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Mudança tecnológica

Economia de escala

Novo perfil do Cliente

Direcionadores!

Otimização de recursos 

Eficiência Operacional “Eficiência é fazer melhor aquilo que já está sendo feito.”
Peter Drucker

Redução de Riscos



Com foco na busca permanente por
excelência o Grupo Águas do Brasil
iniciou em 2016 um programa visando a
implementação de um novo modelo de
operação comercial.

A estratégia ...



15%

15%
15%

A transformação...

O Programa Excelência Comercial Águas busca
alcançar a excelência operacional nas atividades
comerciais e no relacionamento com o cliente.

✓ Novo modelo de governança

✓ Padronização de processos

✓ Redefinição de papéis e responsabilidades

✓ Níveis de serviços corporativos e locais

Como ?



HOLDING

CONCESSIONÁRIA

Gestão Comercial
Gestão de 
Operações

Gestão Adm e 
Financeira

Atendimento  

Faturamento

Cobrança

A transformação da governança



Alinhamento com as áreas parceiras

Monitoramento do clima organizacional

Especialização dos profissionais

Capacidade de gerir o processo de mudança

Comunicação assertiva 

Benchmark interno e externo O diferencial para 
o sucesso 



✓ Otimização e padronização dos processos da Gestão 

Comercial

✓ Melhoria contínua como meta de atuação

✓ Boas práticas do mercado e de processos internos 

com bons resultados

✓ Aprimoramento tecnológico

✓ Agilidade e eficiência

✓ Especialização

✓ Satisfação do cliente

Benefícios esperados ...



Implementando a transformação  
e  

capturando os benefícios



✓ Centralização das atividades de planejamento e análise

✓ Automatização da análise de faturamento 

✓ Centralização da gestão do parque de hidrômetros

Gestão de Faturamento

Redução de 64% de 
retenção de contas

Redução de 57% de 
repasse de leitura

Redução de 138% do 
tempo de liberação do 

faturamento



✓ Centralização e universalização das ações de cobrança

✓ Implantação de sistema especialista

✓ Automatização das ações de cobrança

✓ Monitoramento da efetividade das ações de cobrança

Gestão de Cobrança

Aumento de 185% dos 
acionamentos de cobrança

Redução de 54% do custo 
com a cobrança

Aumento de 15% da 
assertividade 



✓ Uniformização do atendimento ao cliente

✓ Centralização e especialização do atendimento eletrônico 
e Call Center

✓ Intensificação e automação da pesquisa de satisfação

✓ Monitoramento on-line do atendimento

✓ Aprimoramento da agência virtual – ampliação dos 
serviços ao cliente

Gestão de 
Relacionamento

Aumento de 212% do 
acesso à agência virtual

88 % de satisfação com 
o atendimento

Migração para canais 
digitais



✓ Otimização da cesta de serviços

✓ Emissão inteligente de ordem de serviço  

✓ Padronização dos procedimentos de execução de serviços

✓ Implantação do Sistema de Georreferenciamento - GIS

Gestão de Serviços 
Comerciais

Redução de 37 % de horas 
de execução de serviços

Redução de 33% da 
quantidade de serviços

Redução de 39% do tempo 
médio para atendimento 



Melhoria de 32% nos 
índices de SLA`s apurados

189 melhorias 
implementadas

682 Horas de capacitação

✓ Implantação da sistemática de comitês

✓ Monitoramento dos níveis de serviços e da qualidade

✓ Implantação de ferramenta de BI 

✓ Melhorias no sistema de gestão comercial e serviços

✓ Intensificação do programa de capacitação

Gestão da Melhoria Contínua



Melhorar é uma necessidade, não 
é uma opção!

✓ Redução do custo operacional

✓ Aumento da satisfação do cliente

✓ Melhoria do resultado do negócio 



Obrigado.


