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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 2020-

2024, aprovado em dezembro de 2019: 

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

O índice de atendimento com coleta de esgoto apresentou o valor de 85%, frente à meta proposta de 

83%.  

Foram executadas 220,4,7 mil novas ligações de água e 259,0 mil novas ligações de esgoto no período, 

superando as metas de 192 mil e 240 mil novas ligações, respectivamente. 

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

ser verificado pelo índice de 79,4% de economias conectadas ao tratamento de esgotos, superando a 

meta estabelecida de 78,3%, sendo que neste indicador não estão considerados, para 2020, os 

municípios de Guarulhos e Santo André. 

Em dezembro de 2020 o índice de perdas por ligação (IPDt) apresentou uma redução de 22 L/lig.dia 

frente ao realizado em 2019 (285 L/lig.dia), chegando a 263 L/lig.dia, atendendo a meta estabelecida 

de 273L/lig.dia. 

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

Indicadores do Plano de Negócios 

 

Novas Ligações (milhares) 

 Meta 2020 Realizado 2020 

Água 
Entre 172,8 e 192,0 220,4 

Esgoto 
Entre 216,0 e 240,0 259,0 

 

Índices 

  Meta 2020 Realizado 2020 

Atendimento com Abastecimento de Água (%)1,2,3 Tende à universalização 

Atendimento com Coleta de Esgoto (%)2,3 83 85 

Economias Conectadas ao Tratamento de Esgoto 
(%)4,5 

Entre 77,1 e 78,3 79,4 

Índice de Perdas por Ligação (L/lig.dia) 5 Entre 283 e 273 263 

(1) Cobertura [98]% ou mais. Atendimento [95]% ou mais.  
(2) Por razões metodológicas, contempla uma margem de variação de mais ou menos 2 pontos percentuais. 
(3) Considera Guarulhos na área de cálculo do indicador. 
(4) Economia é o termo utilizado para o prédio ou subdivisão de um prédio, com ocupações comprovadamente 
independentes entre si, que utilizam coletivamente uma única ligação de abastecimento de água e/ou coleta de esgotos. 
(5) Não considera Guarulhos, Santo André e Aguaí no cálculo do indicador. 

 


