
Planejamento Estratégico ABES
1ª reunião de acompanhamento

São Paulo, 30/11/16



Responsabilidade Financeira e Sustentabilidade

Associados e  Parceiros

3. Mapa , Perspectivas e Objetivos Estratégicos validados

7. Aperfeiçoar a gestão financeira e de 
negócios (otimização de despesa e aumento 
de receita, orçamento plurianual)

8. Buscar a Sustentabilidade da ABES 
(produtos e eventos sustentáveis, plano 
de negócio)

5. Aumentar e fidelizar os associados    
(PF e PJ)

6. . Intensificar o relacionamento com 
sócios e não associados

Processos Internos

3. Fortalecer o posicionamento 
político, técnico e institucional da ABES

4. Desenvolver produtos e serviços 
estruturantes

Aprendizado e Crescimento

1. Consolidar o Sistema de Gestão ABES
2. Reforçar o processo de comunicação 
externa e interna

Resp.: Rosito
Resp.: Joper2 1

Resp.: Sergio Bahls Resp.: Roberval2 2

Resp.: Lucia Resp.: Sergio Gonç.2 3

Resp.: Ronaldo Resp.: Walter2 3



Desdobramento das  Ações Estratégicas

Estabelecer plano agressivo de busca de receita para ABES Nacional e Seções de forma 
padronizada.

Ação 1

Responsabilidade Financeira e Sustentabilidade

Resp.: Roberval

8. Buscar a Sustentabilidade da ABES 
(produtos e eventos sustentáveis, plano 
de negócio) Resp.:Joper

Ações desenvolvidas
Pagamento com cartão à partir de janeiro/17;
Fechado convênio com Sabesp para desconto em folha (março/17);
Contrato de aumento de receita associativa por performance – parcelamentos, campanha 
MKT, ;
Apoiar Eventos nacionais e locais;
Visitas aos órgãos federais para busca de patrocínio;
Acompanhamento do congresso SP;
Acompanhamento evento Pollutec;

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



Desdobramento das  Ações Estratégicas

Estabelecer plano agressivo de busca de receita para ABES Nacional e Seções de forma 
padronizada.

Ação 1

Responsabilidade Financeira e Sustentabilidade

Resp.: Roberval

8. Buscar a Sustentabilidade da ABES 
(produtos e eventos sustentáveis, plano 
de negócio) Resp.:Joper

Pontos de alerta
Criação do associado digital – em avaliação;
Viabilizar curso em EAD – em construção;
Melhorar receitas oriundas do fundo editorial;

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



Elaborar Plano Trienal e orçamento anual com FLUXO DE CAIXA. Revisão anual do Plano e 
quadrimestral do orçamento.

Ação 1

Responsabilidade Financeira e Sustentabilidade

7. Aperfeiçoar a gestão financeira e de 
negócios (otimização de despesa e aumento 
de receita, orçamento plurianual)

Resp.: Rosito

Resp.: Rosito

4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Ações desenvolvidas
Revisão e acompanhamento do Orçamento 2016;
Elaborado o orçamento 2017;
Definida as revisões em abril e agosto de 2017.

Pontos de alerta
Elaborar Plano Trienal;
Correlacionar plano trienal x plano de negócio

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



Realizar acompanhamento rigoroso pela DN e das Sessões e submissão ao CD e AG 
conforme o ESTATUTO.

Responsabilidade Financeira e Sustentabilidade

7. Aperfeiçoar a gestão financeira e de 
negócios (otimização de despesa e aumento 
de receita, orçamento plurianual)

Ação 2

Resp.: Joper

Resp.: Rosito

4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Ações desenvolvidas
Acompanhamento do orçamento mensalmente pela diretoria;
Acompanhamento quadrimestral pelo conselho diretor (julho/16, novembro/16);
Lançamento do portal da transparência para acompanhamento dos sócios (dez/16);

Pontos de alerta
Contabilidade das seções

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



Associados e  Parceiros

6. Intensificar o relacionamento com 
sócios e não associados

Implantar o plano de relacionamento com os sócios:
•Contratar empresa especializada em relacionamento com pagamento por performance
•Cadastro; cobrança; Inadimplentes; prospecção e manutenção dos sócios; plano de marketing com 

participação das seções

Ação 1

Resp.: Roberval

Resp.: Roberval

4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Ações desenvolvidas
Efetivado o contrato para aumento de receita associativa por meio da captação de novos 
sócios e manutenção dos atuais. Contrato de performance, onde a contratada ganha uma 
taxa de 14,79 % se atingir a meta de aumento de receita.

Pontos de alerta
Plano de relacionamento em execução;
Participação dos líderes e das seções.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



Associados e  Parceiros

6. Intensificar o relacionamento com 
sócios e não associados

Implantar plano de parcerias e convênios:
•Plano de parcerias e convênios com instituições de alta reputação, especialmente a rede 

acadêmica
•Fortalecer RESA; dinamizar revista digital; parceria com órgãos ambientais; Novas parcerias 

Pollutec.

Ação 2

Resp.: Paiva

Resp.: Roberval

4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Ações desenvolvidas
Acompanhamento do evento com a Pollutec;
Parceria com a editora BB para livros especiais das concessionárias parceiras;
Negociação com escritório de advocacia para parceria que beneficie os sócios;
Parcerias com universidades – o plano de novos sócios tem um ponto para isto.
Pontos de alerta
Plano de saúde em declínio;
Plano estruturante das revistas científicas;
Plano em pesquisa (ciência e tecnologia)

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



Associados e  Parceiros

5. Aumentar e fidelizar os associados    
(PF e PJ)

Prospectar e conquistar novos sócios coletivos e individuais:
• Utilizar plano de relacionamento;
• Visitar empresas e fazer reuniões por estado.

Ação 1

Resp.: Sérgio Bahls

4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Resp.: Sergio Bahls

Ações desenvolvidas
O plano apresentado pela DEEP contempla a prospecção e conquista de novos sócios;
Foi definido os segmentos corporativo, educação e carreira como segmentos de mercado da 
ABES, e cada um tem um plano de relacionamento;
Foi definido no plano as parcerias, os benefícios de cada segmento e as formas de 
relacionamento.

Pontos de alerta
Participação dos líderes e seções.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



Associados e  Parceiros

5. Aumentar e fidelizar os associados    
(PF e PJ)

Ampliar o programa Jovens Profissionais do Saneamento (JPS):
• Potencializar ações para o congresso SP;
• Incentivar estudantes do penúltimo ano;
• Plano de relacionamento (potencial JPS). Resp.: Álvaro Diogo

4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Resp.: Sergio Bahls

Ação 2
1/2

Ações desenvolvidas
Planejado as ações do Congresso SP;
Estímulo a criação dos JPS nas seções;
Melhoria da comunicação JPS x ABES;
Vários eventos com JPS no Brasil;
O plano de relacionamento contempla ações diretas para captação do JPS.

Pontos de alerta
Campanha nas faculdades;
Aplicativo JPS.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Processos Internos

4. Desenvolver produtos e serviços 
estruturantes;

Contratar estudo de marketing e produtos
Resp.: Sergio Gonçalves

Resp.: Sergio

Ação 1 

Ações desenvolvidas
O plano apresentado pela DEEP contempla um estudo de marketing e produtos.

Ponto de alerta
Aguardar até o final de 2017 para avaliação do escopo deste estudo de marketing em função 
das mudanças implantadas com o contrato da DEEP.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Processos Internos

4. Desenvolver produtos e serviços 
estruturantes;

Implantar a certificação de saneamento ambiental ABES para profissionais de saneamento 
ambiental
Buscar parceria de entidade do ramo para a sistematização de CERTTIFICAÇOES e 
profissionalização das oportunidades de treinamento já existentes 
Parcerias com as universidades Resp.: Mario Guerino

Resp.: Sergio

Ação 2 

Ações desenvolvidas
O projeto de busca de sócios contempla buscar sócios nas universidades, pode ser um 
caminho para parceriais.

Pontos de alerta
Avaliar projeto de certificação;

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



Processos Internos

4. Desenvolver produtos e serviços 
estruturantes;

Modernização das formas de treinamento - EAD, Webnar
Capacitação on-line dos associados
Enxugar oferta de cursos de acordo com a demanda por região
Fortalecer EAD e novos modelos de cursos. Aulas pela internet. 

Resp.: Vera

Resp.: Sergio

Ação 3 

4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Ações desenvolvidas
Elaborado o projeto UNIABES;
Consultas as câmaras e seções;
Elaborado o plano de treinamento para 2017 – 1) Gestão ABES; 2) Empresa especializada;
Desenvolvido TR para contratação de empresa especializada em EAD

Pontos de alerta
Contratar empresa até 20/12/16.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Processos Internos

3. Fortalecer o posicionamento 
político, técnico e institucional da ABES

Aperfeiçoar Plano de trabalho das câmaras temáticas com reforço para geração de seminários 
nacionais e regionais.

•Ações internas no fortalecimento e divulgação dos trabalhos das câmaras técnicas

Ação 1 

Resp.: Maria Lucia

Resp.: Lucia

Ações desenvolvidas
Planejamento por câmara temática;
Definido os eventos nacionais de 2017 com as câmaras temáticas;
Desenvolvido um orientador sobre os eventos regionais (seções e câmaras temáticas);
Criação da novas câmara temática de Meio Ambiente;
Criação do centro de custo por câmara temática;
CNQA – a secretaria do PNQS passou para a ABES Nacional

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Processos Internos

3. Fortalecer o posicionamento 
político, técnico e institucional da ABES

Elaborar plano de estruturação para as seções com base em diagnóstico regionalizado. Criar 
fóruns de benchmarking

Ação 2 

Resp.: Maria Lucia

Resp.: Lucia

Ações desenvolvidas
Evento Seminário de Benchmark entre as seções

Pontos de alerta
Desenvolver Plano de estruturação

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Processos Internos

3. Fortalecer o posicionamento 
político, técnico e institucional da ABES

Elaborar plano de estruturação para as seções com base em diagnóstico regionalizado. Criar 
fóruns de benchmarking

Ação 2 

Resp.: Maria Lucia

Resp.: Lucia

Plano para Região Norte

• Com base no plano de MKT da DEEP, elencar o público alvo (universidades, empresas 
operadoras, fornecedores, estado, órgãos ambientais);

• Visitar os sete estados de fevereiro à abril de 2017;
• Convidar para o evento Norte em agosto de 2017;
• Informar e convidar para o congresso SP;
• Mostrar o produto do PNQS;
• Definir um evento local em cada estado para acontecer em 2017.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Processos Internos

3. Fortalecer o posicionamento 
político, técnico e institucional da ABES

Intensificar Plano de articulação institucional da ABES

Ação 3

Resp.: Álvaro

Resp.: Lucia

Ações desenvolvidas
Participação em vários eventos nacionais;
Evento sobre as novas leis no setor de saneamento;
Reunião com Moreira Franco – PPI;
Carta aos parlamentares sobre o veto do REISB;
Participação do congresso da AESBE;

Pontos de alerta
Visitar todas entidades do setor;
Avaliar criação do fórum nacional das entidades do setor de saneamento.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Aprendizado e Crescimento

2. Reforçar o processo de comunicação 
externa e interna

Interna:
i) aprimorar constantemente o site e redes sociais da ABES, que já  apresentam uma melhoria 

significativa; 
ii) criar uma publicação que desperte o interesse do associado em acessá-la.

Ação 1

Resp.:Walter

Resp.:Walter

Ações desenvolvidas
Novo conselho editorial da BIO e reformulação da revista;
ABES Alerta diário com matérias sobre saneamento do Brasil;
ABES Notícias semanal com informações da ABES de todo Brasil;
Nova aba corporativa no site com informações de gestão;
Projeto de patrocínio fixo – site, mídias sociais
Portal da transparência no site;
Divulgação do planejamento estratégico no site – acompanhamento;

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Aprendizado e Crescimento

2. Reforçar o processo de comunicação 
externa e interna

Interna:
i) aprimorar constantemente o site e redes sociais da ABES, que já  apresentam uma melhoria 

significativa; 
ii) criar uma publicação que desperte o interesse do associado em acessá-la.

Ação 1

Resp.:Walter

Resp.:Walter

Pontos de alerta
Área exclusiva aos sócios para trabalhos, artigos, etc;
Manual de identidade visual – novo logo ABES;
Integrar sites DN e seções;
Loja virtual ABES;
Vídeos e textos da diretoria.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Aprendizado e Crescimento

2. Reforçar o processo de comunicação 
externa e interna

Empreender ações para uma liderança e  posicionamento técnico, científico e institucional e 
divulgá-lo de forma abrangente e profissional para a sociedade. 

Ação 2

Resp.:Walter

Resp.:Walter

Ações desenvolvidas
Notícias positivas no evento sobre as novas leis;
Várias entrevistas com presidente e vice;

Pontos de alerta
Kit para imprensa;
Visitar órgãos de imprensa.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Aprendizado e Crescimento

1. Consolidar o Sistema de Gestão ABES

Sistematizar o processo de acompanhamento e controle das estratégias da ABES com base 
em banco de dados, metas e indicadores de desempenho.

Ação 1

Resp.: Ronaldo Resende

Resp.:Ronaldo

Ações desenvolvidas
Acompanhamento das ações do planejamento – novembro/16;
Definido os colaboradores das ABES DN como apoio;
Publicidade do planejamento estratégico;
Definido a forma de acompanhamento dos resultados (quadrimestral).

Pontos de alerta
Acompanhamento com base nas metas;
Envolvimento dos líderes.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



4. Desdobramento das  Ações Estratégicas

Aprendizado e Crescimento

1. Consolidar o Sistema de Gestão ABES

Identificar e/ou adequar os padrões de trabalho existentes, reformulando-os quando 
necessário, definindo o controlador, os métodos e respectiva aprovação.

Ação 2

Resp.: Ronaldo Resende

Resp.:Ronaldo

Ações desenvolvidas
Início das sugestões sobre alterações no estatuto.

Pontos de alerta
Plano para revisão relevante no estatuto;
Padrão de auditoria externa.

Ações desenvolvidas e pontos de alerta



Realização

11 diretores e diretor executivo

Diretoria Nacional da ABES

Colaboradores da ABES

Participação 


