
17 a 20 de agosto de 2010, Rio de Janeiro

Comunicação e relacionamentos: ferramentas para inserir a 
empresa na comunidade, combater perdas e ampliar a coleta de 
esgoto



O cenário inicial

• A Companhia Águas de Itapema assumiu os serviços no 
município  em julho de 2004. 

• A empresa tornou-se  então a única concessionária 
privada de água e esgoto a atuar no estado. privada de água e esgoto a atuar no estado. 

• Havia desconhecimento por parte da população sobre a 
modalidade de concessão privada no setor. 



O cenário inicial

• Havia uma campanha contrária às concessões. O 
principal argumento utilizado  era o da “privatização” de  
um serviço público. 

Trecho de informativo
distribuído a população
em 2005



O cenário inicial

• Na época a empresa também teve de enfrentar sérias 
deficiências  de infraestrutura do município. A cidade 
sofria constantemente com o desabastecimento de água 
e a capacidade de produção nas ETAs, de 316 mil 
litros/hora, era insuficiente para atender  à demanda no litros/hora, era insuficiente para atender  à demanda no 
verão.  

• Havia sobre a concessionária grande pressão para a 
solução imediata dos problemas. A concessionária tinha 
então de melhorar os serviços e, ao mesmo tempo, 
combater a política de desinformação que deixava a 
população desconfiada sobre sua atuação. 



Combate aos problemas operacionais

• As melhorias 
operacionais começaram 
assim que a empresa 
assumiu os serviços. A 
capacidade de produção capacidade de produção 
de água no município 
atingiu 1,3 milhão de 
litros/hora e o sistema 
de coleta de esgoto está 
disponível para 53% da 
população. 

Jornal de Santa Catarina 27 de fevereiro de 2007



A construção da imagem da Águas de Itapema

• Em paralelo aos investimentos em obras, a Companhia 
começou também a organizar ações que possibilitassem 
melhorar o relacionamento com a comunidade.

• Desafios• Desafios
– Aproximar a empresa da população e mostrar que a concessão 

possibilita maior controle público do serviço

– Desenvolver ações de baixo custo que possibilitassem alta 
visibilidade para a empresa e o estabelecimento de 
relacionamentos com a comunidade

– Associar a imagem da empresa à preocupação com o meio 
ambiente

– Criar estrutura interna para o acompanhamento dos temas 
relacionados a relação entre a empresa e a comunidade



Ações – aproximação com a comunidade

• Estabelecimento de parcerias – RFCC, APAE, Corpo de 
Bombeiros, Secretaria Municipal de Educação, clube de 
jovens , Associação Comercial, Comitê da Bacia 
Hidrográfica

• Participação em eventos como reuniões em associações 
de moradores e Câmara de Vereadores 

• Parceria com o órgão ambiental local (FAACI) para 
realização de vistorias nas instalações de esgoto 



Ações – aproximação com a comunidade

• Apoio a eventos da comunidade – competições 
esportivas, mobilizações comunitárias, Missa de Páscoa, 
aniversário do município, entre outros



Ações – reforço do controle público 

• Os moradores de áreas onde são executadas obras da 
rede coletora de esgoto recebem previamente 
comunicado sobre a importância dos serviços . O 
material traz o telefone do responsável pelos trabalhos, 
que pode ser acionado em caso de problemas. 

• Queixas sobre assuntos críticos são monitoradas pelo 
departamento de marketing e repassadas à diretoria 
(repavimentação de vias, problemas de abastecimento,  
defeitos em equipamentos importantes, etc).  A 
intenção é sempre dar uma resposta ao cliente – mesmo 
quando não é possível atender à solicitação 



• Participação em audiencias públicas na Câmara de 
Vereadores para apresentação de trabalhos executados 
e discussão de temas importantes – ex: partiu da 
Companhia o pedido para realização de discussão sobre 
reajuste tarifário no dia 9 de março de 2010

Ações – reforço do controle público 

• A equipe de atendimento é treinada periodicamente e a 
qualidade do serviço e é acompanhada  através de 
pesquisa de qualidade feita após a prestação do serviço. 



Ações - visibilidade

• Uso de ferramentas variadas de comunicação –
assessoria de imprensa, publicidade, correspondências 
entregues junto com a fatura , internet 

• Envolvimento de parceiros externos para divulgação  de 
iniciativas da empresainiciativas da empresa

• Parcerias com veículos de Comunicação

• Eventos – inaugurações ETAs e ETE



Ações - Proteção do meio ambiente

• A empresa desenvolve periodicamente campanhas 
publicitárias para a conscientização dos moradores 
sobre a importância do consumo racional de água

• Alunos de escolas do município assistem palestras e • Alunos de escolas do município assistem palestras e 
recebem cartilhas desenvolvidas especialmente para 
estimular a discussão sobre a preservação da água



Ações - Proteção do meio ambiente

• A empresa promove eventos de conscientização e doou 
livros para bibliotecas da rede municipal de ensino



Ações – Proteção do meio ambiente

• Materiais especiais – folhetos, ímãs de geladeira



Proteção do meio ambiente

• Esgotômetro – repercussão positiva na mídia e aumento 
do tráfego no site



Proteção do meio ambiente

• Participação em eventos da comunidade 



Resultados

• Diminuição no número de reclamações no escritório da 
Companhia

• Maior proximidade entre a empresa e a comunidade 

• Melhora nos índices de atendimento ao cliente  

Jun 2010 Dez 2006

Realização de serviços de rua no prazo 86,41% 76,40%

Inadimplência 3,19% 9,07%

Perdas 23% + de 50%



Resultados

• Credenciamento para participar das discussões sobre o 
futuro do município

• Ampliação acelerada do número de imóveis ligados à 
rede coletora (inauguração da ETE em fevereiro de rede coletora (inauguração da ETE em fevereiro de 
2007. Em junho de 2010 foram coletados, em média, 72 
litros/segundo)


