


Programa de Modernização do 
Relacionamento com o Cliente Sabesp



Propósito:
“Ser referência mundial na prestação de 

serviços de saneamento, de forma sustentável, 
competitiva e inovadora, com foco no cliente”

Revisitar nosso propósito para definir novos rumos...

 Atendimento moderno, dinâmico e sustentável

 Solução no primeiro contato

 Atender demandas legais

 Satisfação do cliente interno e externo

 Ampliar e flexibilizar para dar autonomia aos clientes

 Otimizar recursos e gerar valor agregado

 Integrar, Uniformizar, padronizar



Cenários: Mundo e Brasil 2017 | Relatório Mundial de Competitividade

Fonte: http://ois.sebrae.com.br/publicacoes/relatorio-de-competitividade-global-2016-2017/

O Brasil perdeu 6 posições na última avaliação e 
está na colocação 81 de 138 nações avaliadas.

Avaliação do resultado – Brasil

 Baixa qualidade dos serviços prestados

 Baixa taxa de inovação: consome tecnologia e tem baixa 

entrega de serviços digitais

 Burocracia compromete atendimento nos serviços públicos

 Percepção de despreparo da administração pública

 Instabilidade no ambiente macroeconômico 

 Elevada desconfiança dos cidadãos



Fonte: http://cetic.br/tics/usuários/2015/total-brasil/ 
* Segundo o estudo IDC (International Data Corporation) FutureScape: Worldwide Digital ransformations 2018 

Predictions. Fonte: http://cio.com.br/tecnologia/2017/11/03/dez-tendencias-da-transformacao-digital-segundo-a-idc/

Faixa etária 16 a 24 anos

São os maiores consumidores 
de água e os grandes 

influenciadores nas decisões 
das famílias

Faixa etária 16 a 24 anos

86% possuem acesso à internet
97% por celular
92% já usou WhatsApp
88% já usou Facebook

Valor da marca é a 
experiência do cliente

Disponibilidade a Pagar
(Pesquisa Focus Group 2016)

*Em 2020, os investidores vão avaliar
os negócios digitais com métricas bem
diferentes dos negócios tradicionais.
Cerca de 75% do valor de mercado das
empresas vai depender de índices
como:
- Participação de Plataforma;
- Valor de Dados;
- Engajamento do Consumidor;

Cenários: Mundo e Brasil 2017 | Inspirações e visão de futuro

Acesso à tecnologia



Cenários | Benchmarking Utilities
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Cenários | Canais de Atendimento Sabesp
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3,9%
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38,7 milhões 
interações em 

2017

4,1 milhões
419 lojas de atendimento

6,2 milhões atendimentos

1,4 milhões

5,6 milhões
de acessos

184 mil downloads
1,3 milhões acessos

19 milhões envios

Call Center

11%
Presencial



Cenários  |   Custos Médios Operacionais Sabesp
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Cenários  |  Comparativos Operacionais

80 milhões 165 milhõesPresencial

56 milhões 43,5 milhõesTelefônico

7 milhões 1,4 milhõesURA

19 milhões 5,6 milhõesSite

900 mil 1,3 milhõesApp

40 mil 760 milhõesSMS

163 milhões 217 milhões

R$ 4,23 R$ 5,65
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Entender o Cliente

 Mapeamento, estudos, monitoramento de 
comportamentos e tendências dos 
consumidores para subsidiar as definições 
das estratégias de atuação da empresa, 
identificação de novos mercados e 
produtos. 

 Avaliação de imagem e reputação da marca.

 Disponibilizar material que 
possibilite a Sabesp conhecer 
e entender os diversos perfis 
de clientes.

 Unificar e modernizar a 
metodologia de aplicação 
das pesquisas pós-serviço 
para favorecer a gestão da 
prestação de serviços.



SABESP 4.0 Digital

 Ferramenta comercial 
moderna, simples e integrada, 
aderente às exigências legais 
e regulatórias.

 Disponibilizar mais serviços nos 
canais digitais: parcelamento, 
reparcelamento, atualização 
cadastral, nova ligação.

 Fornecer informações e se relacionar 
com os clientes da Sabesp por meio 
de mensagens de texto e WhatsApp.

 Ações da Sabesp aos seus clientes e 
criar novo canal de relacionamento 
com o cliente. 



Modernização do Atendimento ao Cliente 

 Chatbot 
Implantação agência 

virtual e redes 
sociais em Nov/18

SABESP 4.0 Digital



Pessoas

 Disponibilizar na "prateleira" uma cesta de 
produtos para treinamento com módulos 
segmentados por processos, assuntos, demandas 
permanentes e/ou pontuais, disponibilizados em 
mídias e formas de abordagem e aplicação 
diversas.

 Promover o padrão de excelência de atendimento 
em todos os canais de relacionamento, 
aperfeiçoando a mediação, condução e solução 
de problemas com ênfase na comunicação e 
satisfação dos clientes, utilizando uma sistemática 
de verificação e avaliação do atendimento.



Cenários  |   Otimização dos Custos Operacionais
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14,10
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(oper. com.)

ChatPresencial 
(salários + encargos)

25,00

R$ 0,70 R$ 0,70
TERCEIRIZAÇÃO

AUTO ATENDIMENTO



Cenários  |  Comparativos Custos Operacionais

165 milhõesPresencial

43,5 milhõesTelefônico

1,4 milhõesURA

5,6 milhõesSite

1,3 milhõesApp

760 milSMS

217 milhões

R$ 5,65
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PROPÓSITO

50 milhões

21,0 milhões 

3,6 milhões

6,7 milhões

2,1milhões

1 milhão

84  milhões

R$ 1,83 

6,5%

8%

21%

6,5%

54%

Potencial custo com
modernização 

preços mercado 

38,7 milhões de 
interações

46,2 milhões de 
interações

4%




