
Estudo de caso: Dubai Electricity and Water Authority – DEWA

Serviços de Melhoria de Negócios: O sistema de gestão 
da inovação fornece a estrutura ideal para a DEWA se 
preparar para a Visão 2021 dos Emirados Árabes Unidos.

Sobre a DEWA
Formada em 1992, a Dubai Electricity
and Water Authority (DEWA – 
Autoridade de Água e Eletricidade de 
Dubai) é parte do Governo de Dubai 
e fornece serviços de eletricidade e 
água de forma confiável e contínua 
para cidadãos e residentes em Dubai.  

A DEWA está trabalhando 
continuamente para atingir seu
objetivo de se tornar um “órgão
sustentável, inovador e de nível
mundial”, e alcançou uma série de
conquistas significativas nos últimos
anos. Isso inclui o lançamento de
três iniciativas inteligentes para
promover sustentabilidade e a energia
renovável. Essas iniciativas incluem
a provisão de aplicações de energia
inteligente para consumidores, a 
instalação de estações elétricas de 
carregamento de veículos e a iniciativa 
Shams Dubai para conectar a energia 
solar dos edifícios à rede da DEWA.

Obtenha mais informações em
www.dewa.gov.ae   

Ao incorporar uma cultura de inovação 
em toda a organização, e através da 
adesão às diretrizes do sistema de gestão 
da inovação, a DEWA observou que 
poderia alcançar benefícios importantes 
que levariam a uma melhoria contínua, 
capacidades de criatividade aprimoradas 
e um ambiente de trabalho que estimula 
a excelência e desenvolve ideias positivas. 
Como resultado, a DEWA desenvolveu
sua Estratégia de Inovação para direcionar 
todos os seus esforços com um propósito 
claro apoiado pelos principais facilitadores 
de inovação necessários para implementar
esta estratégia. 

Identificando uma solução efetiva
A DEWA é certificada pelo Lloyd’s Register 
(LR) para a norma de sistema de gestão 
de serviços de TI ISO/IEC 20000-1:2011. 
Baseado neste relacionamento de sucesso 
existente, a DEWA engajou o LR para 
encontrar uma solução que traria a 
inovação para o primeiro plano. Após 
pesquisas significativas, o LR identificou a 
norma Europeia de sistema de gestão da 
inovação CEN 16555-1:2013 como solução, 
que proporcionaria  à DEWA os princípios 
para alcançar seus objetivos e
implementar um sistema de gestão 
sob medida para promover a inovação 
internamente.

Serviços realizados pelo Lloyd’s Register
Certificação ISO/IEC 20000-1:2011 –
norma internacional para gestão de 
serviços de TI. 
CEN/TS 16555-1:2013 Declaração de
verificação – Norma Europeia de Gestão
da Inovação. 

Respondendo ao chamado da Inovação
Em 2010, H. Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro
Ministro dos Emirados Árabes Unidos, e
Governador de Dubai, lançou o projeto 
“Visão 2021 dos EAU”. Isto destacou
seis prioridades nacionais para ação
governamental, enfatizando a importância
da inovação, pesquisa, ciência e tecnologia.

As seis prioridades nacionais destacadas 
na Visão 2021 dos EAU receberam 
o suporte de um fundo de 2 bilhões 
de dirham, que elevou ainda mais a 
notoriedade da inovação, tornando-a 
central para as estratégias de ambas 
agências governamentais e de 
organizações do  setor privado.

Como agência governamental, a DEWA
reconheceu a importância de adotar uma
estratégia de pensamento avançado para
apoiar a Visão 2021 dos EAU. Embora a 
inovação sempre tenha sido uma área de 
foco essencial, o desafio foi torná-la um 
tema central que influenciaria todas as 
decisões estratégicas futuras.



Siga-nos: 

Para mais informações sobre nossos serviços de melhoria de negócios, visite 
www.lrqa.com.br ou escreva paral sao-paulo@lrqa.com
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Curadores da Dubai Future Foundation, para
fazer de Dubai a cidade mais inovadora do 
mundo. A equipe de inovação da DEWA está 
constantemente desenvolvendo inovações e 
projetos para melhorar os serviços ao cliente“.

“A DEWA oferece todas as oportunidades
para melhorar e desenvolver o conhecimento
e a criatividade dos funcionários em um
ambiente que estimula a inovação e 
aumentou a importância da inovação 
para 40% em seu plano estratégico. Esta 
abordagem é aderente à sua visão de ser 
um provedor de serviços de classe mundial, 
inovador e sustentável e o Plano Dubai
2021 para criar uma cidade de pessoas felizes, 
criativas e capacitadas.

Reconhecimento internacional
A DEWA recebeu recentemente os Prêmios 
de Melhor Inovação e Melhor Foco no 
Cliente no Best Business Awards no 
Reino Unido, em 2017. Eles reconhecem 
as conquistas na implementação das 
melhores normas possíveis para monitorar 
a satisfação do cliente e assim manter 
a melhoria contínua e superar as 
expectativas. Eles também reconheceram
o compromisso da DEWA ao desenvolver 
o conceito de inovação e a difusão de 
uma cultura de criatividade individual e 
institucional. 

Serviços de melhoria de negócios
do Lloyd’s Register 
O Lloyd’s Register oferece uma gama de
Serviços de Melhoria de Negócios para
ajudar a garantir que seus treinamentos e
programas sejam efetivos e eficientes
e completamente alinhados para permitir o
desempenho e a entrega operacional  – 
em toda a sua organização e cadeia de 
suprimentos. Temos quatro áreas principais 
de capacidade – treinamento personalizado 
e avaliação, avaliação da cadeia de 
suprimentos, avaliação corporativa e setorial 
e gestão de risco - garantindo todas as 
necessidades organizacionais, podemos 
adaptar os serviços certos para você.

Sobre nós
O grupo Lloyd’s Register oferece avaliação
independente para as empresas que 
operarem ativos de alto risco de capital 
intensivo para melhorar a segurança da 
vida, da propriedade e do meio ambiente, 
ao ajudar seus clientes a garantir operações 
seguras, responsáveis e sustentáveis. Somos 
uma organização de garantia reconhecida 
mundialmente. Nós nos especializamos em 
conformidade de sistemas de gestão  em 
um amplo espectro de normas, esquemas e 
serviços de melhoria de negócios.

O Lloyd’s Register identificou uma nova
perspectiva para avaliar e relatar a
estratégia de inovação, aderente à 
orientação da norma CEN/TS 16555-1:2013, 
envolvendo visitas ao estabelecimento para
avaliar a eficácia do sistema de gestão da
inovação estabelecido. Como resultado, 
um relatório é produzido, destacando 
melhorias potenciais do sistema e ações 
corretivas em relação a cada cláusula dos 
requisitos da CEN/TS 16555-1:2013. 

Ayman Ktaily, Gerente de Desenvolvimento 
de Negócios do Lloyd’s Register na Índia,
no Oriente Médio e África, comentou 
“Nosso principal objetivo era fornecer uma
solução que oferecesse um valor agregado
significativo e benefícios específicos ao
cliente. Encontramos a solução na norma 
técnica de sistema de gestão da inovação  
CEN/TS 16555-1:2013 – que fornece 
orientação às organizações sobre como elas 
podem implementar um sistema de gestão 
da inovação“.

O LR investiu tempo no desenvolvimento
de uma oferta personalizada - seus 
elementos de metodologia e relatórios 
associados - para garantir que os requisitos 
específicos da DEWA fossem atingidos. Esta 
abordagem do LR não só oferece maior 
valor ao cliente, mas assegurou que a 
DEWA estivesse bem equipada para atingir 
seus objetivos de inovação.

“Avançando, a DEWA tem a capacidade
e o suporte para continuar a gerenciar e
incentivar a inovação aberta, ao identificar
um conjunto de ferramentas que permitem 
que seus funcionários operem com uma 
compreensão em comum dos processos e 
objetivos“. 

“Agora existe um sistema que incentiva
soluções para problemas internos e 
externos, e ao mesmo tempo abre canais 
para gerar novas ideias e desenvolvê-las 
em produtos, serviços e processos“, 
resumiu Ktaily.

O resultado
A DEWA conseguiu com sucesso uma 
declaração de verificação da norma técnica 
de sistema de gestão da inovação CEN/
TS 16555-1:2013 e, desde então, a DEWA 
alcançou uma série de realizações, que 
incluem: 

– O lançamento de uma política de inovação 
por toda a organização;

– A implementação de um programa 
cultural que atraiu 150 colaboradores para 
participar e contar suas ideias inovadoras;

– Mais engajamento cultural por meio do 
programa As Forças Inovadoras, com cinco 
líderes inovadores sendo reconhecidos em 
toda a organização DEWA.

Ao comentar a realização, HE Saeed
Mohammed Al Tayer, Diretor e CEO
da DEWA, disse: “Os esforços de inovação
da DEWA apoiam as iniciativas visionárias da 
liderança, incluindo a Estratégia Nacional de 
Inovação lançada por Sua Alteza o Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vice-presidente e primeiro ministro dos
Emirados Árabes Unidos e governante de
Dubai, para tornar os Emirados Árabes
Unidos um dos mais importantes países
inovadores do mundo até 2021 e a Estratégia
de Inovação de Dubai, adotada por Sua
Alteza o Sheikh Hamdan bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro
de Dubai e Presidente da Diretoria Executiva
de Dubai e Presidente do Conselho de
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“ Avançando, a DEWA tem a capacidade e o suporte 
para continuar a gerenciar e incentivar a inovação 
aberta, ao identificar um conjunto de ferramentas 
que permitem que seus funcionários operem com uma 
compreensão em comum dos processos e objetivos. 
Agora existe um sistema que incentiva soluções 
para problemas internos e externos, ao mesmo 
tempo em que abre canais para gerar novas ideias e 
desenvolvê-las em produtos, serviços e processos“ 

 Ayman Ktaily
 Gerente de Desenvolvimento de Negócios do Lloyd’s Register na Índia, no Oriente Médio e África
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