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1 MISSÃO SABESP 
 

Prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida e do meio ambiente. 

2 VISÃO DE FUTURO 
 

Ser referência mundial na prestação de serviços de saneamento, de forma 

sustentável, competitiva e inovadora, com foco no cliente. 

3 ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS 
 

Em cumprimento ao determinado pelo §2º do Art. 23 da Lei 13.303 de 30 de junho de 2.016: 

“§2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por 

omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do 

plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-

las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal 

ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver”; 

segue a avaliação dos indicadores e metas do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2017-

2021, aprovado em dezembro de 2.016: 

O índice de atendimento com abastecimento de água permanece tendendo à universalização. 

O índice de atendimento com coleta de esgoto apresentou o valor de 83%, atendendo à meta proposta 

de 83%. 

Foram executadas 207,3 mil novas ligações de água e 221,8 mil novas ligações de esgoto no período, 

superando as metas de 185 mil e 200 mil novas ligações, respectivamente. 

Houve avanço também no acréscimo de unidades consumidoras ao tratamento de esgoto, o que pode 

ser verificado pelo índice de 75,1% de economias conectadas ao tratamento de esgotos, superando a 

meta estabelecida de 74,7%. 

Em dezembro de 2017 o índice de perdas relativas à medição (IPM) apresentou o resultado de 30,7%, 

atendendo a meta estabelecida de 31,8%. Cumprindo desta forma tanto a meta da Sabesp, como a 

meta regulatória projetada pela Arsesp (31,7%).  

Portanto, os resultados de execução em 2017 atendem a todas as metas propostas no Plano de 

Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2017-2021. 

Seguem em anexo as tabelas com as metas e as realizações dos indicadores propostos avaliados. 
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4 ANEXOS 
 

Novas Ligações (milhares) 

 Meta 2017 Realizado 2017 

Água Entre 166 e 185 207,3 

Esgoto Entre 180 e 200 221,8 

 

Índices 

 Meta 2017 Realizado 2017 

Atendimento com Abastecimento de Água (%)(1) Tende à universalização 

Atendimento com Coleta de Esgoto (%)(1) 83 83 

Economias Conectadas ao Tratamento de Esgoto (%)  Entre 74,4 e 74,7 75,1 

Perdas Relativas à Medição (%) Entre 31,6 e 31,8 30,7 

(1) Metas para os índices de atendimento apresentadas segundo novo critério de cálculo do indicador, adotado a partir de 2017. O 
indicador é calculado pela razão entre as residências ligadas às redes e as residências totais da área atendível. As principais mudanças em 
relação aos indicadores apresentados pela Sabesp até dezembro de 2016 são a definição da área considerada como denominador da 
fórmula de cálculo passando de área urbana, para área atendível, definida juntamente com as municipalidades. Além disso, a Companhia 
passa a utilizar a mais recente projeção de população e de domicílios elaborada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – 
Seade que considera o período 2010-2050. 

 
 


