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Capacitação Empresarial: 
a Academia AEGEA 

Liriane Celante (AEGEA) 

Daniel Lyra (Pragma Consultoria) 
 

Sala Temática: Recursos Humanos e Comunicação 

13 de Abril de 2016, das 15h10m às 15h50m 
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AEGEA Saneamento: Portfolio de Negócios 
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AEGEA Saneamento: Modelo de Negócios 

Modelo de negócio 
bem sucedido 

Governança Corporativa 
bem sucedida: IT, RH e 
engajamento (CAA) 

2012 

2010 

2014 

2016 

Academia Corporativa com 
Ensino Híbrido 

Equipav 

 e 

 IFC 

 formam a 

AEGEA 

Projetos de 

Investimento de 

Capital flexíveis e 

otimizados 

Implementação acelerada 

de políticas internas 
Novas aquisições e 

alinhamento de cultura 

 Distâncias longas entre unidades; 

 Diferentes realidades em cada estado 

brasileiro (contratados); 

 Asseguramento de segunda geração 

vencedora de líderes; 

 Manutenção do alinhamento de cultura 

em novas aquisições; 

16:10 4 



A Academia AEGEA: 

Metas  audaciosas 

de  crescimento 

em  Saneamento 

e  Infraestrutura; 

Capacitação dos  

colaboradores; 

Construir equipes de alto desempenho;  

Aperfeiçoar e preparar novas lideranças;  

Estabelecer mecanismos de atração e 

retenção de talentos; 

Em 2014 a Aegea inaugurou a Academia, um novo instrumento que irá unificar toda a educação  corporativa 

oferecida pela Companhia de uma forma estruturada buscando aprimorar  competência e habilidades em nível 

estratégico, tático e operacional. 

A principal ferramenta da Aegea para treinar seus colaboradores é a Academia Aegea, que oferece  treinamentos focados no 

conhecimento acerca dos principais processos que tangem água e esgoto.  Além da Academia, a Aegea conta com os seguintes 

programas de treinamento: 

 

Pós-graduação/MBA;          Graduação;             Programa de trainee;             Capacitação;             Treinamento comportamental; 
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RH AEGEA Saneamento:  Da gestão de competências à gestão de engajamento 

AVA = Ambiente Virtual de Aprendizagem = Sistema de Gestão de Aprendizagem; 

CRM = Customer Relationship Management = Sistema de Gestão de Clientes; 
EAMS = Enterprise Asset Management System  = Sistema de Gestão de Ativos; 
ERP = Enterprise Resource Planning = Sistema de Gestão de Recursos; 
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AEGEA Saneamento: Macroprocesso 

16:10 7 



Desenvolvimento Sustentável:  Pessoas + Processos + Tecnologia 
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Resultados do AMIP na AEGEA Saneamento: 
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Resultados do AMIP na AEGEA Saneamento: 

Principais necessidades e conclusões 

1 
Eliminar gap, entre gestão 

estratégica e gestão da rotina 

através da qualificação básica; 

2 

3 

Estabilizar processos, por meio 

de diagnósticos de riscos e de 

ciclo de vida; 

Consolidar planejamento 

estratégico eliminando gaps 

entre unidades; 
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Academia AEGEA: Ensino Híbrido 
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Academia AEGEA: Treinamentos de 2014 a 2016 
Nível de Conhecimento 

Estratégico 

Níveis de Conhecimento 
Estratégico e Tático 

Níveis de Conhecimento 
Tático e Operacional 

Níveis de Conhecimento 
Estratégico e Tático 

Nível de Conhecimento 
Estratégico 

2014 

2015 

2016 
até 

Março 

Fundamentos e Estratégia de 
Gestão de Ativos 

Administração Financeira 
(CapEx, OpEx, Taxas, Receitas, Energia) 

Gestão da Manutenção 
(Ordens de Serviço, Mix Ótimo de Táticas) 

Manual de Integração e Código de Ética 
“Jeito AEGEA de Ser” 

Sou + Líder 

Encerramento do Programa Trainee 

Curso de Inglês 
(Básico e Intermediário) 

30 colaboradores treinados 
24 horas de treinamento por colaborador 

41 colaboradores treinados 
64 horas de treinamento por colaborador 

291 colaboradores treinados 
16 horas de treinamento por colaborador 

129 colaboradores inscritos 
2 horas de treinamento por colaborador 

 

573 colaboradores inscritos 

167 colaboradores treinados 
4 horas de treinamento por colaborador 

 
24 colaboradores treinados 

10 horas de treinamento por colaborador 
 

Todos os níveis de 
conhecimento 
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Academia AEGEA : Lições Aprendidas 
Organização, Liderança e Cultura 

 O aprimoramento em direção a uma “organização do conhecimento”  traz mudanças mais rápidas, ao 
status quo do conhecimento interno da organização, as quais devem ser antecipadas e conduzidas 
apropriadamente, para não afetar os níveis internos de engajamento; 

Informações para tomada de decisão e projetos de investimento de capital 

Estratégias chave para eficácia operacional da academia corporativa 

 A utilização prévia e consistente, de uma descrição de processo de negócio padronizada, é essencial 
para o diagnóstico, das informações e decisões mais críticas, a serem compiladas no AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, ou Sistema Informatizado de Gestão da Aprendizagem); 

 Especialistas internos, em desenvolvimento de projetos de investimento de capital, necessitam de 
tempo adicional: para análise do retorno de investimento de projetos de melhoria, oriundos de 
projetos dos alunos da academia, e para análise de parâmetros para simulações e jogos; 
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Muito obrigado, 
Contatos: 
 

Liriane Celante (AEGEA): 
liriane.celante@aegea.com.br 
 

Daniel Lyra (Pragma Consultoria): 
daniel.lyra@pragmabrasil.com.br 
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