
Diretoria Comercial 



Prezado Diretor,

Uma etapa importante do processo de seleção para o programa CAGE é a elaboração
pelos candidatos de uma proposta de ação relacionada a demandas e desafios reais da
Sanepar.

Para subsidiar a elaboração das propostas, disponibilizaremos no próximo dia 10 de
julho aos candidatos material em PowerPoint no qual apresentará o cenário e o estado
da arte nas várias diretorias da empresa.

Cada diretor precisa apresentar as prioridades estratégicas, os principais desafios e
outras informações relevantes sobre a sua área. Com base nessas apresentações, os
candidatos escolherão a área e o tema para suas propostas, descrevendo na sequência
metas, justificativas, plano de ação, entre outros itens.

Para permitir a padronização das apresentações e facilitar a análise pelos candidatos,
elaboramos este template. Destacamos em amarelo as instruções para preenchimento.



Prioridades estratégicas da área

1. Buscar soluções para melhorar o relacionamento com os
clientes;

2. Buscar novas modalidades para os serviços de recebimento de
contas da Sanepar;

3. Desenvolver ferramentas e/ou metodologias para controle
dos processos comerciais, visando a geração de informações
integradas para gestão e tomada de decisão

4. Renovar as concessões vencidas através de Contrato de
Programa;

5. Desenvolver ferramentas voltada a criação de um Modelo de
Negócio que permita à Sanepar atuar em novos negócios.



Principais desafios da área

AMPLIAR

REDUZIR

MELHORAR

CRIAR

Área de atuação da Companhia.

Concessões Vencidas;
Quantidade de atendimentos realizados ao cliente no 

balcão e telefônico.

Relacionamento com os grandes clientes da Companhia.

Modelo de Negócios para ampliar o mercado de atuação 
da Sanepar.



Indicadores que merecem atenção especial

Situação atual Situação desejada

ICC= 94,51% ICC=100%

INDICADOR 1: Índice de Contratos de Concessão

Situação atual Situação desejada

83,5% Acima de 80%

INDICADOR 2: Índice de Satisfação do Cliente Externo

Observação: Incluir aqui indicadores que devem ser acompanhados de perto, seja porque estão abaixo 
da meta ou porque são muito importantes para um objetivo estratégico da companhia. Informar pelo 
menos 1 indicador.  



Expectativas em relação ao Programa

• Ambiente de aprendizado e capacitação que possam ser aplicados
para melhoria dos processos na Companhia.

• Conscientizar os participantes da importância de quebra de
paradigmas e da inovação como instrumentos de transformação da
empresa.

• Visualizarem a proposta de valor inerente aos serviços prestados

• Permitir aos colaboradores que tenham uma visão estratégica do
negócio e que são as pessoas responsáveis pelo processo contínuo
de melhoria e mudança.

•



Obrigado!


