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Empresa de saneamento com foco em serviços de 
tratamento e abastecimento de água e coleta e tratamento
de esgoto.

Ser a MELHOR empresa de saneamento PARA o BRASIL

Criar a cultura de percepção do cliente no saneamento. O 
setor ainda mantém uma visão focada apenas em
engenharia e usuários. Por ser um serviço público regulado, 
as pessoas não escolhem sua empresa de saneamento. 
Mudar a valorização dessa política pública invisível (só veem
quando há problema) envolve valorizar a agenda de 
Clientes!

ESAP



• “Não pagou, corta!” 

• Não há preocupação de venda. 

• Não há preocupação no retorno ou satisfação dos clientes. 

• A mentalidade predominante é de usuários (eles precisam de mim
– quem vive sem água?).

• Criar uma cultura de atendimento humanizado, empatia, 
relacionamento proativo e senso de urgência. 

• Clientes não são cortados, são suspensos de abastecimento
(linguagem não violenta). 

• Clientes que não retornam (religam) precisam ser contatados
proativamente (#BORAVENDER) 

• Clientes em toda sua jornada recorrente precisam ter uma
experiência positiva e serem encantados. Trabalhamos para mudar 
a forma como eles veem a empresa de saneamento (olhar mais
humano) #BORAENCANTAR



O papel de promover o Encantamento é de todos que estão na linha

de frente do atendimento, seja na loja, no call center ou nos canais

digitais. Mas a cultura e a visão de encantamento do cliente

também envolve toda a equipe de operações. Ao se deparar com 

um cliente suspenso, encorajamos a proatividade para entender a 

situação e porque o cliente não retornou. 

Todos devem trabalhar em equipe para resolver com proatividade

e com agilidade as situações. Ter senso de urgência e empatia é se 

colocar no lugar do outro e ir além de protocolos tradicionais. Com 

isso é possível reverter a opinião e proporcionar uma experiência

positiva para os nossos clientes.



Amandinha, 30 anos, nascida e criada em
Palestina, casada com Rafael. Menina 

sonhadora, batalhadora, engajada, 
extrovertida, entende do nosso propósito e 

está extremamente focada em melhorar
a experiência dos nossos clientes.

Amanda Duarte



Cleide Mariano, cliente da ESAP (operação da Iguá na cidade de Palestina) relatou insatisfeita 

à central de atendimento que ao chegar em casa após um longo dia de trabalho encontrou 

seu imóvel em um estado lamentável. Devido a uma forte chuva na cidade o esgoto havia 

retornado para a sua residência.

Amanda imediatamente foi até o local com uma equipe operacional para verificar a situação. 

Ao chegar lá, encontrou a cliente inconsolável. “Eu não tenho forças. Faz mais de uma hora 

que estou aqui, sem reação e não sei por onde começar”, relatou Cleide. 

A situação era realmente muito triste. A casa estava completamente alagada. Todos os 

cômodos e móveis foram afetados e o odor era insuportável. 

Enquanto a equipe operacional começou o trabalho de desobstrução da rede na rua, Amanda 

e Márcia (agente de atendimento, também colaboradora Iguá) se prontificaram a comprar 

produtos de higiene e fazer a limpeza  da casa da cliente, pois perceberam que ela não tinha 

condições. A faxina durou cerca de três horas.

Durante a limpeza, Amanda percebeu que o o guarda-roupas da cliente ficou totalmente 

comprometido e que seria impossível o mal odor impregnado no móvel. Sendo assim, teve a 

iniciativa de solicitar à diretoria a compra de um guarda-roupa e tapetes novos para Cleide. 

A cliente que tinha feito uma postagem nas redes sociais relatando sua 

insatisfação com a concessionária, logo na sequência se retratou ao compartilhar 

um agradecimento à ESAP pela solução do seu problema. 



Olhar e envolvimento
da equipe para a questão

Senso de urgência 

Perceber o cliente, Empatia
e Humanização  

Buscar surpreender cliente como 
forma de criar uma conexão ainda 
maior

Ao receber a ligação toda equipe se envolveu, mas a história
partiu da Amanda

Liderança local mobilizou equipe operacional imediatamente até
a residência para solucionar o problema da cliente

Ter empatia e entender a situação. Amanda percebeu que a cliente estava
chocada com a situação, paralisada. Por isso, se prontificou a colocar a 
“mão na massa”. Avaliou os danos causados à Cleide e dentro da política
da companhia solicitou o ressarcimento do prejuízo.  

Nossa colaboradora Amanda foi além do seu papel. Atuou na
resolução, cuidou de todas as etapas, fez a retratação e 
entregou um guarda-roupas novo para a cliente. ☺



Cleide Mariano, 56 anos, é uma senhora simples, 
batalhadora, trabalha fora, mora com sua filha e 

uma netinha. E é responsável pela renda da família, 
além de administrar seu lar

No dia do encantamento resolvemos o contratempo ocorrido com a 
cliente e colocamos em prática todos os pilares do programa. A líder
de atendimento, Amanda, se prontificou e colocou a “mão na massa” 
para ajudar na limpeza da residência da Cleide. Ressarcimos a cliente
com um móvel novo. Cleide se sentiu acolhida e assistida pela ESAP. 
Agradeceu publicamente o atendimento recebido.
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Cidade muito pequena, sem uma cultura digital ainda. 
Desafio de taxa de resposta é alto, mas caminho é de 
evolução diária e criação de uma nova reputação, sorriso a 
sorriso (todos conectados ao serviço e cada cliente sendo 
bem atendido e encantado).




