
CONQUISTANDO CLIENTES ATRAVÉS DE

NOVAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING



PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MARKETING EXTERNO

As ações do Programa Estratégico de Marketing Externo, criadas para disseminação dos processos comerciais,

visam a melhoria dos serviços e da imagem da Companhia.

OBJETIVOS:
 Abertura de novos canais de relacionamento com os clientes;

 Comunicação direcionada;
 Captar potenciais canais de divulgação positiva, aos diversos segmentos e aos formadores de opinião.

FINALIDADE:

 Ampliação e propagação dos serviços oferecidos, bem como, prospecção de novos clientes através
de programas e ferramentas específicas e direcionadas.

Cultura
Organizacional

Missão
Visão

Valores

Vendas

Seleção de 
Mercados Alvo

Canais
Comunicação

Campanhas Monitoramento



COMPESA MOBILE

A Compesa na palma da mão

Mobile Compesa – É um aplicativo que permite ao cliente entrar em contato com a companhia, através do

celular, com diversas funcionalidades que oferecem produtos, serviços e informações.

 Nova versão do aplicativo Compesa;

 Inclusão de novos serviços;

 Mais facilidade e segurança.



COMPESA MOBILE

CAMPANHA DE MARKETING

Público Externo:

 Mídia free,  nos meios de comunicação de massa 
(rádio, tv, jornal impresso e sites)

 Cartazes e Panfletos, instalados em lojas de 
atendimento ao público da Companhia.

Público interno:

 Intranet;

 Email Marketing;
 Banner Mobile;

 Zap institucional;

 Pop Up.



AUTOLEITURA

FUNCIONALIDADE INOVAÇÃO

O Ciclo de Leitura seguinte à 
solicitação será realizado pelo 

cliente, que receberá a seguinte 
notificação:

COMPESA MOBILE



SERVIÇOS MAIS 
DEMANDADOS NAS LOJAS 
DE ATENDIMENTO

COMPESA MOBILE

OUTROS SERVIÇOS



COMPESA MOBILE

Satisfação do Cliente

(nota do aplicativo no Google Play)

Dez/2017 Ago/2018

3,10   3,72

Downloads Mensal do

Aplicativo Compesa Mobile

Meta: 1.000 downloads/ mês em 2018

Jan/2013 a Dez/2017 Jan/2018 à Ago/2018

254 2.317   

Redução de custo

Estimativa de 3,2% de redução no custo mensal com os canais convencionais de atendimento

ao cliente em 2018, e uma redução projetada de 5,3% para 2019, dependendo do nível de

adesão do cliente ao app.

* Mais de 200 avaliações somente em 2018



PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO

Como funciona o mercado de cartões



DÉBITO AUTOMÁTICO

Ações realizadas durante campanha de 2016/2017:

 Parcerias com os agentes bancários conveniados;

 Travas para evitar cobranças indevidas por alto 

consumo;

 Prioridades nas revisões de consumo;

 Envio de notificação informando sobre o alto 

consumo;

 Abertura automática de O.S.

É uma campanha contínua com objetivo de

incentivar o cliente a colocar sua fatura no

débito automático e assegurar oportunidades e

facilidades que simplifiquem o dia a dia e a

rotina de pagamento mensal da fatura de

água, bem como o acesso aos serviços

comerciais da companhia.

CAMPANHA 2016 / 2017



Ações realizadas públicos interno e externo:

 Distribuição de material de divulgação:

• CAMISAS / UNIFORME ATENDENTES

• PANFLETOS

• MOBILES

• CARTAZES

• STICKS

 Divulgação através no site da Compesa e na conta de água;

 Campanha interna entre os empregados para adesão ao DBT;

 Parceria com Agentes Arrecadadores, para divulgação.

DÉBITO AUTOMÁTICO



RESULTADOS OBTIDOS:

 Ampliação do 

número de adesões 

de clientes ao Débito 

Automático.

CAMPANHA 2018

 Criação de uma nova 

arte, com foco nos 

benefícios para o cliente.

 Distribuição de materiais da nova campanha 

(cartaz, folder e móbile) para os seguintes locais:

• Lojas de Atendimento;

• Unidades de Negócio;

• Coordenações Regionais;

• Instituições públicas do Estado, através dos Correios.

DÉBITO AUTOMÁTICO



 As adesões ao débito 

automático tem crescido 

em relação aos anos 

anteriores, resultado de 
esforços conjuntos nas 

ações de comunicação da 

empresa e das áreas 
responsáveis pelo controle 

dos clientes em DBT.

DÉBITO AUTOMÁTICO

39.272



PROGRAMA ÁGUA DA COMPESA

Objetivo:

 oferecer um atendimento exclusivo e diferenciado para os condomínios, 

através de uma empresa parceira.

Serviços Ofertados:

 Consultores exclusivos para

 Esclarecer serviços;

 Sugerir opções viáveis de consumo;

 Controlar gastos, considerando a relação custo/benefício;

 Detecção de vazamentos nos apartamentos;

 Adequação de ramal;

 Substituição de hidrômetros, entre outros. 

Conjunto de soluções em abastecimento de água, 

específico para Condomínios. 

Loja exclusiva para atendimento aos Condomínios

Material de
divulgação



EVENTOS DIRECIONADOS PARA PÚBLICOS ESPECÍFICOS

2016 2018



Entre as empresas do setor

 3º lugar em Liquidez 

corrente

 8º lugar em Receita 

líquida

 10º lugar em Giro do 

ativo

Destaques entre as 

Empresas de Serviços do 

País

 3º lugar em 

crescimento da 

receita

 6º lugar em liquidez 

corrente 

Entre as empresas 

Serviços Públicos

 5º lugar em 

Responsabilidade 

Social

1º lugar das Empresas de PE

6º lugar entre as Empresas 

Norte e Nordeste

ENTRE AS EMPRESAS DE 

ÁGUA E SANEAMENTO

 1º lugar em Governança 

Corporativa

 4º lugar em Respons. 

Socioambiental

 5º lugar em Visão de 

futuro

Entre as empresas 

de PE:

 4º lugar em 

aumento de 

receita

 5º lugar em 

liquidez 

corrente

Certificado de 

Excelência da 

Qualidade 2015

Total Quality

Control Service 

da Associação 

Prêmio Qualidade 

Brasil

Melhor Empresa de 

Saneamento do 

Brasil 2015

Ranking da Revista 

IstoÉ Dinheiro

Certificado 

The Bizz 2016

Reconhecida 

como 

empresa Líder 

Mundial de 

Negócios

Destaque no Setor de 

Saneamento

 1º lugar em Sustentab. 

Financ. e Respons. 

Social

 2º lugar em 

Governança

 3º lugar em Inovação

 4º lugar em Recursos 

Humanos

Melhor Empresa de Saneamento do Brasil 2017

1º lugar em Govern. 

Corporativa, Visão de 

Futuro e Respons. Social

2º lugar em Práticas de RH

3º lugar em Capacidade  

de Inovar

4º lugar Desemp.Financ.

Entre as empresas do setor 

Infraestrutura

1º lugar: Aumento de 

Vendas Líquidas

 2º lugar em Liquidez 

corrente

 8º lugar em Retorno de 

Investimento

 9º lugar Riqueza Criada 

por Empregado

 10º lugar em Liderança 

de Mercado

Entre as empresas Estatais

 37º lugar em Vendas

Destaque no Setor de 

Saneamento

1º lugar em    

Governança Corporativa, 

Visão de Futuro,      

Gestão de Pessoas e 

Sustentabilidade



Fabíola de Paula Gomes Coelho
Assessora de Marketing – AMK

fabiolacoelho@compesa.com.br


