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A Sabesp

A Sabesp
• Fundada em 1973
• 375 municípios
• 28,6 milhões de clientes
• 12,8 mil empregados

Sua relevância no setor de
saneamento
• 3ª maior empresa de saneamento do

mundo em receita e uma das maiores
em clientes atendidos.

• Receita líquida R$ 17,8 bilhões
• Mais de 30% do investimento em

saneamento no Brasil
• Plano de investimento 2021-2025: R$ 21

bilhões
• Valor em ativos: R$ 50,4 bilhões



Infraestrutura da Diretoria Metropolitana

A Diretoria 
Metropolitana

6.200 empregados 
atendem 21 milhões na 

RMSP e região Bragantina 

São 42 municípios com 
5,5 mi ligações de água e 

4,6 mi de esgoto



Importância da transformação cultural

Mudança 
de mindset

Mudanças 
no setor de 

saneamento

Mudanças 
no cenário 

mundial
MIS (CSC da Diretoria)

& PUC

• Diagnóstico da cultura 
atual 

• Julho/2019



Sobre o Diagnóstico

Diretoria M

442 participantes  = 7% do efetivo
10 entrevistas individuais (Diretor + Superintendentes)
53 sessões coletivas



Onde estamos e onde queremos chegar?

Cultura 
atual

Mudança 
de Mindset

Cultura 
desejada

• O controle e a cobrança são princípios 
administrativos muito exercidos. 

• Os procedimentos quase sempre 
orientam o trabalho.

• O lema organizacional é o 
cumprimento de procedimentos.

• Inovação na prática. 
• Ânsia por uma cultura orientada a criação. 
• Autonomia para o desenvolvimento de 

novas tecnologias.
• Estimulo e busca por alta produtividade e 

qualidade.



Cultura de 
inovação

Gestão de 
Inovação

Gestão de 
Mudanças

Gestão do 
Conhecimento

Gestão do 
Engajamento

Transformação cultural
(Para cultura de inovação e resultados)

Modelo de geração de ideias 
(funil de inovação e fomento por 

Hubs)

Abordagem multidimensional 
(pessoas, processos, estrutura, 

estratégia e tecnologia)

Ciclo de criação do 
conhecimento (identificação, 

retenção e disseminação). 

Alinhamento entre os valores do 
profissional com os da 

organização
Induz

Exige

Consolida

Estimula

Fomenta

Líder 
Sabesp

Ciclo integrado de transformação cultural inovativa

valores
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Gestão do Conhecimento | Plataformas de gestão

Portal de Gestão do Conhecimento
+ 60.000 acessos desde 2017

1.518 publicações
Conhecimentos Relevantes (Artigos, 

Trilhas de Aprendizagem e cursos);
Campeonato de Operadores (Vídeos 

das Provas );
Melhores Práticas (Trabalhos 

apresentados no Programa Melhores 
Práticas, Prêmio Empreendedor e Pitch M).



Gestão do Conhecimento| Retenção dos conhecimentos críticos
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Níveis de Manifestação da Cultura

Schein, 2009



Aspectos visíveis e invisíveis da Cultura Organizacional



Principais ações para a transformação cultural M

1. Manifesto de Inovação
Declaração explícita das crenças, 

valores e critérios de sucesso rumo à 
cultura desejada

2. Comunicação
Disseminação do Manifesto aos 

empregados

Ações para o 
Desenvolvimento dos Líderes

3. Capacitação 
para um novo cenário 4. Planejamento Tático

Projetos inovadores baseados no 
Manifesto 

5. Programa de Engajamento
Aplicação de Pesquisa e 

ações de melhoria
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Planejamento Tático| Diretoria Metropolitana

Identificação de 25 
projetos alinhados ao 

Manifesto de 
Inovação
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Programa de Engajamento Metropolitano



Engajamento – Conceito e Importância

• Alinhamento entre os 
valores do profissional com 
os da organização. 

• Vínculo psicológico, 
afetivo e emocional com o 
trabalho. 

Vínculo com o 
Trabalho

• Esse laço desenvolve uma 
postura mais cooperativa, 
empenhada, otimista, 
disposta e de 
autodesenvolvimento. 

• O engajamento representa 
o fortalecimento da 
Cultura Organizacional.

Fortalecimento 
da Cultura

• Profissionais engajados 
podem ser mais produtivos 
e eficientes, pois associam 
seu propósito de vida com 
o da organização.

Empregado 
como 

Protagonista



Pesquisa de Engajamento - Conexões analisadas

Outros fatores avaliados

Conscientização Compromisso Pertencimento

Orgulho Compartilhamento

Marco Legal

Teletrabalho

Felicidade



Pesquisa de Engajamento: Resultado Diretoria M

Pesquisa Quantitativa = 2.880 
respondentes  (42%)

48 entrevistas entre líderes e 
empregados de diferentes 
unidades, gênero, idades, 

tempo de casa, etc.
3,5

3,7

3,9

3,8 3,8

3,7

Conscientização Compromisso Pertencimento Orgulho Compartilhamento Média Geral

Índice de Engajamento - Metropolitana



Programa de Engajamento Metropolitano

Workshops realizados com 
Alta Liderança

Diretor + Superintendentes 
+ Assessores

Programa de 
Engajamento da 
Metropolitana

Planos de ação 
desenvolvidos e 

implementados por 
equipes 

multidisciplinares



Bate papo com o Diretor/Superintendente

Programa de Engajamento Metropolitano| 
Humanização

• Aproximar líder e liderado
• Conhecer as pessoas e suas expectativas
• Fortalecer relação de confiança e respeito

• Encontros entre Diretor/Superintendente e empregados, via zoom
• Todos têm a mesma oportunidade de falar e praticar escuta ativa
• Inclusão de assuntos relevantes do momento na pauta

Humanizar a relação entre liderança e liderados, 
por meio da escuta ativa no processo de gestão 
de pessoas.

Objetivo
Tornar o relacionamento entre lideranças e 
subordinados mais humanizado (escutar 
mais, ter mais empatia, buscar soluções 
conjuntas).

Resultado esperado



Reconhecimento Estruturado

Programa de Engajamento Metropolitano| 
Reconhecimento

Premiar os melhores esforços das equipes operacionais através do atendimento de indicadores pré-definidos.
Objetivo

Objetivo: Reconhecer o esforço adicional dos empregados da Diretoria

Como: Através dos melhores de cada UN/Sup separados em faixas/critérios
Cartão virtual de aniversário de empresa e de vida, com assinatura 

do Diretor e Presidente
Campanha de Comunicação para desmistificar reconhecimento x R$

Programa de Eficiência Operacional

Realização de evento anual de reconhecimento com premiação para os melhores resultados. 



Ecossistema de Inovação

Programa de Engajamento Metropolitano| 
Inovação

O que é?
Estruturação da rede de inovação na Diretoria para acompanhamento e gestão 
dos projetos de inovação a partir de modelos de startups mundiais.



Pergunte à M

Programa de Engajamento Metropolitano| 
Comunicação

Objetivo: Levantar temas e assuntos de interesse da força de 
trabalho, para reforço da comunicação e maior assertividade na 
informação.

WhatsApp (Grupo “Liderança M”)
Objetivo: Transmitir, via grupo de WhatsApp, mensagens relevantes às lideranças 

M (+/- 250 líderes) relacionadas ao cenário atual e futuro da metropolitana para 
conhecimento e rápida disseminação aos demais empregados

Ritual “Reunião Estruturada”
Objetivo: Criação de pautas fixas nas reuniões periódicas das áreas, sobre temas relevantes, 

para esclarecer dúvidas e padronizar a informação.
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Uma reflexão final

Mudança é o processo no qual o 
futuro invade nossas vidas.

Alvin Toffler - Pensador
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