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Objetivo 

• Criar um programa piloto para solucionar perdas, 
furtos de água, inadimplência e melhorar o 
atendimento ao publico, revertendo uma 
tendência/cultura regional

• Cenário região dos lagos:
• Inexistência de água para tratamento na área da 

concessão

• Crescimento econômico social acima da média 
nacional e regional
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Situação - Diagnóstico

• CONCESSÃO/ PODER CONCEDENTE
• Crescimento urbano irregular: 

• Falta de plano diretor no inicio da concessão

• Invasões

• Crescimento acima do previsto no plano de investimento da concessão

• PROLAGOS
• Sem política definida para áreas carentes

• Sem alternativas para atender situações adversas(invasões e favelizações)

• Concessões políticas

• Administração inadequada da situação

• Solução do problema – ações  isoladas

• Falta de  continuidade/fiscalização

• CULTURAL
• Região muito mal abastecida durante muitos anos

• Cobrança e abastecimento

• Sensação de impunidade 
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Programa de Redução de Perdas

1. MACRO MEDIÇÃO – SETORIZAÇÃO

Instalação de Macro medidores nas áreas de maior índice de perda para 

monitoramento

2. SETORIZAÇÃO 

Criação de áreas geográficas segmentadas e acompanhadas/monitoradas por 

agentes comerciais multi funcionais focados em resultados.

3. AÇÕES REPRESSIVAS – DDSD

Ações  Repressivas da Delegacia especializada junto a casos de repercussão como 

propagadores /mudança de comportamento

4. PROGRAMA EDUCATIVO

Programa Saber Faz Bem

5. PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO INTERNA

Trabalho interno de conscientização e divulgação das ações 

6. PROGRAMA ÁGUA LEGAL
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Água Legal

• Escolha de uma região/ bairro com 
caracteristicas adequadas para um projeto
piloto:

– Macro medido

– Alguma urbanização

– Altos índices de perdas e inadimplência

– “Blindados” de fatores externos como invasões/ ações 

políticas eleitoreiras, etc

– Área definida para atuação de agente comercial
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Escolha da região
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• Vila Recanto do Sol

Dados preliminares em elaboração













Etapas do programa
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1. CONTATO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES:
• Reunião com moradores e explanação sobre o projeto

2. ALOCAÇÃO DE AGENTES COMERCIAIS PARA ATENDIMENTO DOS MORADORES 
3. DIVULGAÇÃO:

• PANFLETAGEM
• AVISO NA CONTA DE ÁGUA
• CARRO DE SOM

4. CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO:
CLIENTES IRREGULARES/LIGAÇÕES CLANDESTINAS:

• Auto denuncia: Desconsideração do passado, cobrança de instalação 
(preço especial), parcelamento

• Após o inicio das obras sem condições especiais(multas retroativas, 
preços normais e pequenos prazos de parcelamento)

CLIENTES COM DÉBITOS: 
• Condições especiais para regularização (atualização cadastral, desconto 

garantido - devolução de juros e multas em caso de adimplência, prazos 
de pagamentos adequados)

CADASTRO:
• Condição de cadastro para ocupações irregulares

5. PALESTRAS EDUCATIVAS JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 
ESTADUAIS DO ENSINO MÉDIO

6. SEQUÊNCIA DO TRABALHO COM AGENTE COMERCIAL (SETORIZAÇÃO). 
FISCALIZAÇÃO PERMANENTE E MONITORAMENTO COM MACRO MEDIÇÃO



Cronologia

• Diagnóstico Jan-mar 2008

• Reunião com moradores abril 2008

• Planejamento e viabilização maio/2008

• Inicio das obras jul 2008 

• Conclusão out/2008
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Cronologia
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• Resultados finais

• Em elaboração


