Cotia/Poá e Tietê e das divisões de Grandes Consumidores e células de Marketing e
de Cobrança. O Fórum reúne-se mensalmente e segue uma pauta fixa para o acompanhamento do que foi
planejado: análise do desempenho dos indicadores outcomes e drivers cadastrados no Painel de Bordo;
discussão e análise das ações; compartilhamento das experiências no período e pendências da reunião
anterior. A reunião é registrada em ata e todos os registros utilizados ficam disponíveis em pasta
compartilhada para acesso e colaboração de todos os integrantes do grupo.
Após análise do Fórum Comercial, os resultados também são acompanhados na RAD Global.
f) Sumarizar como e quando foi realizada a última atividade de controle externo, relativo ao Programa, pela instância de
governança da organização e pela instância de controle da sociedade, mencionadas no Perfil. Se não houve atividade de
controle dessas instâncias sumarizar quando e o que foi informado na última prestação de contas.

A Sabesp está sujeita a Lei Sarbanes-Oxley – SOX, lei americana, aprovada em 2002, com a finalidade de
dar transparência na divulgação de informações empresariais. Neste programa, há algumas ações como
reforma e/ou exclusão de contas de débitos de ligações ativas e/ou inativas e vistorias diversas, como
revisão de tarifa social, alteração de tipo de ligação (Virada de TL), a MO recebe relatórios periódicos, por
meio da PA – Superintendência de Auditoria, que por amostragem, realiza auditorias nesses processos,
solicitando o retorno das informações com os respectivos documentos suporte. Essas auditorias ocorrem
trimestralmente, onde são realizadas análises e evidenciação dos controles para a certificação SOX.
Com relação ao controle pela Arsesp, todas as unidades que atendem aos municípios regulados são
auditadas anualmente de acordo com cronograma controlado e acompanhado pela PA.
2. Estratégias e Planos
Peso 10
a) Citar um ou mais objetivos estratégicos associados ao Programa e sumarizar as principais estratégias nele
incorporadas. Se aplicável, informar de que maneira o Programa se relaciona com Planos oficiais Municipais, Estaduais
ou de Bacias de localidades atendidas pela organização. Se não for aplicável, declarar o fato.

A partir da Análise dos Macroambiente e Ambiente Interno é elaborada a Matriz SWOT. Com base na análise
da Matriz SWOT e somado aos riscos priorizados e às premissas do superintendente são estabelecidos os
Objetivos Operacionais do Planejamento Operacional MO.
As ações relacionadas ao incremento da receita estão inseridas nos Objetivos operacionais “5 Manter
clientes atuais e buscar novos, priorizando ligações de esgoto” e “ 6 Gerar rentabilidade do ativo com foco na
arrecadação”, desdobrados dos Objetivos Estratégicos “Gerar impacto socioambiental positivo” e “Gerar
lucro”, respectivamente.
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Ambos os objetivos contribuem para o atendimento das cláusulas dos contratos de prestação de serviços
com os municípios operados, estabelecidos pela Lei 11.445/07, por meio da implementação de ações e
acompanhamento de indicadores como incremento de ligações de água e de esgotos, por exemplo.
b) Apresentar os indicadores de desempenho e as metas de curto e longo prazos relativas ao Programa que foram
estabelecidas, inclusive relativas à sua duração, e informar onde foram explicitadas.

A Operação Vendas é acompanhada pelos indicadores descritos em 1.d, para os quais anualmente no ciclo
do Planejamento Operacional, são definidas as metas de curto e longo prazo. No ciclo 2017/2018 do
Planejamento, foram definidas as metas apresentadas na Fig. 7.
Fig. 7 – Indicadores de eficiência operacional associados à Operação Vendas
Melhor Sentido
Meta curto prazo
2018
IER – Índice de evasão de receitas (%)
6,5%
Arrecadação por m³ medido (R$/m³)
4,68%
IVF – Incremento de volume faturado (%)
2,4%
Incremento de novas ligações de água (%)
2,7%
Incremento de novas ligações de esgoto (%)
4,9%
Incremento de ligações de água regularizadas - baixa renda (%)
3,9%
Indicadores

Meta longo prazo
2022
4,3%
5,39%
2,6%
11,6%
26,6%
11,7%

c) Citar as principais macro-ações, etapas ou partes que compuseram o Programa e respectivas áreas responsáveis,
mencionando o montante de recursos previstos e a fonte. Citar as formas de acompanhamento regular dessas ações
pela Direção.

As ações relacionadas ao incremento da receita estão inseridas nas macroações Vendas e Arrecadação,
conforme apresentado na Fig.8.
Fig.8 – Macroações
Objetivo Operacional

Macroação

Objetivo 5 “Manter clientes
atuais e buscar novos,
priorizando ligações de esgoto”

Vendas

Objetivo 6 “Gerar rentabilidade
do ativo com foco na
arrecadação”

Arrecadação

Ações
• Incremento de ligações de esgoto (Projeto
Modelo Estratégico de Incremento de
Esgoto – MEIE$, identificação de clientes
potenciais).
• Regularização de ligações em áreas de
baixa renda (Programa Se Liga na Rede)
• Redução da evasão de receitas (Projeto
UTAR – Unidade Tática de Aumento de
Receita).
• Redução da evasão de receitas (Contrato
de cobrança em baixa renda, projeto
cobrança inteligente, campanha de adesão
ao débito automático, flexibilização da
cobrança

Responsáveis

Recursos
R$ (mil)

UGRs e MOI

20
(Fonte própria)

UGRs e MOI

14.000
(Fonte própria)

O desdobramento das ações é feito no Painel de Bordo, utilizando a metodologia de gestão de projetos.
Para cada macroação são definidos: objetivo, justificativa, escopo, premissas, riscos, entregas, cronograma,
equipe e tarefas. O acompanhamento das ações e ocorre mensalmente pelo coordenador da macroação,
que atualiza o percentual de realização e insere as informações da análise no próprio Painel de Bordo.
Trimestralmente todas as Macroações são analisadas e discutidas pelo CQG nas RADs e as sugestões de
melhoria ou outro tipo de decisão retroalimentam o Forum do Processo Comercial (Fig.6), que acompanha os
indicadores impactados pela realização das ações.
d) Informar qualquer atividade de investigação de soluções alternativas relativas ao Programa, em organizações de
referência, congressos ou literatura especializada. Citar o motivo que levou à escolha da(s) fonte(s). Citar uma ou mais
lições aprendidas nessa investigação, se houver, e se não houver, declarar o fato.

A obtenção de informações sobre as boas práticas de gestão ocorre principalmente pela realização de
benchmarking. O processo está estruturado e padronizado de acordo com o procedimento PO-QA0150
Benchmarking, representado na Fig.9.
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As necessidades de benchmarking são identificadas
durante o PO-MO, nas RADs ou no Aprendizado,
com o objetivo de melhorar o desempenho dos
processos gerenciais. As informações obtidas são
registradas no Relatório de Benchmarking (FOQA0021), preenchido pela equipe que realizou a
visita e encaminhado à Qualidade que consolida em
uma planilha e acompanha a implementação das
melhorias. A prática do benchmarking é estimulada
constantemente pelo CQG por entender que é uma
oportunidade relevante de adquirir e compartilhar
conhecimento e investigar as características dos
serviços e processos de outras organizações. A
Fig.10 apresenta os benchmarkings realizados, o que foi visto e o que foi implementado.
Fig.9 Benchmarking

Empresa visitada
UGR São Mateus
(Unidade de
Negócio Centro)
UGR Jardins
(Unidade de
Negócio Centro)
BRK –Mauá
UGR Santo Amaro
(Unidade de
Negócio Sul)

Fig.10 – Benchmarkings realizados
O que foi visto
O que foi implementado
Adotado o modelo de cartas para notificar clientes com
Utilização das cartas de notificação de débito
débitos em aberto, sem constar dados pessoais, como
nome, número de documentos e telefone.
Adoção de um programa de cadastramento e
Programa de gestão dos núcleos de baixa renda
acompanhamento das ligações regularizadas de baixa
renda.
Adoção do serviço de motoboy da contratada que presta
Foi verificado o perfil de comportamento dos clientes serviço de ligação de água para entregar notificação de
devido à baixa evasão.
débitos ao cliente e colocar fita no cavalete, sugerindo
corte.
Adotado modelo de contrato que proporciona uma
Programa Se liga na Rede
integração entre a adesão e a execução da obra e os
resultados previstos.

3. Clientes

Peso 4

a) Explicar a relação entre o Programa e quaisquer componentes ou características dos serviços prestados aos clientesalvo e quais necessidades, expectativas ou comportamentos identificados nesses clientes, esses componentes ou
características pretendem atender.

Anualmente a Sabesp aplica a Pesquisa de Satisfação dos Clientes, pela qual é possível identificar as
necessidades, expectativas e comportamentos dos clientes. Os resultados são divididos em: qualitativos,
obtidos em pesquisas de profundidade pelo método de Grupos Focais e quantitativos, que re-ratificam as
hipóteses levantadas nos dados qualitativos, e mensuram o nível de atendimento das necessidades
identificadas.
Os produtos quantitativos e qualitativos da pesquisa são avaliados pela MO na Análise de Cenários, servindo
como entrada para análise das necessidades, expectativas e comportamentos dos clientes. As principais
necessidades e expectativas identificadas correspondem à qualidade e disponibilidade da água, qualidade e
disponibilidade dos serviços de esgotos e qualidade e agilidade no atendimento.
O comportamento identificado nas pesquisas realizadas pós-crise hídrica refere-se principalmente à
manutenção permanente do consumo de água consciente, o que consequentemente reduz o faturamento e
arrecadação. Em contrapartida, a necessidade de a MO alavancar a receita após a crise de 2014/2015, fez
com que as áreas envolvidas focassem em três premissas, base deste programa:
• Redução da evasão de receitas;
• Incremento de ligações de esgoto;
• Regularização de ligações em áreas de baixa renda.
b) Citar as formas de envolvimento dos clientes, direta ou indiretamente, no desenvolvimento do Programa, explicando a
relevância desse envolvimento, se aplicável. Se não aplicável, declarar o fato.

Para o pleno sucesso do programa, é fundamental que os clientes sejam envolvidos e que o relacionamento
seja estreitado a fim de manter a adimplência, que é fator fundamental para que a arrecadação se mantenha
em nível sustentável, favorecendo a redução da evasão de receitas e da inadimplência. Para tanto são
desenvolvidas as seguintes ações:
• Negociação com as prefeituras (como cliente): Na composição da evasão de receitas, o Poder
Concedente tem grande influência na apuração do resultado. Portanto, é de suma importância o
acompanhamento desta categoria quanto à adimplência;
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• Conexão à rede coletora de esgoto: Desenvolver a consciência em nossos clientes sobre a necessidade
do seu imóvel estar conectado à rede coletora de esgoto, destacando a melhoria na questão ambiental e
minimizando a questão do ônus financeiro propondo o fator custo x benefício;
• Negociação com líderes comunitários: Para que haja atuação em algumas áreas de baixa renda a
negociação com lideres comunitário torna-se primordial, pois estes são conhecidos dos moradores destas
áreas e passam a confiança, e são facilitadores nas tratativas de regularização das redes de água/esgoto
e de outros serviços;
c) Informar as mudanças introduzidas no serviço ao cliente, inclusive no protocolo de atendimento, por força do
Programa, se aplicável. Se não aplicável, declarar o fato. Mencionar como os clientes foram informados dessas
mudanças proativamente.

As principais mudanças introduzidas no processo de atendimento ao cliente, com o intuito de incrementar a
receita são:
• Parceria com as prefeituras e vigilâncias sanitárias para universalização do saneamento: São realizadas
reuniões periódicas com o objetivo de alavancar projetos e ações para incremento de ligações de esgoto
e regularização de núcleos de baixa renda;
• Envio das notificações aos clientes: Existem dois tipos de notificações usadas pela MO, uma informativa
de débitos em aberto e outra sobre conexão a rede coletora de esgotos;
• Mudanças nos procedimentos para flexibilização de negociações: Foram flexibilizados alguns
procedimentos, como por exemplo, a questão de parcelamento de débitos e a criação de reforma por alta
de consumo isolada (apenas em um mês de referência);
• Programas pontuais de acerto de débitos: É oferecido formas de atendimento para facilitar a negociação
de débitos, por meio de agências itinerantes em dias programados e em 2017 o lançamento em 2017 do
Black Friday MO, na última semana de novembro, com incentivo ao acerto de débitos.
4. Sociedade
Peso 4
a) Informar, se houver, ações de mitigação de impactos sociais ou ambientais adversos decorrentes da implementação
do Programa nos produtos, processos ou instalações. Se não houver, declarar o fato.

A MO utiliza uma matriz de Levantamento dos Aspectos e Impactos Socioambientais - LAISA para identificar
os aspectos e classificar os impactos socioambientais de seus produtos, processos e instalações. A Fig.11
ilustra a metodologia utilizada para classificar os impactos por nível de significância (baixo, moderado e
crítico) a partir da quantificação do impacto em função de sua consequência e de sua frequência e/ou
probabilidade de ocorrência. A consequência, por sua vez, é a soma dos valores atribuídos para os requisitos
severidade, escala e imagem. A Fig.11 apresenta os impactos classificados como graves (em vermelho, na
ilustração) e a forma de tratamento relacionado ao Programa de perdas.
Fig 11 – Ilustração da Matriz de Levantamento dos Aspectos e Impactos Socioambientais (LAISA)

Com o incremento de ligações de esgoto por meio desta prática, há a mitigação de um dos principais
impactos ambientais da MO, com a redução de esgotos lançados in natura em córregos, galerias pluviais ou
no solo.
b) Explicar as consequências positivas, diretas ou indiretas, para a sociedade e para o meio ambiente decorrentes da
implementação do Programa e de que forma são alcançadas.

São várias as consequências positivas sejam para a sociedade ou para o meio ambiente, como:
• Regularizações do abastecimento em áreas de baixa renda: as principais consequências neste programa
é dar cidadania aos moradores destes locais, com a geração de um comprovante de residência e também
com o consumo racional, impactando positivamente na redução de perdas de água. Oferecer água de
qualidade evitando assim a disseminação de doenças e contribuindo para a queda na mortalidade infantil;
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• Execuções de ligações de esgoto: com o incremento de ligações de esgoto o programa atende a questão
da universalização do saneamento, com foco na melhoria do meio ambiente, com a coleta e tratamento de
esgoto, atendendo as demandas do Poder Concedente (Prefeituras) e sociedade.
5. Informações e Conhecimento
Peso 10
a) Informar as principais mudanças introduzidas nos sistemas de informação para atender ao Programa e seus
benefícios. Destacar adequações em sistemas e tecnologias de coletas de dados e de medição da eficiência operacional.

Em decorrência desse programa alguns sistemas de informação foram aprimorados:
• Programa de gestão nos núcleos de baixa renda: um programa desenvolvido pela Sabesp para
cadastramento e acompanhamento das ligações regularizadas de baixa renda. Por meio desse programa,
é possível acompanhar o consumo mensal, a adimplência e o crescimento vegetativo;
• Envio de informações consolidadas de faturamento e arrecadação: Foi criada uma planilha eletrônica,
com todos os dados financeiros (faturamento líquido, arrecadação, evasão de receita e inadimplência)
segmentados por categoria de uso (residencial, social, comercial, industrial, mista (residência + comércio)
e órgão públicos) e por município, para análise e tomada de decisão;
• Mapa temático para atuação em áreas em TL0: Para facilitar a visualização espacial dos imóveis sem
ligação de esgoto, foram criados mapas temáticos, que constam os locais estratégicos para atuação com
pequenas obras ou ligações de esgoto.
b) Destacar formas de assegurar a integridade e confiabilidade da coleta de dados e da medição da eficiência
operacional no tema do Programa, mencionando as técnicas ou métodos utilizados. Caso não sejam utilizadas
metodologias de medição recomendadas no setor, ou, caso sejam utilizadas com variações, explicar os motivos de não
adotar o método. (Ex. no tema Gestão de Perdas, é recomendado o emprego de técnicas de macromedição,
micromedição, balanço hídrico etc. no processo de medição da eficiência).

A segurança da informação é orientada pela Política Institucional PI0006 Segurança em Tecnologia da
Informação, que tem como objetivo aplicar, corporativamente, diretrizes e controles, tais como: proteger
contra erros, omissões, uso indevido, perdas (acidental ou intencional), fraudes, sabotagem e ações que
possa prejudicar a Sabesp e sua imagem. As práticas de segurança das informações aplicadas desde 2005
estão aderentes ao Código de Conduta e Integridade da Sabesp e à Política de Informações da Sabesp (PI0024), e estão alinhadas aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley.
A integridade das informações é garantida por meio do Data Center, um parque de servidores e
equipamentos de telecomunicações (dados/voz) que possui uma infraestrutura de contingência elétrica
composta por nobreaks apoiados por um gerador que garantem o pleno funcionamento destes equipamentos
em caso de interrupção do fornecimento de energia, garantindo a disponibilidade das informações 24 horas.
Todos os microcomputadores estão subordinados ao servidor de domínio sob responsabilidade do MOD15,
podendo somente ser utilizados por empregados cadastrados neste servidor. Esta ação garante a
integridade, a segurança das informações e uma melhor gestão do parque de microcomputadores visto que
somente as pessoas autorizadas possuem o perfil de administração nestes equipamentos, diminuindo a
ocorrência de invasões, erros de configuração ou a instalação de programas que roubam informações
(Trojans e Spywares). Além dos microcomputadores, os sistemas locais da MO também utilizam o servidor
Active Directory para liberação de acesso, que garante um alto nível de segurança destas informações, bem
como a utilização de rigorosos procedimentos de alteração, expiração de senha e regras de complexidade
que esta ferramenta de mercado oferece. Tal ação visa também integrar as informações de autenticação em
único login/senha eliminando a utilização de diversos logins/senhas para acesso a vários sistemas.
Para a realização do projeto, são utilizados sistemas corporativos e locais, que auxiliam no processo de
montagem do banco de dados com as informações dos clientes, além de servir para acompanhamento e
controle.
c) Explicar as formas de reter e de disseminar o conhecimento relevante aprendido durante e após a conclusão do
Programa.

Os conhecimentos importantes são difundidos principalmente por meio das redes internas, onde a troca de
informações ocorre de forma estruturada e sistemática, através dos registros em atas e planos de ação,
sendo uma ferramenta utilizada para garantir a integração e o alinhamento dos processos, além de propiciar
a troca de conhecimentos. Os conhecimentos gerados estão retidos por meio de orientadores internos
disponibilizados no SOE e redação de trabalhos apresentados em diversos seminários e congressos.
A MO tem o momento Compartilhamento do Conhecimento, que propicia a valorização das pessoas ou
grupos de trabalho que desenvolveram melhorias e inovações para os processos, o compartilhamento das
ideias implementadas e o fomento à inovação e ao aprendizado coletivo por meio do conhecimento
disseminado. Outra forma de retenção se dá pelo armazenamento dos treinamentos na página da Gestão do
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Conhecimento da M e nos sistemas de RH, como e SGC&D; dos manuais técnicos e procedimentos
armazenados no SOE e da participação da FT no Campeonato de Operadores da M.
Os conhecimentos adquiridos externamente por meio de cursos, workshops, benchmarkings, consultorias,
seminários, congressos, entidades como a ABES, AESABESP e a participação em redes externas, são
disseminados pelos empregados que participam destes eventos das seguintes formas:.
Os empregados que participam destes eventos fazem a disseminação nas seguintes situações:
• Participação em reuniões internas PPC – Programa de Participação Comunitária;
• Reuniões de aprendizado para identificação de causas da evasão;
• Fórum comercial.
6. Pessoas
Peso 8
a) Informar a maneira de escolha do líder do Programa e de configuração da equipe de desenvolvimento e implantação
do Programa, destacando as áreas representadas e a função de cada membro. Mencionar eventuais mudanças na
estrutura organizacional realizadas durante ou após a implantação, em decorrência do Programa e os benefícios dessas
mudanças.

A MO possui duas formas de trabalho que visam o estímulo da integração, comunicação e cooperação entre
as áreas, considerando diversos aspectos pessoais de seus representantes, tais como tempo de empresa,
experiência profissional, idade, entre outros. Estas formas, denominadas estrutura hierárquica e matricial,
estão previstas no PO-RH0314. Para o desenvolvimento das ações, foi utilizada a forma matricial, que prevê
a formação de grupos com representantes de áreas diversas.
Não houve mudanças na estrutura hierárquica, porém o programa favoreceu a parceria dos Escritórios
Regionais e Polos de Manutenção no planejamento e execução dessas ações. Os líderes das áreas
envolvidas e pessoas-chave, por meio de reuniões periódicas, planejam e distribuem as atividades,
obedecendo ao critério de familiaridade com a ação, buscando otimizar tempo e alcançar resultados
satisfatórios.
b) Citar os treinamentos essenciais conduzidos e sua abrangência visando ao êxito do Programa.

O treinamento de vendas do atendimento Sabesp, realizado in company, voltado ao público dos
atendimentos da MO, com carga horária de 8 horas, foi fundamental para intensificar uma visão de negócios
na relação com os clientes,.
Outros treinamentos que contribuíram para o desenvolvimento do programa estão apresentados na Fig.12.
Título

Negociação
Baixa renda
Treinamentos on the job para terceiros

Fig.12 – Treinamentos (2015-2018)
Carga horária (hs)
Nº de treinandos

8
20
16

52
08
16

Público alvo

Funcionários do atendimento
Técnicos comunitários
Terceiros do contrato de esgoto

c) Explicar quaisquer formas de incentivo ou de reconhecimento de pessoas da equipe do Programa e da organização,
aplicadas em decorrência de atuação destacada no seu desenvolvimento e implantação.

Os resultados positivos das ações contribuem para o Programa Participação dos Resultados – PPR pago
anualmente aos funcionários da Sabesp. Também são dedicados elogios em Reuniões Estruturadas, que o
líder da área ressalta individualmente ou coletivamente o trabalho executado. Outra ferramenta utilizada é o
jornal eletrônico da MO, chamado MO Informa, enviado por e-mail a toda força de trabalho diariamente.
d) Mencionar, se houver ações de mitigação de perigos e riscos à saúde e segurança ocupacional decorrentes de
mudanças incorporadas pelo Programa nas rotinas de trabalho. Se não houver, declarar o fato.

Todos os empregados da MO recebem treinamentos regulares relativos à saúde e segurança ocupacional.
Mensalmente, na Reunião Estruturada, com a participação de toda a equipe, é apresentado o Minuto da
Prevenção, onde os assuntos relacionados à segurança no trabalho e qualidade de vida são abordados pelos
gerentes. Destaca-se como exemplo de mitigação de perigos as ações desenvolvidas para as seguintes
atividades relativas à Operação Vendas:
• Testes de corante: Esta atividade é exercida com a finalidade de verificar se um imóvel está, ou não,
conectada a rede coletora de esgotos. É necessária a utilização de EPI para manusear as tampas de poços
de visita e a devido à proximidade com esgoto doméstico, e da sinalização viária, como cones e placas de
identificação, já que os poços de visitas normalmente ficam no pavimento (ruas e avenidas);
• Riscos de segurança para atuação em núcleos de baixa renda: dependendo da área a ser visitada, há
riscos de saúde, devido à precariedade sanitária de alguns locais, e também riscos quanto a segurança
física, por áreas serem dominadas pelo tráfico de drogas e entre outros.

12

Critérios e Formulário PEOS 2018
Prêmio de Eficiência Operacional em Saneamento

V1

7. Processos
Peso 12
a) Apresentar mudanças nos processos e melhorias nos produtos ou serviços, se houver, incorporadas pelo Programa,
destacando as principais características que foram alteradas, principalmente se estão fortemente relacionadas com o
aumento da eficiência operacional. Destacar quaisquer ideias originais ou inusitadas e seus benefícios (inovações),
incorporados pelo Programa nos processos ou produtos, informando as formas de percepção desses benefícios. Se não
houver melhoria ou inovações em produtos ou serviços, declarar o fato. Informar aonde a especificação dos novos
padrões operacionais estão registrados.

O programa apresenta três frentes para incrementar receita para a Unidade de Negócio:
Regularização de ligações em Baixa Renda
No caso da regularização de ligações em Baixa Renda, que desde 1996 é praticada pela Unidade de
Negócio, por meio de seus técnicos comunitários, teve uma mudança no processo em 2016, com a
implantação do Contrato de performance em núcleos de baixa renda, com o objetivo de aumento de volume
micromedido, redução de perdas reais e aumento de ligações. Esta nova forma de tratar este segmento
surgiu de um benchmarking realizado em outra Unidade de Negócio, a MS. Com essa inovação, contrata-se
uma empresa terceirizada, via licitação e a mesma efetua o tratamento das áreas pré-listadas pela Unidade
de Negócio, seguindo critérios como: áreas liberadas pelas Prefeituras para regularização, potencial de
retorno quanto a perdas, além da quantidade de ligações executadas. A empresa administra por um tempo
determinado, se responsabilizando pela adimplência e pela manutenção das ligações.
Redução de evasão de receitas
Com a crise hídrica de 2014/2015 e por consequência a queda de receita, a Unidade de Negócio intensificou
a atuação nos clientes inadimplentes, usando as ferramentas já existentes, como o contrato de risco de
cobrança. Para alavancar resultados a Unidade de Negocio adotou algumas ações, sendo a principal a
emissão de cartas comunicados aos clientes inadimplentes.
Por meio de banco de dados emitido pela área de cobrança, atuava-se em imóveis com débitos superior a 2
meses, e que não fosse área de risco. Estas cartas são emitidas nos Escritórios Regionais da Unidade de
Negócio e são entregues por mão de obra própria ou de terceiros.
Incremento de ligações de esgoto
Acompanhando a missão da Empresa que é a busca da universalização do saneamento, após a crise hídrica
foi intensificada a ação de execução de ligações de esgoto. Para tanto, foram usadas três frentes:
• Contrato de adesão – Foi contratada uma empresa terceirizada, por meio de licitação, que faria uma visita
prévia aos clientes selecionados pela Unidade de Negócio. Estes clientes são consultados do interesse de
efetuar a ligação em seu imóvel. Em caso de verificar se o imóvel é conectado, são realizados testes de
corante. São atualizadas as informações referentes estes imóveis quanto à situação de esgoto.
• Parcerias com Vigilância Sanitária – A Sabesp e as vigilâncias sanitárias das áreas da Unidade de Negócio
MO firmaram parcerias para notificar e acompanhar a situação dos clientes com imóveis não conectados,
mas factíveis de ligação de esgoto.
• O fluxo começa com a Unidade de Negócio enviando o banco de dados dos imóveis para as vigilâncias
sanitárias das Prefeituras que possuem a lei de obrigatoriedade de conexão a rede de esgotos. Em
seguida, os clientes são comunicados por meio de notificações e entram em contato com os canais da
Sabesp, para obter informações e se for o caso, dar prosseguimento a ligação. As entidades municipais
dão o retorno das informações a Sabesp, que alimenta o Banco de Dados atualizando a situação de esgoto
dos imóveis.
• Pequenas obras de rede de esgoto, com parceira ER X Pólo de Manutenção – são realizadas reuniões
pontuais nas quais são levantadas áreas para atuação com pequenas obras de prolongamento que venham
a contemplar oferta de ligações de esgoto em imóveis já existentes e não servidos de rede.
b) Destacar, se houver, tecnologias de processo incorporadas pelo Programa, sumarizando seus benefícios,
principalmente se estão fortemente relacionadas com o aumento da eficiência operacional. Se não houver, declarar o
fato.

A busca por melhorias, novas soluções e novas tecnologias constitui-se num dos elementos favoráveis na
cultura da UN e a partir de 2015 tornou-se mais incentivada ainda a partir das premissas do Superintendente,
na etapa de preparação do Planejamento Operacional. No desdobramento dos objetivos, a incorporação e
implantação de novas tecnologias são consideradas no momento da definição das ações, especialmente
àquelas ligadas aos processos do negócio. A avaliação de novas tecnologias é realizada através da
participação em feiras, fóruns, congressos, seminários e pela participação das empresas no Fórum de
Esgoto, que demonstram as novidades, discutem e avaliam em grupo. Havendo interesse pela tecnologia,
são montados grupos temporários para a incorporação, testes e implantação das novas tecnologias.
Podem-se citar pelo menos três tecnologias adotadas pela Unidade de Negócio – MO que foram
incorporadas ao processo e apresentaram resultados satisfatórios, são elas:
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• A instalação da caixa de medição no passeio: atendendo uma demanda de clientes, em que não se
conseguia efetuar a apuração de consumo no imóvel, por impedimento, como morador ausente, esta
tecnologia está minimizando a questão do consumo por média;
• Hidrômetros anti-imã: instalação de hidrômetros que não alteram sua medição por tentativa de fraude, por
meio de imã. Foram instalados preferencialmente em condomínios horizontais, obedecendo o ticket médio
da Unidade de Negócio, com expressivo retorno em volume medido e faturamento;
• Contratos de cobrança por performance: neste formato de contrato, incentivou-se a empresa terceirizada
a melhorar o acompanhamento dos processos, já que a sua remuneração se dá pela recuperação do
cliente inadimplente.
c) Informar as simplificações, se houver, no gerenciamento das rotinas dos processos afetados pelo Programa, que foram
por ele incorporadas. Se não houver, mencionar o fato. Destacar formas de autogerenciamento pela equipe operacional.

Todo o programa apresentou o gerenciamento no formato de lideres das áreas em relação a equipes
envolvidas, e administração do contrato de terceiros. Vale destacar a união de esforços de equipes de áreas
distintas da Unidade de Negócio e também com o Poder Concedente.
d) Sumarizar as maneiras de avaliar e melhorar o desempenho dos processos afetados pelo Programa, durante e logo
após sua implantação. Dar exemplo de melhoria implantada decorrente dessa avaliação.

As reuniões do Fórum Comercial e as RADs Departamentais constitui-se nas principais formas de avaliação
e implementação de melhorias deste programa especificamente. Para a implementação das melhorias, são
utilizadas as ferramentas 5W2H ou o sistema DocAction, com monitoramento automático de prazos e
verificação mensal por meio de relatórios extraídos pela Qualidade.
A utilização de mapas temáticos para direcionamento das ações é um exemplo de melhoria implantada
sendo utilizada também em outras ações fora deste programa.
Questões de Resultados
8. Resultados

Peso 40
Sistema de pontuação
(por questão)

Grau

Escala%

0: Não responde

1: Evolução
desfavorável

2: Evolução
regular

0

25

50

4: Evolução
significativa de
3: Evolução regular de resultado diretamente
resultado diretamente
associado ao
associado ao
Programa
Programa
E em “e”,
alcançou meta e nível
competitivo
75

100

Apresentar uma ou mais evoluções, conforme conveniente, de resultados direta ou indiretamente associados ao
Programa para as questões abaixo.
Usar, na apresentação, indicadores de desempenho com série histórica ou evidências como fotos “antes” e “depois”,
reconhecimentos recebidos, resultados de pesquisas etc. No caso de resultados indiretos, explicar por que o Programa
alavancou o resultado.
a) Econômico ou financeiro

Peso 8

Indicadores econômico ou financeiro

Melhor
Sentido

IER – Índice de evasão de receitas (%)
Arrecadação por m³ medido (R$/m³)
IVF – Incremento de volume faturado – Base 2015 (%)

2015

2016

2017

11,3
3,21
100,0

10,0
3,95
106,5

7,9
4,16
111,0

b) Social ou ambiental
Peso 4
Com a regularização de ligações em baixa renda, além de conceder cidadania aos moradores, gerando um comprovante
de residência, minimiza a questão sanitária evitando a proliferação de doenças por contaminação. Quanto ao incremento
de ligações de esgoto, cumpre a missão de universalização do saneamento, levando uma maior quantidade volume de
esgotos para tratamento, impactando positivamente no meio ambiente da área de atuação da Unidade de Negócio.
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Indicadores de Social ou ambiental
Incremento de ligações de água regularizadas - baixa renda (%)
Novas ligações de esgoto em núcleos de baixa renda (%)
Mitigação de impactos ambientais (%)

Melhor Sentido

2015
6,1
6,2
88

c) Clientes ou mercados

V1

2016
11,8
9,1
88

2017
30,7
16,9
93

Peso 4

Indicadores de clientes ou mercados

Melhor
Sentido

Incremento de novas ligações de água (%)
Incremento de novas ligações de esgoto (%)
Índice de satisfação dos clientes – Pesquisa Corporativa (%)
Índice de satisfação geral Pesquisa Pós Serviço (%)

2015

2016

2017

3,8
5,1
62
72

7,5
11,3
80
80

11,4
17,0
76
81

d) Pessoas

Peso 4

Indicadores de pessoas

Melhor
Sentido

Índice de Capacitação anual da FT (h/empregado)
Índice de favorabilidade da pesquisa de clima organizacional – MO (%)

2015

2016

2017

28
5,1

24
11,3

71
17,0

e) Eficiência de processo
Peso 20
Apresentar também nessa questão, quando aplicáveis, a meta almejada e o nível de competitividade atingido por meio da
apresentação de referencial comparativo pertinente (ver “referencial comparativo pertinente” no Glossário Critérios de
Avaliação MEGSA).
Destacar as principais lições aprendidas com o Programa.
Este programa foi idealizado após a maior crise hídrica em mais
de 80 anos, da necessidade de se aumentar receita, no momento
em que o foco principal da Unidade de Negócio, era investir em
minimizar os impactos de possíveis desabastecimentos de água.
A ação de reduzir a evasão de receita, fez com que todos
estivessem envolvidos, sendo que o aprendizado foi importante
para que fosse disseminado na FT, o faturar certo e arrecadar
mais. Os resultados obtidos a partir dessas ações, podem-se
observar na figura 13 com a tendência de redução nos últimos 3
anos. Ainda estamos a caminho de um melhor desempenho neste
indicador, levando em consideração a Sanepar (2,4%), nosso
referencial comparativo.

Fig.13 Evolução da Evasão de Receita MO
Quanto ao incremento de esgoto, a ação tem sido
destaque na MO, agregando receita e principalmente
atendendo a missão que é a universalização do
saneamento. Desde 2015, a quantidade de ligações de
esgoto tem sido maior do que a de água, conforme a fig.
14. Conforme o item 8.c, o indicador “Incremento de
novas ligações de esgoto (%)” o referencial comparativo é
a Unidade de Negócio Norte – MN, com resultado 10,2%,
atendendo plenamente este indicador.

Fig.14 Execução de ligações acumuladas MO
Esse Formulário deve ser utilizado de acordo com o Regulamento do PNQS – Categoria PEOS.
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