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Fórum

A Pesquisa Inovação no Saneamento –demandas do setor no Brasil é uma 

iniciativa  da Diretoria de Relações com Setor de Saneamento da SBGC e 

do Fórum  Permanente de Inovação e GC no  Setor de Saneamento, criado 

em 2022.

O fórum é composto por representantes de empresas de Saneamento, 

privadas e públicas, e das  entidades ABES e  AESabesp

Planejamento da Pesquisa
Marcelo Fornaziero
Fabiana R. de L. Prado 

André Saito
Marcia Aires Pierre R. Siqueira

Klaus Paz

Thiago Zschornack

Gustavo H.  Brito Denise Pithan
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Fórum

➢ Possibilitar conexões entre as empresas de saneamento.

➢ Dar maior visibilidade ao setor de saneamento no mercado

➢ Discutir os principais desafios do setor à luz dos desafios impostos pelo 

Novo Marco Regulatório do Saneamento e do Saneamento 4.0.

➢ Possibilitar maior aproximação das empresas de saneamento com o 

ecossistema de inovação brasileiro e internacional (startups, 

pesquisadores, universidades, investidores)  

Mapeamento das demandas do Setor no Brasil 

➢ Identificar as demandas prioritárias para o setor de saneamento para os 

5 anos.

➢ Identificar o grau de criticidade de cada uma das demandas 

priorizadas, considerando o desempenho desejado para os próximos 5 

anos.
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Produção de um relatório contendo:

• O mapeamento das principais demandas de inovação para o 
setor de saneamento nos próximos 5 anos.

• Os principais aspectos e elementos a serem considerados nos 
projetos de inovação à luz do Novo Marco Regulatório do 
Saneamento, do Marco das Startups, da Nova Lei de Licitações, 
do Saneamento 4.0, entre outros.

• O levantamento prévio dos principais atores do ecossistema de 
inovação e de que forma os mesmos podem contribuir na 
solução das demandas mapeadas.
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ETAPAS

• Divulgação da Pesquisa – Setembro 

• Coletas dos dados – Setembro/Outubro  (3 semanas)

• Análise de dados – Outubro 

• Publicação de resultados – Novembro 

• Diagnóstico e Caminhos para a Inovação no Brasil - Fórum do 

Saneamento  - 2023 

METODOLOGIA

Para construir  o mapeamento das demandas prioritárias para o setor de 
saneamento , o Fórum Permanente de Inovação e GC do Setor de 
Saneamento elaborou, de forma colaborativa, um questionário baseado nos 
desafios já identificados, em consulta prévia, pelas empresas: 
Aegea, Águas de Joinville, Iguá, Sanepar, Sabesp, BRK Ambiental e 100 Open 
Startups.

https://docs.google.com/forms/d/15A_LU1-f5ST0ms3LH7cF3wBWh8uwbT-

NYJYXSgSOSWc/edit?ts=62f28fbf
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1. Informações pessoais 
( nome, e-mail, empresa, natureza da empresa, esfera de 
atuação , região de atuação, qte de funcionários, população 
atendida, faturamento bruto atual)

2. Demandas prioritárias  - selecionar 15 a 20 itens entre os 
temas:
•Recursos hídricos
•Tratamento de água e esgoto
•Distribuição e coleta
•Operação e manutenção
•Digitalização e automação
•Eficiência energética
•Reuso de água e resíduos
•Relação com cliente
•Gestão de consumo e demanda

3. Criticidade das demandas 
•Baixa: A demanda é pouco relevante na estratégia ou o desempenho está próximo do desejado.
•Média: A demanda é relevante na estratégia ou é preciso melhorar significativamente o desempenho.
•Alta: A demanda é muito relevante na estratégia ou é preciso melhorar drasticamente o desempenho 
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• Funcionários de empresas de Saneamento que tenham uma 
visão estratégica da sua área: privadas e públicas, 
independente de porte.

• Pessoas envolvidas em desafios da empresa que 
demandam inovação.

• Especialistas do setor de saneamento com visão 
estratégica para os próximos 5 anos . 
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• Mapeamento das principais demandas do saneamento na 
ótica das próprias prestadoras de serviço.

• Direcionamento de esforços para resolução, inclusive de 
forma conjunta/colaborativa, das demandas que 
representam os maiores desafios mapeados.

• Contribuir para a criação de um banco dados que 

contenha as principais demandas do Saneamento para 

atrair soluções inovadoras direcionadas para o setor

• Dar visibilidade ao mercado e ecossistema de inovação 
das grandes oportunidades (social, econômicas, técnicas) 
que o setor de saneamento oferece no Brasil. 

• Acesso e download do Relatório Final de análises sobre o 
mapeamento das demandas do setor de saneamento  no 
Brasil.
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APOIO  - PROPOSTA 
ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 

DIVULGAÇÃO E APOIO :
• EMPRESAS PRIVADAS - ABCON SINDCON - Associação e Sindicato 

Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e 
Esgoto

• EMPRESAS ESTADUAIS - AESBE - Associação Brasileira das Empresas 
Estaduais de Saneamento

• EMPRESA MUNICIPAL – ASSEMAE - Associação Nacional dos 
Serviços Municipais de Saneamento

ENGAJAMENTO:
Participantes  do Fórum Permanente de Inovação e GC no setor de 
saneamento 
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Atividades Prazo
I - Divulgação Setembro 

ABES, AESBE, ASSEMAE, ABCON SINDCON e FÓRUM 

II Coleta dos dados 
Setembro/Outubro  

(3 semanas)
Envio do e-mail para as empresas
III – Análise dos dados Outubro 
Criação comitê temático
IV – Publicação dos resultados Novembro 
Encontro para divulgação do relatório as startups, 
pesquisadores, universidades, investidores 
V- Diagnóstico e Caminhos para a Inovação no Brasil -
Fórum do Saneamento

2023

Cronograma 



Obrigado!.



https://doity.com.br/km-brasil-2022?c=AESBE#registration

Link de desconto KM Brasil 

https://doity.com.br/km-brasil-2022?c=AESBE#registration

