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Por que criar uma área de Vendas em uma Companhia de 
Saneamento 

Demanda reprimida de adesão aos serviços de
abastecimento de água e coleta e tratamento
de esgoto;

Oportunidade para novas receitas
incrementais;

Quebra de paradigma de venda passiva (ir atéQuebra de paradigma de venda passiva (ir até
ao cliente); necessidade de fidelizar a carteira
de grandes clientes;

Estabelecer parcerias estratégicas interna e
externa para maximização de resultados;

Benefícios ao Meio Ambiente.



Como realizamos? - I

EstruturaçãoEstruturação dada ÁreaÁrea

Contratação de profissionais com skill adequado,
definição de processos e procedimentos,
definição de políticas comerciais e de vendas,definição de políticas comerciais e de vendas,
investimento em infra-estrutura, implantação do
plano de incentivo vinculado aos resultados e
gestão de indicadores de performance entre
outros;



Como realizamos? - II

FormulaçãoFormulação dede PlanoPlano EstratégicoEstratégico

Segmentação de carteira de clientes existentes
(por ramo de atividade, por importância
financeira, tipo de serviço e consumo),financeira, tipo de serviço e consumo),
identificação de novos potenciais clientes,
estudos de viabilidade financeira de
investimento - pay-back - (PP);



Como realizamos? - III

ParceriasParcerias ee EstratégicasEstratégicas (interna(interna ee externa)externa)

� SEMADUR
� Ministério Público
� PMCG

SECOV� SECOV
� Agência de Regulação
� AGEHAB
� FIEMS
� CREA
� ANVISA
� Aprouche político;



Como realizamos? - IV

NovaNova CulturaCultura ComportamentalComportamental

Senso de urgência, orientação para o cliente,
foco em resultado, pró-atividade, atitudes
positivas, forte atuação na comunicação interna,positivas, forte atuação na comunicação interna,
“percepção comercial” e celebração de
resultados;



Nossa Identidade

CriaçãoCriação dede IdentidadeIdentidade



Nossos Mimos

Camiseta

Squezee

Caneta



Nossos Mimos

Pasta Comercial



Comunicação com o Cliente



Desafios 

Quebra de antigos paradigmas e mudança de 
comportamento dos colaboradores internos 
que interferiam na melhoria dos resultados;



Desafios 

Conscientizar a sociedade da importância do 
Saneamento Básico para a saúde da população 
vinculado aos interesses da empresa, seja no 
âmbito econômico e financeiro, social, 
ambiental e contratual;



Desafios 

Atingir e superar as metas (mensal e anual) de
vendas, estabelecidas pela Companhia;

Aprovação de orçamento para as demandas da
área: infra-estrutura, de pessoal, investimentos
em rede, patrocínios para grandes clientes;



Desafios 

Fidelizar a equipe e mantê-la motivada;



Escalada dos números 

Programa SANEAR MORENAPrograma SANEAR MORENA

Programa  de responsabilidade socioambiental, que além de 
ampliar a rede coletora de esgoto em 50%, proporciona  
saúde e qualidade de vida à população.

Índice de Cobertura e Adesão à rede coletora de esgoto 

29%
21%

60%

51%

Cobertura Adesão
Antes Depois



Escalada dos números 

�� RR$$ 198198 MilhõesMilhões emem InvestimentosInvestimentos

�� 709 km de Rede Coletora de Esgoto 709 km de Rede Coletora de Esgoto 
Duplicação da rede existente, totalizando 

�� 54.401 Novas Ligações domiciliares de esgoto54.401 Novas Ligações domiciliares de esgoto

Duplicação da rede existente, totalizando 

1.451 Km rede



Escalada dos números 

�� ConstruçãoConstrução dede novanova ETEETE
Capacidade de 720.000 l/s

ETE Los Angeles
Campo Grande/MS

�� 77 novasnovas EstaçõesEstações ElevatóriasElevatórias dede EsgotoEsgoto

�� DesativaçõesDesativações dede 55 ETEsETEs

Estação Elevatória  Los Angeles
Campo Grande/MS



Resultados de Vendas

R$ 7,04

Evolução do Faturamento AnualEvolução do Faturamento Anual
-- Equipe de Vendas Equipe de Vendas --

R$ MMR$ MM

2008 2009 2010

R$ 3,46
R$ 2,90

(Jan à Jun/10)



Resultados de Vendas

Evolução Qtd. de Novas EconomiasEvolução Qtd. de Novas Economias
-- Equipe de Vendas Equipe de Vendas --

QTD.QTD.

3.367
3.787

2008 2009 2010

1.971

(Jan à Jun/10)



Cases de Sucesso – Parte I 

Título:  UFMS e Águas Guariroba  UFMS e Águas Guariroba  –– Uma  negociação estratégicaUma  negociação estratégica

Cliente:  UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Desafio/ Inovação:  Venda do serviço de coleta e tratamento de 
esgoto com medição e  faturamento somente do volume de esgoto 
coleta.

Sistema Eletromagnético/ TelemetriaCalha de medição 
do volume de esgoto



Principais Aprendizados no processo de negociação:

� Persistência  e Flexibilidade
� Inovação 
� Força do envolvimento das equipes 
� Responsabilidade Ambiental como fator decisivo na geração 

de receitas.

Cases de Sucesso – Parte II 

RESULTADOS: 

� Venda da prestação do serviço de coleta e tratamento de esgoto 

� Faturamento incremental na ordem de R$ 90 Mil/mês;

� Inovação no processo de medição e faturamento;



OBRIGADA!!!OBRIGADA!!!

Ana Paula MolinaAna Paula Molina
Gestora Comercial

Tel.: (67) 3389-5666
9294-7828

ana.molina@aguasguariroba.com.br


