


SABESP 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 31/12/2013 50,3% GOVERNO DE SÃO PAULO, 25,5% NYSE, 24,2% BOVESPA

FUNCIONÁRIOS 15.015

RANKING MAIOR EMPRESA DE SANEAMENTO DAS AMÉRICAS E A QUINTA MAIOR DO MUNDO EM NÚMERO DE CLIENTES

CLIENTES 28,1 MILHÕES

ATUAÇÃO 363 MUNICÍPIOS

ÍNDICES DE COBERTURA ÁGUA: 100%, COLETA DE ESGOTO: 84%, TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO: 78%

VALOR DE MERCADO R$ 18,1 BILHÕES

EBITDA AJUSTADO R$ 4 BILHÕES

MARGEM EBITDA AJUSTADO 35,4%

INVESTIMENTO NO ANO R$ 2,7 BILHÕES

LUCRO NO ANO R$ 1,9 BILHÃO

DIVIDENDO POR AÇÃO R$ 2,345

CÓDIGO DE AÇÕES BM&FBOVESPA – SBSP3; NYSE – (ADR NÍVEL III) SBS
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Diretoria de Sistemas Regionais
RA – Unidade de Negócio Alto Paranapanema
RB – Unidade de Negócio Baixo Paranapanema
RG – Unidade de Negócio Pardo e Grande
RJ – Unidade de Negócio Capivari/Jundiaí
RM – Unidade de Negócio Médio Tietê
RN – Unidade de Negócio Litoral Norte
RR – Unidade de Negócio Vale do Ribeira
RS – Unidade de Negócio Baixada Santista
RT – Unidade de Negócio Baixo Tietê e Grande
RV – Unidade de Negócio Vale do Paraíba

Diretoria Metropolitana
MC – Unidade de Negócio Centro
ML – Unidade de Negócio Leste
MN – Unidade de Negócio Norte
MO – Unidade de Negócio Oeste
MS – Unidade de Negócio Sul

Municípios Universalizados

Região Metropolitana de São Paulo



1 RB Adamantina
2 RT Adolfo
3 RG Águas da Prata
4 RA Águas de Santa Bárbara
5 RM Águas de São Pedro
6 RM Agudos
7 RA Alambari
8 RB Alfredo Marcondes
9 RG Altair

10 RT Alto Alegre
11 RM Alumínio
12 RB Álvares Machado
13 RB Álvaro de Carvalho
14 RA Alvinlândia
15 RA Angatuba
16 RM Anhembi
17 RB Anhumas
18 RT Aparecida d’Oeste
19 RR Apiaí
20 RM Araçariguama
21 RA Arandu
22 RV Arapeí
23 RB Arco-Íris
24 RM Arealva
25 RM Areiópolis
26 ML Arujá
27 RT Aspásia
28 RB Assis
29 RT Auriflama
30 RT Avaí
31 RA Avaré
32 RT Balbinos
33 RV Bananal
34 RA Barão de Antonina
35 RR Barra do Chapéu
36 RR Barra do Turvo
37 MO Barueri
38 RB Bastos
39 RT Bento de Abreu
40 RA Bernardino de Campos
41 RS Bertioga
42 ML Biritiba-Mirim
43 RM Bocaina
44 RM Bofete
45 RM Boituva
46 RA Bom Sucesso de Itararé
47 RB Borá
48 RM Boracéia
49 RM Botucatu
50 MN Bragança Paulista
51 RT Brejo Alegre
52 RA Buri
53 RG Buritizal
54 RJ Cabreúva
55 RV Cachoeira Paulista
56 RV Caçapava
57 RB Caiabu
58 MN Caieiras
59 MN Cajamar
60 RR Cajati
61 RG Cajuru
62 RA Campina do Monte Alegre
63 RJ Campo Limpo Paulista
64 RV Campos do Jordão
65 RR Cananéia
66 RV Canas
67 RT Cândido Rodrigues
68 RA Capão Bonito
69 RM Capela do Alto
70 RN Caraguatatuba
71 MO Carapicuíba
72 RT Cardoso
73 RG Cássia dos Coqueiros
74 RT Catiguá
75 RM Cesário Lange
76 RM Charqueada
77 RG Colômbia
78 RM Conchas
79 RT Coroados
80 RA Coronel Macedo
81 MO Cotia
82 RB Cruzália
83 RS Cubatão
84 RT Dirce Reis
85 RG Divinolândia
86 RT Dolcinópolis
87 RM Dourado
88 RA Duartina
89 RB Echaporã
90 RR Eldorado
91 RJ Elias Fausto

92 RT Embaúba*
93 MS Embu das Artes
94 MS Embu-Guaçu
95 RB Emilianópolis
96 RG Espírito Santo do Pinhal
97 RA Espírito Santo do Turvo
98 RT Estrela d’Oeste
99 RB Estrela do Norte

100 RB Euclides da Cunha Paulista
101 RA Fartura
102 RT Fernando Prestes
103 RT Fernandópolis
104 RA Fernão
105 ML Ferraz de Vasconcelos
106 RB Flora Rica
107 RT Floreal
108 RB Flórida Paulista
109 RB Florínea
110 RG Franca
111 MN Francisco Morato
112 MN Franco da Rocha
113 RB Gabriel Monteiro
114 RA Gália
115 RT Gastão Vidigal
116 RT General Salgado
117 RT Glicério
118 RA Guapiara
119 RT Guarani D’Oeste
120 RV Guararema
121 RA Guareí
122 RG Guariba
123 RS Guarujá
124 RT Guzolândia
125 RJ Hortolândia
126 RB Iacri
127 RA Iaras
128 RT Ibirá
129 RM Ibiúna
130 RG Icém
131 RG Igarapava
132 RV Igaratá
133 RR Iguape
134 RR Ilha Comprida
135 RN Ilhabela
136 RT Indiaporã
137 RB Inúbia Paulista
138 RR Iporanga
139 RT Irapuã
140 RA Itaberá
141 RA Itaí
142 RS Itanhaém
143 RR Itaóca
144 MS Itapecerica da Serra
145 RA Itapetininga
146 RA Itapeva
147 MO Itapevi
148 RR Itapirapuã Paulista
149 RA Itaporanga
150 ML Itaquaquecetuba
151 RA Itararé
152 RR Itariri
153 RJ Itatiba
154 RM Itatinga
155 RG Itirapuã
156 RG Itobi
157 RJ Itupeva
158 RG Jaborandi
159 RR Jacupiranga
160 RT Jales
161 RV Jambeiro
162 MO Jandira
163 RJ Jarinu
164 RG Jeriquara
165 MN Joanópolis
166 RR Juquiá
167 RR Juquitiba
168 RV Lagoinha
169 RM Laranjal Paulista
170 RV Lavrinhas
171 RT Lins
172 RV Lorena
173 RT Lourdes
174 RB Lucélia
175 RA Lucianópolis
176 RB Luiziânia
177 RA Lupércio
178 RB Lutécia
179 RT Macedônia
180 RT Magda
181 MN Mairiporã
182 RB Marabá Paulista

183 RB Maracaí
184 RB Mariápolis
185 RT Marinópolis
186 RT Meridiano
187 RT Mesópolis
188 RG Miguelópolis
189 RT Mira Estrela
190 RR Miracatu
191 RB Mirante do Paranapanema
192 RG Mococa
193 ML Mogi das Cruzes**
194 RJ Mombuca
195 RT Monções
196 RS Mongaguá
197 RT Monte Alto
198 RT Monte Aprazível
199 RJ Monte Mor
200 RV Monteiro Lobato
201 RJ Morungaba
202 RB Narandiba
203 MN Nazaré Paulista
204 RT Nhandeara
205 RT Nipoã
206 RA Nova Campina
207 RT Nova Canaã Paulista
208 RT Nova Granada
209 RB Nova Guataporanga
210 RT Nova Luzitânia
211 RT Novo Horizonte
212 RA Óleo
213 RT Onda Verde
214 RB Oriente
215 RT Orindiúva
216 MO Osasco
217 RB Oscar Bressane
218 RB Osvaldo Cruz
219 RT Ouroeste
220 RT Palmares Paulista
221 RT Palmeira D’Oeste
222 RB Paraguaçu Paulista
223 RA Paranapanema
224 RT Paranapuã
225 RB Parapuã
226 RM Pardinho
227 RR Pariquera-Açu
228 RJ Paulínia
229 RA Paulistânia
230 RT Paulo de Faria
231 RM Pederneiras
232 MN Pedra Bela
233 RT Pedranópolis
234 RG Pedregulho
235 RB Pedrinhas Paulista
236 RR Pedro de Toledo
237 RS Peruíbe
238 RB Piacatu
239 RM Piedade
240 RA Pilar do Sul
241 RV Pindamonhangaba
242 MN Pinhalzinho
243 RB Piquerobi
244 MN Piracaia
245 RA Piraju
246 MO Pirapora do Bom Jesus
247 RB Pirapozinho
248 RT Piratininga
249 RT Planalto
250 RB Platina
251 ML Poá
252 RT Poloni
253 RT Pongaí
254 RT Pontalinda
255 RT Pontes Gestal
256 RT Populina
257 RM Porangaba
258 RB Pracinha
259 RS Praia Grande
260 RM Pratânia
261 RT Presidente Alves
262 RB Presidente Bernardes
263 RB Presidente Epitácio
264 RB Presidente Prudente
265 RM Quadra
266 RB Quatá
267 RB Queiróz
268 RV Queluz
269 RB Quintana
270 RV Redenção da Serra
271 RB Regente Feijó
272 RR Registro
273 RG Restinga

274 RR Ribeira
275 RA Ribeirão Branco
276 RG Ribeirão Corrente
277 RA Ribeirão do Sul
278 RB Ribeirão dos Índios
279 RA Ribeirão Grande
280 MS Ribeirão Pires
281 RG Rifaina
282 MS Rio Grande da Serra
283 RT Riolândia
284 RA Riversul
285 RB Rosana
286 RV Roseira
287 RT Rubiácea
288 RT Rubinéia
289 RB Sagres
290 ML Salesópolis
291 RB Salmourão
292 RM Salto de Pirapora
293 RB Sandovalina
294 RT Santa Albertina
295 RT Santa Clara d’Oeste
296 RG Santa Cruz da Esperança
297 RA Santa Cruz do Rio Pardo
298 RT Santa Ernestina
299 RM Santa Maria da Serra 
300 RB Santa Mercedes
301 RG Santa Rosa de Viterbo
302 RT Santa Salete
303 RT Santana da Ponte Pensa
304 MO Santana de Parnaíba
305 RB Santo Anastácio
306 RG Santo Antônio do Jardim
307 RV Santo Antônio do Pinhal
308 RB Santo Expedito
309 RB Santópolis do Aguapeí
310 RS Santos
311 RV São Bento do Sapucaí
312 MS São Bernardo do Campo
313 RT São Francisco
314 RG São João da Boa Vista
315 RT São João das Duas Pontes
316 RV São José dos Campos
317 RR São Lourenço da Serra
318 RV São Luiz do Paraitinga
319 RM São Manuel
320 RA São Miguel Arcanjo
321 MC São Paulo
322 RM São Roque
323 RN São Sebastião
324 RS São Vicente
325 RA Sarapuí
326 RA Sarutaiá
327 RT Sebastianópolis do Sul
328 RG Serra Azul
329 RG Serra Negra
330 RR Sete Barras
331 RV Silveiras
332 MN Socorro
333 RT Sud Mennucci
334 ML Suzano
335 MO Taboão da Serra
336 RB Taciba
337 RA Taguaí
338 RR Tapiraí
339 RA Taquarituba
340 RA Taquarivaí
341 RB Tarabaí
342 RB Tarumã
343 RM Tatuí
344 RV Taubaté
345 RB Teodoro Sampaio
346 RG Terra Roxa
347 RA Timburi
348 RM Torre de Pedra
349 RM Torrinha
350 RV Tremembé
351 RT Três Fronteiras
352 RB Tupã
353 RT Turiúba
354 RT Turmalina
355 RN Ubatuba
356 RA Ubirajara
357 RT União Paulista
358 RT Urânia
359 RT Uru
360 RT Valentim Gentil
361 MN Vargem
362 MO Vargem Grande Paulista
363 RJ Várzea Paulista
364 RT Vitória Brasil
365 RT Zacarias* Município atendido até 19 de maio de 2013 ** Parcial e fornecimento de água por atacado

MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP (MAPA NA ABA AO LADO)
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GRI 1.1 O ano de 2013 marcou um período de grande ebu-
lição social por melhorias na infraestrutura de atendimen-
to público. O saneamento básico é uma dessas áreas que 
devem ser olhadas com a maior atenção, sobretudo em 
um país onde ainda há muito a ser feito para a expansão 
do acesso à água, coleta e tratamento de esgotos.  

A seriedade com que o tema é conduzido pela Sa-
besp e pelo Governo do Estado demonstram que, em São 
Paulo, saneamento é prioridade. Ao completar quarenta 
anos, a Sabesp está cada vez mais moderna, sabendo 
conjugar grandes investimentos com a mais avançada 
forma de gestão. Foi esse o motivo que permitiu, por 
exemplo, com que a Companhia assegurasse em 2013 
cerca de 25% do total de verbas do FAT/FGTS repassadas 
para o setor. Foram 18 projetos aprovados, totalizando  
1 bilhão de reais em verbas destinadas a obras na capital, 
Grande São Paulo, Baixada Santista e interior.

Outro aspecto de destaque, também fruto da compe-
tência na gestão, é o estreitamento da relação de coope-
ração técnica e financeira tal como ocorre com a parceria 
com a JICA (Japan International Cooperation Agency). 
Trata‐se de um modelo de parceria que tem permitido a    
continuidade da expansão estrutural de importantes pro-
gramas, além do aperfeiçoamento de práticas que refle-
tem diretamente no aumento da eficiência, produtividade 
e sustentabilidade.

Fortes investimentos em obras de reservação, adu-
toras, estações elevatórias, ampliação do tratamento 
na região metropolitana e no interior que estão levando 
mais segurança no abastecimento. Desde que implanta-
do, em 2009, até o final de 2013 programa de Redução de 
Perdas conseguiu reduzir volume suficiente para atender 

permanentemente uma população de aproximadamente 
450 mil habitantes.  

Com o Programa para o Uso Racional da Água 
(PURA), boas práticas de consumo e equipamentos para 
a redução do desperdício em prédios públicos foram ex-
pandidas, somente em 2013, para mais 160 escolas da 
rede estadual de ensino.

O Aquapolo Ambiental, implantado em parceria com 
a Odebrecht, é um símbolo dessas preocupações pelo 
desenvolvimento sustentável. Ele produz atualmente 
450 litros por segundo em água de reuso destinada à la-
vagem de galpões, esfriamento de caldeiras. O volume 
corresponde a 1,16 bilhão de litros de água por mês. É o 
equivalente a cerca de 450 piscinas olímpicas de água 
potável, que deixa de ser usado todos os meses com fina-
lidade industrial e vai para o abastecimento das cidades. 
O volume é suficiente para o consumo de uma cidade de 
aproximadamente 300 mil pessoas.

No ano proclamado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como o Ano Internacional de Coopera-
ção pela Água, a empresa demonstra estar em sintonia 
com as exigências da sociedade e avança ainda mais 
em sua meta de universalização do atendimento. Afinal, 
água de qualidade seguida da coleta e do tratamento 
dos esgotos são serviços fundamentais para que todos 
tenham uma vida digna e saudável, e para que as cida-
des possam se desenvolver de forma sustentável. Esse 
é um dos maiores legados que um governo pode deixar 
ao cidadão.

EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI 
Presidente do Conselho de Administração da Sabesp

GRI 1.1 Não há melhoria na saúde, bem-estar do cida-
dão e progresso das cidades sem acesso à água de 
qualidade, coleta e tratamento de esgotos. Em 2013, 
ano em que completou quatro décadas, a Sabesp tam-
bém comemorou as conquistas de uma trajetória mar-
cada pela dedicação na oferta de água e a coleta e 
tratamento de esgoto em 363 municípios paulistas. 

Fruto imediato deste trabalho é que vários rios vol-
taram a ter peixes e, em 2014, as sedes das cidades ope-
radas no interior estarão universalizadas. Depois é a vez 
do litoral e grande São Paulo que, até o fim da década, 
terão 100% de água tratada, pelo menos 95% de coleta e 
tratamento de 100% do volume de esgoto coletado. Sa-
bemos ser uma meta desafiadora, porém absolutamente 
necessária, senão urgente, a ser alcançada com muito 
planejamento, programas estruturados, qualidade e efi-
ciência na prestação de serviços, avançados recursos da 
engenharia e governança transparente.

Norteados por tais princípios, investimos, em 2013, 
R$ 2,7 bilhões, patamar semelhante ao dos cinco anos 
anteriores e que deve ser mantido nos próximos anos. 
Alcançamos índices médios de 84% de coleta de esgo-
to e 78% de tratamento no estado. Além dos avanços 
rumo à universalização no interior, na capital, evoluí-
mos na despoluição de córregos e na execução do 
Projeto Tietê. Na Baixada Santista e Litoral Norte, ini-
ciamos a fase complementar do Programa Onda Lim-
pa, a maior ação de saneamento do litoral brasileiro. 

Em relação ao abastecimento de água – um dos nos-
sos principais desafios por atuarmos em área de baixíssi-
ma disponibilidade hídrica como é a região metropolitana 
de São Paulo (RMSP), a grande notícia foi a assinatura da 
Parceria Público-Privada (PPP) do Sistema Produtor São 
Lourenço. Além disso, de 1995 a 2013, a Sabesp investiu 
R$ 9,3 bilhões na RMSP no aumento da capacidade de 
produção, reservação, distribuição e redução de perdas. 

Aliada às grandes obras e investimentos, a cons-
cientização pelo consumo racional da água é im-

prescindível. Vivenciamos no verão de 2013-2014 um 
fenômeno climático extremo, nunca antes registrado 
em nossa história recente. Os índices pluviométri-
cos no Sistema Cantareira, o mais importante para 
o abastecimento da RMSP, ficaram abaixo da média 
histórica entre os meses de outubro de 2013 e feve-
reiro de 2014. 

Em dezembro, foi registrado índice 72% menor que 
a média. Consequentemente, em janeiro e fevereiro cho-
veu cerca de 65% a menos do que normalmente chove. A 
seca somada às altas recordes nos termômetros impac-
taram na queda histórica do nível do Sistema Cantarei-
ra. A resposta imediata da população com a redução no 
consumo foi determinante dentre as ações para a manu-
tenção da entrega de água.

A aproximação com a sociedade, aliás, é uma de 
nossas prioridades. Em 2013 visitei, em companhia de 
nossos diretores, todas as 17 unidades de negócio dis-
tribuídas pelo estado de São Paulo para a realização de 
encontros de prestação de contas com os prefeitos e im-
prensa de municípios atendidos. Em relação ao merca-
do, obtivemos o reconhecimento de “Investment grade” 
da agência Moody’s. E institucionalmente, continuamos 
na luta pelo fim da cobrança do PIS/Cofins para o setor, 
que no caso da Sabesp representou cerca de R$ 669,2 
milhões, ou 24,6% do que investimos em 2013. 

Na gestão, modernidade e transparência são atribu-
tos conquistados com tecnologia, a exemplo da implanta-
ção do Sistema Integrado de Informações Sabesp – SiiS, 
além da adoção de novos modelos de contratação, como 
as PPPs e a locação de ativos. Foi um ano de excelentes 
resultados que, na Sabesp, representam o desenvolvimen-
to e vidas transformadas pelo acesso à água de qualidade 
e um ambiente mais saudável para a população de hoje e 
futuras gerações.

DILMA PENA 
Diretora-Presidente da Sabesp

SANEAMENTO TRATADO COMO AVANÇANDO COM

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MENSAGEM DA DIRETORA-PRESIDENTE

SUSTENTABILIDADEPRIORIDADE

Área de atuação da Sabesp
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universalização da coleta e tratamento do esgoto em 
sua área de atuação até o final desta década, a maior 
eficiência no atendimento, bem como a ampliação da 
segurança hídrica para o abastecimento das cidades. 
Entretanto, neste aspecto, é necessário registrar o 
grande desafio de se lidar em um cenário suscetível 
a eventos climáticos extremos, que fogem ao controle 
da intervenção humana, tal como vivenciado no verão 
de 2013/2014.

A instalação de uma zona de calor de alta pressão 
atmosférica na região sudeste do país, impedindo a en-
trada de frentes frias por mais de dois meses (situação 
nunca antes registrada), resultou nas mais elevadas 
temperaturas dos últimos anos (há 71 anos a cidade 
de São Paulo não tinha uma média de temperatura tão 
elevada, de 31,3º C, segundo o Inmet, Instituto Nacional 
de Meteorologia) e os menores índices pluviométricos 
para um mês de janeiro nos últimos 84 anos.

O fenômeno causou a maior queda já registrada no 
volume do Sistema Cantareira desde o início de suas 
operações, em 1973. O Cantareira é o mais importante 
para o abastecimento da região metropolitana de São 
Paulo. Desta vez, é a empresa quem demanda a parti-
cipação da sociedade para a maior conscientização no 
consumo da água. E a resposta tem sido positiva: em três 
semanas conseguimos reduzir a vazão consumida em 
três mil litros por segundo, equivalente à média consumi-
da por uma cidade do porte de Campinas, com cerca de  
1 milhão habitantes.

Situações como estas demonstram a grande sinto-
nia entre companhia, prestadora de um serviço essencial, 
e uma sociedade em acentuada transformação. Cida-
dãos a cada dia mais participativos e consciente de seu 
protagonismo na escolha de caminhos que contemplem 
um presente com maior qualidade na prestação dos ser-
viços básicos e um futuro que garanta a perenidade dos 
recursos naturais.

Nesse sentido, para a Sabesp, sustentabilidade 
não é somente uma retórica. É a tradução do resultado 
da atuação da empresa nas áreas social, ambiental e 
econômica. Isso acontece com a distribuição universa-
lizada de água de qualidade e a ampliação da coleta e 
tratamento do volume de esgotos coletados, resultando 
em mais qualidade de vida, desenvolvimento e um meio 
ambiente mais saudável. Na esfera econômica, a sus-
tentabilidade está presente na solidez do negócio, em 
que lucro significa mais investimentos em saneamento 
básico e o pagamento em dia dos financiamentos con-
traídos para a expansão do atendimento nas áreas ope-
radas pela Companhia. Ser sustentável é pré-requisito 
para a existência de nosso negócio.

DESAFIOS DO SANEAMENTO EM UMA

SOCIEDADE EM
TRANSFORMAÇÃO

Há quarenta anos, o termo sus-
tentabilidade não fazia parte do nos-
so vocabulário. Em um país que a 
população urbana crescia e o parque 
industrial e serviços se expandia, a 
necessidade de ampliação do abas-
tecimento hídrico era condição de-
terminante para as sobrevivência nas 
cidades. A implantação da infraestru-
tura pública estava estritamente vol-
tada para o atendimento ao cidadão 
e para o crescimento da atividade 
econômica, sem a exigência de con-
trapartidas que mitigassem os danos 
provocados ao meio ambiente.

Com passar das décadas, a ex-
pansão urbana desordenada, princi-
palmente nas regiões metropolitanas, 
seguida da crescente degradação 
ambiental e da maior suscetibilidade 
à ocorrência de fenômenos climáticos 
extremos, as iniciativas sustentáveis 
ganharam força no seio da sociedade. 
Paralelamente ao aumento da cobran-
ça pela melhoria nos serviços públi-
cos, aumenta a exigência de compro-
misso com a preservação e utilização 
racional dos recursos naturais.

Nesse contexto histórico, no 
qual também se insere a trajetória 
da Sabesp, é importante reconhe-
cer os grandes avanços trazidos ao 
atendimento do cidadão paulista. 
Algumas vezes, com medidas execu-
tadas em antecipação às demandas 
sociais, como o ocorrido na década de 
oitenta com a grande expansão da co-
leta e tratamento de esgoto na região 
metropolitana de São Paulo. Em outras 
ocasiões, foram iniciativas realizadas 
em sintonia com as exigências sociais, 
a exemplo do projeto de despoluição 
do Tietê, iniciado após intensa mobili-
zação no início dos anos 90.

Dedicação, planejamento, tec-
nologia de ponta, investimentos ma-
ciços e a ampla abertura ao diálogo 
com a sociedade têm sido as diretri-
zes de atuação da Sabesp. Somente 
assim tornou-se possível a impo-
sição de metas ousadas, como a 

Para a Sabesp, 
sustentabilidade 

não é somente 
uma retórica, 
é a tradução 

da atuação da 
empresa nas 
áreas social, 
ambiental e 
econômica

APRESENTAÇÃODedicação, 
planejamento, 
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investimentos maciços 
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diálogo com a sociedade 
têm sido as diretrizes 
de atuação da Sabesp 
nos seus 40 anos de 
história
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40 ANOS A SERVIÇO DAS 
PESSOAS E DO MEIO AMBIENTE

FUNDADA EM 1973 a partir da fusão de 

várias empresas de saneamento e sob as 

diretrizes do Plano Nacional de Saneamento 

(Planasa), a Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo tem como visão a 

universalização dos serviços de saneamento 

em sua área de atuação até o fim da década.

Além disso, em consonância com os princípios do 
desenvolvimento sustentável e alinhada às políticas am-
bientais e socioeconômicas do Governo do Estado de 
São Paulo, seu acionista controlador, tem como missão 
“Prestar serviços de saneamento, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.”

Sociedade anônima de capital aberto e economia 
mista, com sede no município de São Paulo, capital do 
Estado de São Paulo, no Brasil, a Companhia é regulada 
por princípios e normas de direito público e privado.

Atualmente, a Companhia está posicionada como a 
maior empresa de saneamento das Américas e a quinta 
maior do mundo em população atendida, de acordo com 
classificação trazida pela 14ª edição (2012‐2013) do anuá-
rio Pinsent Masons Water Yearbook. Operamos serviços 
de água e esgotos no Estado de São Paulo, inclusive na 
cidade de São Paulo. De acordo com o IBGE, o Estado 
de São Paulo é o mais populoso e com o maior Produto 
Interno Bruto no Brasil. 

No ano encerrado em 31 de dezembro de 2013,  
geramos uma receita líquida de aproximadamente  
R$ 11,3 bilhões e um lucro líquido de R$ 1,9 bilhão. Nossos 
ativos totalizam R$ 28,2 bilhões e nosso valor de mer-
cado era de R$ 18,1 bilhões em 31 de dezembro de 2013. 
Fornecemos água para 28,1 milhões de pessoas (24,6 mi-
lhões diretamente e 3,5 milhões atendidas no atacado) e 
coletamos esgoto gerado por 21,5 milhões de pessoas. A 
Sabesp atende aproximadamente 67% da população ur-
bana do Estado de São Paulo.
GRI 2.3 Nossa estrutura é integrada por cinco diretorias, 
além da presidência, sendo duas delas de atuação opera-
cional e que se dividem em 17 unidades de negócio distri-
buídas pelo estado. Operamos 232 estações de trata-
mento de água e 509 estações de tratamento de esgotos, 
incluindo 9 emissários submarinos. Nossa rede de distri-
buição de água alcança 69,6 mil quilômetros e a de esgo-
tos, 47,1 mil quilômetros. A Companhia conta hoje com 
15.015 funcionários, cuja produtividade foi de 948 liga-
ções por empregado em 2013.

A Companhia está presente em 363 municípios pau-
listas, dos quais 204 têm total cobertura dos serviços de 
água e esgoto. Adicionalmente, possuímos dois contra-
tos parciais com o município de Mogi das Cruzes, entre-
tanto, como a maior parte do município é atendida por 

PERFIL
atacado, o mesmo não foi considera-
do dentro dos 363 municípios, o que 
totaliza, portanto, 365 contratos.

Entre 1º de janeiro de 2007, 
quando da publicação do novo Mar-
co Regulatório (Lei 11.445/07) e 31 de 
dezembro de 2013, celebramos con-
tratos para prestar serviços por mais 
30 anos com 265 municípios (inclusi-
ve com a cidade de São Paulo), sendo 
que 7 deles foram assinados em 2013. 

Em 31 de dezembro de 2013, es-
ses 265 municípios respondiam por 
aproximadamente 72,9% do total da 
receita da empresa, incluindo a receita 
de construção, e por 64,61% dos ativos 
intangíveis. A Companhia continua 
operando nos 61 municípios em que 
os contratos expiraram e negocia as 
novas bases para sua permanência.

De 1º de janeiro de 2014 a 2034, 
37 municípios terão seus contratos 
expirados. Juntos, eles representam 
8,98% do total da receita da empresa, 
incluindo a receita de construção, e 
cerca de 7,99% dos ativos intangíveis. 
Nestes casos, a Sabesp também em-
preenderá os esforços necessários 
para renovar as concessões por, pelo 
menos, mais 30 anos. 

Adicionalmente, até 31 de dezem-
bro de 2013 fornecemos água no ata-
cado para outros seis municípios loca-
lizados na região metropolitana de São 
Paulo (RMSP), dos quais cinco também 
utilizavam serviços de tratamento de 
esgotos. Em outros três municípios do 
estado de São Paulo, a Sabesp é sócia 
nas empresas Águas de Castilho S.A., 
Águas de Andradina S.A. e Saneaqua 
Mairinque S.A. que prestam serviços 
de água e esgotos e no município de 
Mogi Mirim (SP), também como sócia, 
na empresa SESAMM – Serviços de 
Saneamento de Mogi Mirim S.A., para 
modernização, implementação e ges-
tão do sistema de tratamento de es-
gotos. Cabe destacar que não houve 
aportes nas coligadas em 2013.

No segmento de água de reúso, 
a Sabesp também atua como sócia 
da Odebrecht Ambiental na Aquapo-
lo Ambiental, para produzir, fornecer 
e comercializar o produto para o Polo 
Petroquímico de Capuava e no seg-
mento de efluentes não domésticos 
criou, junto com a Estre Ambiental, a 
Attend Ambiental, que deve entrar em 
operação ainda no primeiro semestre 
de 2014 para implantar e operar uma 
estação de pré‐tratamento de efluen-
tes não domésticos e condicionamen-
to de lodo na Região Metropolitana de 
São Paulo, entre outras atividades. 

A Companhia está 
presente em  
363 municípios 
paulistas, dos 
quais 204 têm 
total cobertura 
dos serviços de 
água e esgoto

5ª maior 
companhia de 
saneamento do 
mundo

GRI 2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/4.8

Operários trabalham
na construção de 

adutora do sistema
Rio Claro no ano de 1973
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Atuamos também, por meio de 
parceria com a Latin Consult, em 
consultoria sobre uso racional da 
água, planejamento e gestão co-
mercial, financeira e operacional, 
com foco em perdas nas províncias 
centrais do Panamá e, em Honduras, 
prestando assistência técnica para 
modernização do sistema de água e 
esgotos de sete cidades. 

Além disso, oferecemos consul-
toria em duas concessionárias esta-
duais de saneamento, Casal e Cesan, 
de Alagoas e Espírito Santo respecti-
vamente. Em Maceió, desde o início 
da nossa atuação, após a introdução 
do novo sistema de medição foi pos-
sível reduzir com grande sucesso as 
perdas reais totais em 20%. Em tre-
chos mais críticos, abordados no início 
dos trabalhos, conseguimos reduzir 
até 50%, eliminar a intermitência no 
abastecimento, minimizar o impacto 
dos caminhões-pipa, elevando, assim, 
a qualidade de vida de aproximada-
mente 200 mil pessoas. A previsão de 
encerramento é outubro de 2014. 

Na Cesan, nosso trabalho, en-
cerrado em fevereiro de 2014, con-
sistiu em implantar e customizar o 
software Aqualog, desenvolvido e de 
propriedade da Sabesp, no município 
de Nova Venécia (ES). 

Estamos habilitados a operar ser-
viços de drenagem e limpeza urbana, 
manejo de resíduos sólidos, comercia-
lizar energia e executar outros serviços, 
fornecer produtos e auferir benefícios 
e direitos que direta ou indiretamente 
decorram dos seus ativos, operações e 
atividades, no Brasil e no exterior. 

Nossas ações – todas ordinárias 
com direito a voto – são negociadas 
na Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros de São Paulo (BM&FBovespa) 
sob o código SBSP3 e na Bolsa de 
Valores de Nova York (Nyse), na for-
ma de American Depositary Receipts 
(ADR Nível III), sob o código SBS. 

Contexto do Negócio

As novas exigências normativas 
para o setor de saneamento básico, 
embora percebidas e, em parte, já 
implantadas na empresa, ainda impli-
cam grandes desafios, considerando-
-se a abrangência e a diversidade 
territorial e cultural, os fins sociais, as 
múltiplas e complexas interfaces de-
correntes das atividades da Sabesp, 
além dos rígidos controles e fiscaliza-
ções a que a empresa está submetida.

A Sabesp ainda não tem como prever todos os efei-
tos e impactos que a lei nº 11.445/07 e normas regulatórias 
trarão para os negócios da empresa, uma vez que ainda 
existem incertezas relacionadas à sua implantação e, 
quanto aos efeitos que poderão advir da recente decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) que compartilhou o 
exercício da competência sobre a prestação dos serviços 
em regiões metropolitanas, entre o Estado e Municípios 
contíguos com funções públicas de interesse comum. 

O novo marco regulatório também possibilitou aos 
municípios operados a criação de entidades reguladoras, 
como o consórcio ARES/PCJ formado por municípios que 
se localizam na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí, em 2011. Em decorrência, atualmente esta-
mos envolvidos em processos judiciais promovidos pelo 
referido consórcio que alega jurisdição sobre a regulação 
e supervisão das nossas atividades em 2 municípios: Pi-
racaia e Mombuca. Nós não podemos prever o resultado 
deste caso ou como poderá impactar os nossos negócios.

Normas Regulatórias da Arsesp

Em 2013, além de deliberar sobre a reestruturação 
e revisão tarifária da Sabesp, a Arsesp também editou 
procedimentos para comunicação de interrupções pro-
gramadas. Os processos de implantação dessas e das 
demais normas já editadas pela agência continuam, de 
forma gradual e progressiva, e devem prosseguir nos pró-
ximos anos, com resultados e impactos especialmente 
nas áreas comerciais e operacionais, podendo, inclusive, 
envolver disputas judiciais. Em 2013, a fiscalização da 
Agência sobre a prestação de serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário nos municípios não im-
pôs penalizações relevantes.

Tarifas

Em 2013, o processo de revisão tarifária prosseguiu. 
No entanto a complexidade do tema e a falta de quórum 
necessário para deliberação de matérias pela Diretoria da 
Arsesp, entre outros fatores, prejudicou o ritmo dos traba-
lhos e o processo de revisão tarifária não foi finalizado.

Apoiada na base de ativos preliminar, em março, a 
Arsesp fixou para o segundo ciclo tarifário, o valor da tari-
fa média máxima inicial (P0) em R$ 2,5312/m³, resultando 
no índice de reposicionamento tarifário de 2,3509% em 
relação às tarifas praticadas, que foi aplicado pela Sa-
besp em 22 de abril de 2013.

Ao longo do ano, a base de ativos regulatória per-
maneceu na pauta de discussões entre a Sabesp e a 
agência reguladora. A Agência alegou algumas inconsis-
tências nas informações apresentadas pela Companhia 
e solicitou esclarecimentos sobre 19 aspectos, o que foi 
atendido pela Sabesp em dezembro.

Ainda em dezembro, um reajuste de 3,1451% foi apli-
cado linearmente nas tarifas, considerando inicialmente a 
inflação medida pelo IPCA no período de agosto de 2012 a 
julho de 2013, que foi de 6,2707%. A partir deste número a 
Arsesp deduziu o Fator de Eficiência (Fator X) do período, 
que foi de 0,4297%, resultando em um reajuste de 5,8410%. 

Adicionalmente, a Arsesp estimou o ganho que a em-
presa obteve com os 2,3509% que passou a vigorar desde 

abril deste ano, levando a desconto adicional de 0,9249% 
no indicador. Por outro lado, a Arsesp também estimou a 
perda para a Sabesp com o atraso na reposição do IPCA 
no montante de 0,6538% e acrescentou a estimativa. O 
produto destas movimentações e considerações resultou 
em um aumento a que foi aplicado linearmente nas tarifas 
desde de 11 de dezembro de 2013 de 3,1451%.

Em 12 de março de 2014, ocorreu a Audiência Públi-
ca relativa à Revisão Tarifária, e a Sabesp aguarda para 
o dia 10 de abril a publicação dos resultados relativos ao 
Preço Máximo Inicial (P0) e Fator X definitivos e do re-
latório consubstanciado sobre as contribuições da con-
sulta pública, bem como da publicação do cronograma 
para definição e implantação da nova Estrutura Tarifária.

Repasse do Encargo Legal

Conforme previsto em legislação municipal, no con-
vênio de cooperação e no contrato de programa firmados 
com o município de São Paulo, a Sabesp vem transfe-
rindo desde a assinatura do contrato em junho de 2010, 
montante correspondente a 7,5% da receita obtida com 
a prestação de serviços na capital, líquida de Cofins, Pa-
sep e inadimplência dos próprios do município ao Fundo 
Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. No 
entanto, conforme previsto na resolução Arsesp 413/13, 
o repasse do referido encargo municipal aos clientes 
residentes no município de São Paulo ficou postergado 
em função da solicitação do Governo do Estado de São 
Paulo para realizar estudos para a redução do impacto da 
medida sobre os usuários, entre outros fatores. 

Taxa de Fiscalização

Na ocasião da autorização do repasse do encargo 
legal, a Arsesp também deliberou sobre o repasse ao 
cliente, da taxa de regulação e supervisão de 0,5% da 
receita líquida de Cofins e Pasep obtida com a presta-
ção de serviços nos municípios regulados. A aplicação 
da taxa depende de adaptações em processos internos, 
principalmente financeiros e comerciais, que deverão ser 
concluídos ao longo de 2014.

Estratégia e Visão de Futuro

Universalizar o acesso ao sane-
amento até o final da década, levan-
do água de qualidade, coleta e trata-
mento de esgoto a toda sua área de 
atuação, é uma meta que se tornou 
possível a partir da execução de uma 
série de programa estruturantes e 
volumosos investimentos, sempre 
norteado pelo planejamento de lon-
go prazo, capacitação dos colabora-
dores, fortalecimento de liderança e a 
utilização dos mais modernos recur-
sos de engenharia disponibilizados 
em nosso mercado.

Esta estratégia deve prevalecer 
nos próximos anos, trazendo a garan-
tia de crescimento do negócio a partir 
de um trabalho que proporcione se-
gurança no abastecimento de água, a 
expansão da coleta e tratamento de 
esgotos e a satisfação no atendimento 
a nossos clientes, resultando na am-
pliação da sustentabilidade socioam-
biental e mais saúde e qualidade de 
vida aos usuários de nossos serviços.

A excelência pretendida tam-
bém tem como referência a continui-
dade da gestão que atue em confor-
midade com leis e normas do setor, 
capacitando e valorizando seus co-
laboradores sem, no entanto, tolerar 
atos de corrupção. 

A dependência de um recurso na-
tural tão essencial para a manutenção 
da vida e de nosso negócio nos torna 
agentes diretamente interessados na 
preservação da água. E assim deve 
continuar a ser feito com o fortaleci-
mento de programas contra a perda 
da água nas redes de abastecimento, 
mais eficiência na sua utilização por 
grandes consumidores – como em-
presas e órgãos públicos, bem como 
permanentes e abrangentes campa-
nhas pelo uso racional da água. 

O estudo e implementação de 
tecnologias direcionadas à sustenta-
bilidade socioambiental é outra carac-
terística a ser ainda mais valorizada 
com a busca por novas alternativas 
energéticas, a exemplo de pesquisas 
direcionadas ao aproveitamento dos 
gases provenientes das Estações de 
Tratamento de Esgotos (ETEs) e a 
destinação sustentável de resíduos 
gerados em nossas operações.

As Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) e a instalação de novas plan-
tas por meio da locação de ativos 
(modelo escolhido para a construção 
de três ETEs e três Estações de Trata-
mento de Água (ETAs)) são modalida-
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des de parcerias a serem ampliadas 
com o objetivo de reduzir o tempo na 
execução das obras, fortalecer nossa 
capacidade de investimentos e pro-
porcionar a troca de tecnologia e co-
nhecimento entre os envolvidos. 

A abertura de canais de relacio-
namento com as comunidades, for-
necedores e usuários dos serviços e o 
crescente envolvimento da sociedade 
com nosso negócio são outras preocu-
pações de hoje e sempre. Esta parceria 
é fundamental para a difusão da utili-
zação consciente de recursos naturais 
e contra a poluição ambiental. Neste 
aspecto, é importante frisar a neces-
sidade da parceria do poder executivo 
municipal na fiscalização da ocupação 
de áreas irregulares, sobretudo as de 
proteção ambiental demarcadas nos 
arredores de nascentes e mananciais. 
Sabemos que ainda são grandes os 
desafios e há muito ainda a ser feito, 
mas os avanços registrados nesses 
40 anos não deixam dúvidas de que 
estamos no caminho certo.

Balanço de Metas
 

Em 2013, a Sabesp apresentou 
resultados condizentes com o plane-
jamento estratégico da empresa. 

As 226,4 mil novas ligações de 
água realizadas acompanham o cres-
cimento vegetativo das áreas aten-
didas pela empresa e do negócio, e, 
superando 2012 (221,8 mil), atingiram, 
em 2013, a maior marca desde 2000, 
o que significa a manutenção da uni-
versalização do abastecimento den-
tro da área de operação da Sabesp. 

A expansão da coleta e do tra-
tamento do esgoto mantiveram a 
tendência de crescimento e apre-
sentaram resultados dentro do pro-
jetado. Realizamos 236,6 mil novas 
ligações de esgoto em 2013, o tercei-
ro maior número de novas ligações 
de esgoto desde 2000. Estas liga-
ções tiveram a contribuição do Pro-
grama Se Liga na Rede, programa 
do Governo do Estado de São Paulo 
em parceria com a Sabesp para in-
centivar a conexão à rede pública 
coletora de esgoto em domicílios de 
famílias de baixa renda, localizados 
em áreas com alta vulnerabilidade 
social (ver página 40). 

Atingimos o índice de 78% de tra-
tamento do esgoto coletado destacan-
do-se especialmente as contribuições 
advindas das obras do Córrego Ipiran-
ga, intervenções do Programa Córrego 

Limpo (com ligações de esgoto levadas a tratamento) e das 
obras dos sistemas de esgoto de Campo Limpo – Várzea e 
de Bragança Paulista.

Em 2013, o índice de perdas de faturamento de água 
apresentou queda em relação a 2012 e encerrou o ano 
em 24,4%. O resultado reflete a atuação de uma de nos-
sas principais iniciativas, o Programa Corporativo de Re-
dução de Perdas, que contempla ações voltadas para 
manutenção de rede (reparos de vazamentos em redes, 
inspeção de ligações irregulares e inativas), a renovação 
de ativos (substituição de redes, ramais e hidrômetros), 
gestão da infraestrutura existente (gestão da pressão, 
com implantação de setorização). 

Desde o início do programa, em 2009, até o final de 
2013 o volume total de água economizado pela redução 
de perdas físicas (também denominadas perdas reais) foi 
de 29,4 milhões de metros cúbicos. 

Um contrato no valor de aproximadamente R$ 750 
milhões firmado com a JICA (Japan International Coope-
ration Agency) no início de 2012 dinamizou o investimen-
tos na redução das perdas e contribuiu para que as ações 
fossem reforçadas no último trimestre de 2013, além de 
garantir a execução do trabalho ao longo de 2014. Desde o 
início do programa, a Sabesp já investiu R$ 1,5 bilhão neste 
projeto, incluindo R$ 424 milhões em 2013.

Alguns destes indicadores operacionais compu-
seram o Programa de Participação nos Resultados da 
Companhia, que, juntamente com indicadores econômi-
co‐financeiros e de satisfação do clientes, regula a con-
cessão de bônus salariais vinculados ao desempenho 
em relação às metas estabelecidas. A empresa atingiu 
plenamente cinco das sete metas (tabela ao lado).

Com relação aos nossos clientes, mantivemos o ín-
dice de 89% de satisfação, com a grande maioria dos 
entrevistados afirmando estar satisfeitos ou muito sa-
tisfeitos com os serviços prestados pela Companhia.  
A meta de novas ligações de esgoto associada ao progra-
ma Se Liga na Rede não foi alcançada, pois a efetivação 
das ligações mostrou-se mais lenta do que o planejado, 
uma vez que depende da adesão do cliente ao programa 
e de intervenções da empresa no interior da residência, 
serviço inédito até então na atuação da empresa. Salien-
tamos também o bom desempenho do indicador Mar-
gem EBITDA Ajustado, que atingiu 35,4%.

BALANÇO DE METAS 2013
Meta Realizado

MARGEM EBITDA AJUSTADO(5) 33,5 % 35,4 %

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 91% 89 %

NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA 200 mil 226 mil

NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTO 
(convencionais) 220 mil 221,5 mil

NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTO 
(Se Liga na Rede) 20,6 mil 15,2 mil

ÍNDICE DE PERDAS DE FATURAMENTO DE ÁGUA 25,4 % 24,4 %

ÍNDICE DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS 78 % 78 %

(1) 99% ou mais (2) Meta acumulada 2018/2020 (3) Ligações totais de esgoto, incluem as realizadas no  
escopo do programa Se Liga na Rede (4) Metas do Plano de Participação nos Resultados aprovadas em 28/03/2013  
(5) O EBITDA Ajustado corresponde ao lucro líquido antes: (i) das despesas de depreciação e amortização; (ii) do imposto  
de renda e contribuição social (tributos federais sobre a renda); (iii) do resultado financeiro e (iv) outras despesas 
operacionais líquidas.

De 2009 a 2013, 
o programa 

de Redução de 
Perdas conseguiu 

reduzir volume 
suficiente para 

atender de forma 
permanente uma 

população de 
aproximadamente 

450 mil pessoas

TÍTULO PARA INAUGURAR A PÁGINA

Satisfação 
dos clientes

89%

METAS
Realizado 2013 e Metas 2013-2020

 

Realizado Metas 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 2020

Abastecimento de Água(1) Tende à Universalização

Coleta de Esgoto (%) 84 84 85 86 87 88 95

Tratamento de Esgotos Coletados (%) 78 78 78 81 86 90 95

Novas Ligações de Água (mil) 226,4 200(4) 180 177 172 164 480(2)

Novas Ligações de Esgoto(3) (mil) 236,6 241(4) 235 246 243 243 685(2)

Perdas de Água (%) 24,4 25,4  24,0 23,4 22,2 21,2 18,1
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Índice de atendimento em água 

Índice de atendimento em coleta de esgoto

Índice de tratamento de esgotos coletaados(2)

População residente atendida com abastecimento de água

População residente atendida com coleta de esgoto

Número de municípios com universalização de serviços(3)

Percepção positiva de satisfação do cliente(4)

Perdas de água por ligação(8)

Perdas de água(7)

ETEs – Estações de tratamento de esgotos

Poços(6)

ETAs – Estações de tratamento de água

Extensão da rede de esgoto(5)

Extensão da rede de água(5)

Ligações de esgoto

Ligações de água

Número de empregados(10)

Volume faturado de efluentes

Volume faturado de esgoto

Volume faturado de água de reúso

Volume faturado de água no varejo

Volume faturado de água no atacado

Volume micromedido de água no varejo

Volume produzido de água

Índice de hidrometação(9)
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 Unidade 2013 2012 2011 2010 2009

Materiais usados por peso ou volume Kg/m³/Un 268.959.827 232.386.091 206.376.578 203.291.835 193.607.523

Percentual dos materiais usados  
provenientes de reciclagem % 3,97 4,54 5,18 5,14 5,18 

Percentual de consumo de  
água no tratamento em ETAs(15) % 0,5 2,3 2,00 1,70 –

Percentual de recuperação de água  
de lavagem de filtros/decantadores em ETAs(15) % 95,5 96,8 91,4 91,9 –

Volume de água de reúso fornecida(16) mil m³ 1.679,70 1.645,79 1.572,20 1.636,80 1.358,50 
Percentual de água de reúso vendida  

sobre esgoto tratado em ETEs com reúso(16) % 0,35 0,35 0,35 0,35 0,26

Percentual de água de reúso utilizada  
internamente sobre volume de esgoto  

tratado em ETEs com reúso(16)
% 0,66 0,66 0,66 0,64 0,58

Percentual de água de reúso fornecida sobre 
capacidade instalada(16) % 35,42 34,74 34,74 36,17 30,02

Consumo total de eletricidade Terajoules
(TJ) 8.309 8.552 8.196 7.773 7.632

Consumo de eletricidade/m3 de água produzida kWh/m3 0,63 0,65 0,64 0,61 ,63

Consumo de eletricidade/m3 de esgoto tratado kWh/m3 0,42 0,42 0,43 0,41 0,43

Emissões diretas e indiretas  
de gases de efeito estufa(17) t CO2 e - 2.141.111 1.987.645 1.873.729 1.804.307

Total de investimentos e gastos  
em proteção ambiental R$ milhões 32,5 27,7 30,4 - -

Papel A4 reciclado por total de papel A4 utilizado % 25,6 26,4 25,7 19,6 17,5

Quantidade de papel A4 utilizado por empregado
folhas/

empregado/
ano

3.850 3.682 3.711 3.352 3.311

Percepção pública positiva da responsabilidade 
ambiental da Sabesp(4) % 69 65 78 81 71

Percepção pública positiva do engajamento dos 
funcionários em questões ambientais % - - - 51 51

Mudas plantadas voluntariamente unidades 19.081 30.034 126.633 726.255 547.750

Quantidade de recicláveis coletada no Sabesp 3Rs toneladas 381 372 286 101 131

Consumo médio de álcool combustível litros/veículo 2.747 2.532 2.529 2.232 2.174

Consumo de álcool sobre combustível total(18) % 54 50 32 48 46

N.º de ETEs e ETAs com Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) implantado unidades 95 65 65 65 26

N.º de ETEs e ETAs certificadas ISO 14001 unidades 50 50 50 50 4

(1) 99% ou mais. (2) Por razões metodológicas, contempla uma margem de variação de mais ou menos 2 pontos percentuais. 
(3) Considerados atendimento em água ≥ 95%, coleta de esgotos ≥ 90% e tratamento dos esgotos coletados ≥ 97%. Os 
índices poderão sofrer ajustes em função de projeções a serem elaboradas pela Fundação Seade com base no Censo 2010. 
(4) Pesquisa realizada em 2013 pela Datamétrica Consultoria, Pesquisa e Telemarketing Ltda (5.850 entrevistas em toda a base 
operada com 1,3% de margem de erro e intervalo de confiança de 95%). (5) Inclui adutoras, coletores-tronco, interceptores e emissários. 
(6) O volume produzido em poços profundos equivale a cerca de 6% do total de água fornecida. (7) Inclui perdas físicas e não físicas. 
O percentual de perda de água representa o quociente resultante da (i) a diferença entre (a) o volume total de água produzido, (b) o 
volume total de água faturado aos consumidores e (c) volume total de água produzido (após exclusão de certas perdas não físicas 
de água especificadas na sequência) dividido pelo volume total de água produzido. Excluímos do nosso cálculo de perdas de 
água o seguinte: (i) água utilizada para manutenção periódica de adutoras e reservatórios de água; (ii) água fornecida para uso 
dos municípios, como por exemplo, para combate a incêndios; (iii) água consumida por nossas unidades; e (iv) perdas de água 
estimadas associadas à água que fornecemos a favelas. (8) Calculada pela divisão (i) da média anual de perdas de água pela (ii) 
quantidade média de ligações de água ativas multiplicada pelo número de dias do ano. (9) Ligações com hidrômetro / ligações totais.  
(10) Número de empregados próprios. Não inclui os cedidos a outros órgãos. (11) O EBITDA Ajustado corresponde ao lucro líquido antes: 
(i) das despesas de depreciação e amortização; (ii) do imposto de renda e contribuição social (tributos federais sobre a renda); (iii) do 
resultado financeiro e (iv) outras despesas operacionais líquidas. (12) Não inclui receitas e despesas financeiras. (13) Dívida líquida 
compreende a dedução de caixa e equivalentes de caixa e juros e encargos de empréstimos e financiamentos internos e externos. (14) 
Não inclui compromissos financeiros assumidos nos contratos de programa (R$ 18 milhões, R$ 63 milhões, R$ 139 milhões, R$ 155 milhões 
e R$ 65 milhões, em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, respectivamente). (15) Considera apenas as ETAs do sistema integrado da RMSP. Parte 
da água aduzida nas estações é consumida em lavagens de filtros/decantadores, constituindo uma “pegada hídrica” da própria água 
potável. Quatro das oito ETAs do sistema recuperam água das lavagens: Guaraú, Rodolfo José da Costa e Silva, Taiaçupeba e Rio Grande. 
(16) Referem-se às ETEs ABC, Barueri, Jesus Netto, Parque Novo Mundo e São Miguel, que têm instalações para reúso. Água fornecida 
corresponde à vendida e à consumida internamente nas ETEs (por exemplo, em selagem de bombas). A capacidade é a nominal das 
instalações. Os valores de 2013 não consideram o volume de efluentes fornecidos ao Aquapolo Ambiental que é de cerca 14 milhões de 
metros cúbicos no ano. (17) O inventário anual de GEE referente a 2013 está sendo elaborado no ano de 2014. (18) Considerados veículos 
leves da frota própria e locada, movidos a álcool e gasolina. (19) Exclui acidentes de trajeto e doenças ocupacionais. (20) Inclui participação 
no lucro. (21) Quando não informado, significa que a Sabesp não esteve entre as 50 mais reclamadas no Procon, que compõem o ranking.
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Posição no ranking do Procon(21)

Taxa de frequência de acidentes com afastamento(19)

Valor investido em programas sociais internos(20)

Valor investido em programas sociais e ambientais externos(20)

Percepção pública positiva da responsabilidade  
social da Sabesp(4 )

Percepção pública positiva do engajamento
dos funcionários em promoção social

Reclamações ranqueadas no Procon

EN1

EN2

EN10

EN10

EN21

EN21

EN21

EN21

EN3

EN16

EN30

EN6
EN6

Unidade 2013 2012 2011 2010 2009

Receita bruta R$ milhões 11.984,8 11.391,2 10.529,7 9.785,9 9.085,2

Receita líquida R$ milhões 11.315,6 10.737,6 9.927,4 9.230,4 8.579,5

EBITDA Ajustado(11) R$milhões 4.006,6 3.605,0 3.371,0 3.222,5 2.727,3

Margem do EBITDA Ajustada % da receita líquida 35,4 33,6 34,0 34,9 31,8

Margem do EBITDA Ajustada sem 
receita e custo de construção

% da receita líquida 44,6 43,0 43,2 44,7 41,2

Resultado operacional(12) R$ milhões 3.138,8 2.843,3 2.512,0 2.672,1 2.120,6

Margem operacional(12) %da receita líquida 27,7 26,5 25,3 28,9 24,7

Resultado (lucro/prejuízo líquido) R$ milhões 1.923,6 1.911,9 1.380,9 1.630,4 1.507,7

Margem líquida % da receita líquida 17,0 17,8 13,9 17,7 17,6

Dívida líquida por EBITDA Ajustado múltiplo 1,9 1,9 1,8 1,9 2,1

Dívida líquida sobre  
patrimônio líquido(13)

% 58,3 60,9 58,4 62,6 67,0

Investimento(14) R$ milhões 2.716,0 2.535,6 2.440,2 2.194,4 2.058,8
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GESTÃO ORIENTADA PELAS 

EXIGENTES DEMANDAS DO SETOR

A UTILIZAÇÃO DOS MAIS modernos 

recursos da engenharia, o planejamento 

de longo prazo, grandes investimentos em 

programas estruturantes e a valorização da 

pesquisa e inovação fazem da Sabesp uma 

referência no setor.

A postura de aproximação e abertura de canais para 
o diálogo com os públicos envolvidos com o negócio 
(clientes, fornecedores, investidores, governos e comuni-
dade) compõe outro pilar de nossa estratégia de atuação 
integrada por diferentes ações de aproximação e fortale-
cimento de parcerias com a sociedade.

A disposição para o relacionamento amplo e trans-
parente com a sociedade, o respeito e confiança depo-
sitada em seus colaboradores e parceiros, e a sensibi-
lidade socioambiental, objeto principal de sua atuação, 
contribuem para consolidar seu negócio e posição de 
destaque dentre as maiores companhias de saneamento 
do mundo em número de clientes atendidos (mais deta‐
lhes sobre as ações de relacionamento na seção: Valori‐
zando a Qualidade de Vida e os Direitos do Cidadão) 

Os valores éticos que orientam a atuação da Sabesp 
no relacionamento com seus públicos estão explícitos 
em seu Código de Ética e Conduta. Seu cumprimento é 
acompanhado pelo Comitê de Ética e Conduta, que conta 
com ferramentas como o Canal de Denúncias, preparado 
para acatar também denúncias anônimas, o Procedimen-
to Empresarial de Apuração de Responsabilidades, a Ou-
vidoria e o Serviço de Atendimento ao Cliente. 
SO4/HR4 Em 2013 foram registradas 105 denúncias, 
das quais 62% foram apuradas e 38% estão sob averigua-
ção. Do total, 25% são relacionadas a comportamento 
inapropriado, como assédio, discriminação, perseguição 
e tratamento injusto. Para as denúncias consideradas 
procedentes, foram aplicadas penalidades a 25 emprega-
dos próprios ou terceirizados (5 advertências, 2 suspen-
sões e 18 demissões).

Medidas Anticorrupção 

Em 29 de janeiro de 2014 entrou em vigor no Brasil a 
Lei no. 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, 
que introduziu o conceito da responsabilidade objetiva 
para a pessoa jurídica no país, responsabilizando as em-
presas envolvidas em atos de corrupção na esfera admi-
nistrativa e civil.

Além de estar sujeita à Lei Anticorrupção brasileira, 
por ter ativos listados na Bolsa de Valores de Nova York, 
a Sabesp também deve atender às previsões da FCPA – 
Foreign Corrupt Practices Act, lei semelhante que vigora 
no território norte-americano desde 1977. Segundo esta 
lei, as empresas podem ser responsabilizadas, ainda 
que os atos de corrupção sejam praticados por agentes 

comerciais, representantes ou por 
outrem que atuem em seu nome, 
tanto nos Estados Unidos como fora 
daquele país.

A Sabesp está comprometida a 
conduzir seus negócios de maneira 
legal, ética, transparente e profissio-
nal, estendida aos seus colaborado-
res e aos terceiros que a represen-
tam, a obrigação de assimilar, aceitar 
e executar estas diretrizes e vem ins-
tituindo mecanismos de prevenção e 
procedimentos internos de integrida-
de, tais como revisão do Código de 
Ética e Conduta, treinamentos do seu 
corpo gerencial e técnico, execução 
de revisão dos processos internos e 
aperfeiçoamento dos canais de co-
municação e denúncias para evitar a 
prática de corrupção no desenvolvi-
mento de seus negócios.
SO2/S03 Visando prevenir irregulari-
dades, em 2013 foram avaliados riscos 
de corrupção e fraudes corporativas de 
61 processos considerados materiais, 
os quais integram as atividades das 
Unidades de Negócios mais represen-
tativas. Nesse trabalho foram envolvi-
dos diretamente 181 auditores, geren-
tes e gestores da empresa. 

Além disso, a empresa disse-
minou a conduta ética esperada 
através de palestras e treinamen-
tos presenciais e virtuais à cerca 
de 1.200 empregados que exercem 
função de liderança. 

Estrutura de 
Governança Corporativa

GRI 4.1/4.2/4.3 A Sabesp é uma em-
presa de economia mista, controlada 
pelo Governo do Estado de São Paulo, 
que detém 50,3% de participação 
acionária. Em 31 de dezembro de 2013, 
do restante, 25,5% era negociado na 
bolsa de valores de São Paulo e 24,2%, 
na bolsa de Nova York na forma de 
ADRs Nível III, sendo que, na bolsa de 
São Paulo, o número de acionistas era 
de 5.646. A instância máxima de deci-
são na Companhia é a Assembleia 
Geral de Acionistas. Compete a ela, 
entre outros assuntos, eleger ou des-
tituir os conselheiros de administra-
ção e fiscal, fixar a remuneração dos 
administradores e aprovar dividendos.

Atualmente, o Conselho de Admi-
nistração da Companhia é composto 
por nove membros com mandato uni-
ficado de dois anos, permitida a reelei-
ção, sendo quatro deles independen-
tes, de acordo com as regras do Novo 

A Sabesp está 
comprometida 
a conduzir 
seus negócios 
de maneira 
legal, ética, 
transparente 
e profissional, 
estendida 
aos seus 
colaboradores e 
aos terceiros que 
a representam,  
a obrigação  
de assimilar, 
aceitar e executar  
estas diretrizes
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Mercado (bmfbovespa.com.br). Dentre 
eles, um foi eleito pelos acionistas 
minoritários. Exceto a diretora-presi-
dente, nenhum outro diretor compõe 
o Conselho de Administração, caben-
do destacar que não é permitido ao 
diretor-presidente ocupar a posição de 
presidente do Conselho de Adminis-
tração. Desde março de 2013, quando 
João Paulo Tavares Papa assumiu a Di-
retoria de Tecnologia, Empreendimen-
tos e Meio Ambiente, em substituição 
a João Baptista Comparini, nossa dire-
toria mantém a mesma composição.
GRI 4.4/4.5 Informações complemen-
tares so    bre nossa estrutura de gover-
nança corporativa e seu funciona-
mento estão disponíveis na seção 
“Governança Corporativa”, da área de 
Relações com Investidores do sítio da 
Companhia: www.sabesp.com.br/in-
vestidores.

Em 2013, a remuneração dos con-
selheiros de administração e direto-
res, incluindo benefícios, foi de apro-
ximadamente R$ 3,4 milhões. A esse 
montante, soma-se cerca de R$ 565,7 
mil referente à remuneração variável 
dos diretores, cabendo lembrar que a 
remuneração variável não é permitida 
aos conselheiros de administração e 
conselheiros fiscais, conforme pre-
visto no Decreto Estadual 58.265/12 
e ratificado pela Assembleia de Acio-
nistas de abril de 2013.

De acordo com a legislação so-
cietária brasileira, a remuneração dos 
conselheiros de administração, con-
selheiros fiscais e diretores é estabe-
lecida, de forma agregada, pela As-
sembleia de Acionistas. Na Sabesp, 
a política de remuneração dos conse-

lheiros e diretores é estabelecida de acordo com as diretri-
zes do governo de São Paulo, baseada principalmente no 
desempenho e na competitividade de mercado, sempre 
sujeita à aprovação em Assembleia de Acionistas.

Auditoria Externa 

A Sabesp respeita os princípios que preservam a in-
dependência do auditor externo quanto a não auditar seu 
próprio trabalho, não exercer funções gerenciais e não 
advogar pelo seu cliente. A Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes atua como auditor da Sabesp 
desde a revisão das informações trimestrais – ITR de 30 
de setembro de 2012. Nesse período, auditou demonstra-
ções financeiras com a revisão das informações trimes-
trais e projetos de financiamento. Em 2013, a Companhia 
pagou R$ 1,4 milhão por esses serviços, dos quais 56,6% 
corresponde a auditoria de demonstrações financeiras. A 
Deloitte Brasil Auditores Independentes atua como audi-
tor da SESAMM desde agosto de 2012. Os auditores não 
prestaram, durante o período de atuação nas companhias, 
serviços não relacionados a auditoria externa. 

Acesso a Informações da Sabesp pelo Cidadão

Aderente ao princípio da transparência em seus ne-
gócios e em atendimento à Lei Federal nº. 12.527/2011 e 
ao Decreto Estadual n.º 58.052/2012, a Sabesp disponi-
biliza o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, que con-
siste em um canal de atendimento por meio do qual o ci-
dadão pode ter acesso às informações de órgão públicos 

As informações mínimas sobre a Companhia, exi-
gidas pela referida legislação, estão disponíveis no 
sítio da empresa, em www.sabesp.com.br, no link SIC, 
localizado no menu superior, assim como o canal para 
abertura de solicitações de outras informações pelo ci-
dadãos. Além do contato via internet, a Sabesp também 
coloca à disposição do cidadão o atendimento presen-
cial na Rua Costa Carvalho, 300.

Ao longo do ano de 2013, foram atendidas 390 so-
licitações de informações, todas registradas por telefone 
e internet. Nesse mesmo período ocorreram dez interpo-
sições de recursos, de 1ª e 2ª Instâncias, geradas pelos 
cidadãos, buscando informações complementares e es-
clarecedoras, sendo todas atendidas plenamente. 

SiiS: Eficiência, transparência e comprometimento 

O ano de 2013 foi marcado por um grande avanço em 
direção ao aprimoramento da eficiência dos processos in-
ternos da Companhia, com o início da implantação de um 
ERP – Enterprise Resource Planning (sistema integrado de 
informações empresariais), composto pelo software da SAP 
e por um software comercial e de relacionamento com os 
clientes, da empresa Engineering. O projeto, intitulado SiiS 
(Sistema Integrado de Informações Sabesp), estará em ope-
ração em meados de 2014, oferecendo maior confiabilidade 
e assertividade para a tomada de decisões, tanto nas áreas 
financeiras e comerciais quanto no âmbito da governança 
corporativa. Isso será possível a partir da disponibilização 
de informações integradas, consolidadas e em tempo real. 

Outra vantagem competitiva está na mudança da 
cultura organizacional, a ser incorporada pelo conjunto 
de colaboradores, devido à necessidade de mudança 
nos atuais processos, para adotar as melhores práticas 
de mercado. Para isso, em meados de 2013, uma equi-
pe composta de aproximadamente 150 profissionais, de 
todas as áreas da Sabesp, foi designada para desenvol-
vimento do projeto e está instalada em um edifício locali-
zado no bairro do Limão, na capital paulista. 

O projeto contempla também as ações necessárias 
para preparar a Sabesp para atuar nesse novo ambiente. 
Portanto, todos os atuais procedimentos estão sendo re-
vistos e adaptados e os cerca de 15 mil empregados da 
Sabesp serão treinados, utilizando-se a estratégia de mul-
tiplicadores do conhecimento formados pelas equipes 
alocadas no projeto. Também foi formada uma rede de 
Agentes da Mudança, cerca de 300 colaboradores de to-
das as unidades que têm a missão de disseminar os novos 
processos para todos os demais empregados da empresa.

Também iniciamos, no ano de 2013, a terceira eta-
pa de implantação do GVA – Gestão por Valor Agregado, 
destinada à consolidação desse sistema de gestão nas 
Diretorias Metropolitanas e de Sistemas Regionais, além 
de iniciar sua expansão para as diretorias de Tecnologia, 
Financeira, Corporativa e Presidência. Com a assimilação 
do GVA nos vários níveis da organização, através do es-
tabelecimento de métricas comuns para objetivos estra-
tégicos, avaliação de resultados e estímulo ao desempe-
nho, busca-se a consolidação de uma cultura de criação 
de valor para os negócios e a melhora na qualidade da 
decisão em todos os níveis da Companhia – dos níveis 
estratégicos à gestão operacional, passando pela con-
cepção e execução dos grandes empreendimentos.

Pesquisa e inovação 

Em 2013, a Companhia destinou R$ 6,4 milhões a 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, man-
tendo os recursos aos projetos realizados com a Fapesp 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo). Estes estudos integram linhas de pesquisa con-
sideradas prioritárias para a Sabesp: novas alternativas 
de tratamento, disposição e utilização de lodo de ETAs e 
ETEs, monitoramento da qualidade da água; novas tec-
nologias para implantação, operação e manutenção de 
sistemas de distribuição de água e coleta de esgotos; e 
eficiência energética.

Além disso, obtivemos, o enquadramento na má-
xima categoria de inovação pela Agência Brasileira de 
Inovação – Finep para o projeto “Sabesp – Inovações 
Tecnológicas para o Setor de Saneamento”, que inclui 
propostas como um sistema de produção de água de 
reúso, sistema de coleta de esgoto a vácuo, biofiltração 
do gás gerado no tratamento de esgoto para controle 
de odores e secador de lodo de esgoto por irradiação. 

No início de 2014, foi incluída mais 
uma proposta no projeto: o sistema 
de gaseificação por plasma de resí-
duos sólidos de estações de trata-
mento de esgoto. O projeto pleiteia 
financiamento de aproximadamen-
te R$ 90 milhões. 

O aproveitamento dos gases 
gerados no tratamento de esgoto 
é outra ação a ser valorizada, com 
o objetivo de reduzir as emissões 
provocadoras de efeito estufa e o 
volume de resíduos que seguem 
para aterros sanitários. Nesta di-
reção, continuamos com o projeto 
de produção do biogás resultante 
do tratamento de esgoto na ETE de 
Franca, para abastecimento de fro-
ta de 49 carros. O projeto, que tem 
parceria com o Instituto Fraunhofer 
(Alemanha), tinha início previsto 
para o segundo semestre de 2012. 
Contudo, houve atraso nas nego-
ciações entre o governo brasileiro e 
alemão para viabilizar o envio dos 
equipamentos. De toda forma, tra-
balhamos com nova meta de iniciar 
a produção em 2014.

Também em 2013, a Sabesp rea-
lizou estudos de prospecção tecno-
lógica em temas de relevância para 
pesquisa e desenvolvimento. Inédito 
para o setor de saneamento na Amé-
rica do Sul, tal levantamento auxilia 
a identificação de tecnologias pro-
missoras, bem como aponta possi-
bilidades de negócios e parcerias. 
Alguns dos temas explorados foram 
a remoção de algas específicas que 
causam gosto e odor na água, des-
salinização, novas tecnologias para 
redução do volume de lodo gerado, 
remoção de nutrientes do esgoto 
sanitário e tecnologias para ade-
quação ambiental dos efluentes de 
lagoas de estabilização. 

Na área de proteção de direitos 
de propriedade intelectual, temos 
seis processos de patenteamen-
to, uma carta patente expedida e 
14 softwares registrados junto ao 
Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial – INPI. Uma das patentes 
depositadas versa sobre o desen-
volvimento de dispositivo para lava-
gem de reservatórios de água que 
é capaz de reduzir em até 90% o 
volume de água gasto nestas ope-
rações, além de diminuir significati-
vamente o tempo dispendido. Cabe 
mencionar que a Sabesp também 
atua ativamente nas comissões de 
estudo da ABNT para a elaboração 
de Normas Técnicas.

Projeto SiiS:  
em 2013,  

a Sabesp iniciou 
a implantação 
de um sistema 

integrado de 
informações 

empresariais 
(ERP)

Produção de 
biogás resultante 
do tratamento 
de esgotos e 
aproveitamento 
do potencial 
hidrelétrico 
dos mananciais 
são algumas 
das frentes em 
que a Sabesp 
atua na busca 
de alternativas 
energéticas

Em 2013, a Companhia destinou 

R$ 6,4 milhões
a projetos de pesquisa“

50,3%

25,5%

24,2%

Composição acionária
em 31/12/2013

Composição acionária
em 31/12/2013
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Novos negócios e 
soluções ambientais

Em busca de soluções que oti-
mizem os processos produtivos e 
colaborem com a preservação dos 
recursos naturais, além das linhas de 
pesquisa e inovação, a Sabesp busca 
constantemente desenvolver outros 
mercados e serviços que não sejam 
apenas o abastecimento de água e 
esgotamento sanitário stricto sensu.

Nesse sentido, em 2013 o Con-
selho de Administração aprovou a 
criação de uma sociedade de pro-
pósito específico, por meio da qual  
a Sabesp, em parceria com a Servi-
tec e a Tecniplan, produzirá energia 
a partir do potencial hídrico do Siste-
ma Cantareira. O projeto prevê a pro-
dução de 7 MW de energia, que será 
disponibilizada na rede da concessio-
nária de energia, contribuindo com a 
matriz energética limpa do país. 

A expectativa é de que as obras 
das duas primeiras plantas, com ca-
pacidade para 4,2 e 2,8 MW, come-
cem no segundo semestre/2014.  
Com essa geração de energia seria 
possível suprir um município com 50 
mil habitantes, contribuindo com a ma-
triz de energia limpa e renovável. Em 
relação ao projeto para implantação 
de uma unidade de tratamento de re-
síduos sólidos que a Companhia vinha 
desenvolvendo com os municípios do 
Alto Tietê, este passou a ser adminis-
trado pela Secretaria de Energia.

No segmento de efluentes não-
-domésticos, a Attend Ambiental, 
empresa criada em sociedade com 
a Estre Ambiental, para implantar e 
operar estação de pré-tratamento 
e condicionamento de lodo em Ba-
rueri, na RMSP, deve entrar em ope-
ração em 2014, quando serão ini-
ciados os tratamentos de chorume 
e fossa. Com relação ao aproveita-
mento do gás gerado nos processos 
de tratamento de esgotos, estão em 
andamento os estudos para identifi-
car a melhor alternativa: secagem do 
lodo, geração de energia, transfor-
mação em gás natural. A conclusão 
destes estudos está prevista para 
o final de 2014. Mais informações 
sobre nossos projetos em soluções 
ambientais estão disponíveis em  
www.sabesp.com.br, item Produtos 
do menu principal.

Gestão de Riscos 

As atividades de gestão de riscos na Sabesp obe-
decem a padrões internacionais e norma técnica bra-
sileira, especificamente o COSO – The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
e ABN NBR ISO 31.000 – Gestão de Riscos – Princípios 
e Diretrizes. Todos os trabalhos também estão alinha-
dos ao Código das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa, do IBGC – Instituto Brasileiro de Governan-
ça Corporativa, ao planejamento estratégico da empre-
sa, seus processos e à cultura organizacional.

Estamos sujeitos a certos fatores de riscos, descri-
tos no item 4.1 do nosso Formulário de Referência1, sendo 
que as ações mitigatórias são estabelecidas por planos 
de ação, com monitoramento contínuo.

A despeito dos esforços, em 2013 e início de 2014 
não pudemos evitar a exposição das nossas operações 
aos efeitos da severa escassez hídrica em nossa área de 
atuação. De tempos em tempos enfrentamos períodos de 
estiagem, sendo que em 2012 parte da região sudeste do 
Brasil, particularmente o sul do Estado de Minas Gerais, a 
bacia do rio Piracicaba (de onde captamos a água utilizada 
no Sistema Cantareira) e o norte da Região Metropolitana 
de São Paulo tiveram chuvas abaixo da média. A seca se 
agravou no final de 2013 e início de 2014, com as precipi-
tações bem abaixo da média histórica, resultando em uma 
redução do nível dos reservatórios durante a estação das 
chuvas, entre outubro e março, no Sistema Cantareira, o 
maior sistema da Região Metropolitana de São Paulo. 

A fim de minimizar os efeitos da seca, em fevereiro de 
2014, a Sabesp implantou um programa de incentivo à re-
dução do consumo de água para os consumidores abaste-
cidos pelo Sistema Cantareira. Com base em um sistema 
de bônus, os consumidores que reduzirem o consumo de 
água em 20% em relação ao consumo médio mensal dos 
últimos 12 meses, receberão 30% de desconto na conta de 
água e esgoto. O programa, aprovado pela Arsesp, deverá 
durar até o final de 2014, ou até que o nível dos reservató-
rios do Sistema Cantareira esteja normalizado. 

Em função da estiagem e do baixo volume de água ar-
mazenado no Sistema Cantareira, o Departamento Águas e 

Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo e a Agência 
Nacional de Águas (ANA) determinaram que desde 10 de 
março de 2014, devemos, temporariamente, restringir a va-
zão de água captada no Sistema Cantareira de 33 m³/s para 
27,9 m³/s. Para suprir essa menor disponibilidade de água e 
continuar abastecendo a população, a Companhia está re-
alizando uma ampliação do uso da água de outros manan-
ciais da Região metropolitana de São Paulo. Se as chuvas 
não retornarem a índices adequados e, consequentemen-
te, os níveis dos reservatórios não forem reestabelecidos, 
poderemos ser obrigados a tomar medidas mais drásticas, 
como o rodízio de água.

Como resultado, o volume faturado de água poderá 
cair durante 2014 e os nossos custos poderão aumentar 
em função dos investimentos adicionais necessários para 
mitigar os efeitos da seca nos sistemas produtores de água.

Embora seja esperada uma queda em nosso fatura-
mento, não podemos estimar com precisão o impacto do 
programa em nossas receitas, assim como também não 
podemos assegurar que uma eventual estiagem contí-
nua no futuro não venha a provocar um efeito material 
e adverso em nosso sistema de abastecimento de água 
e, consequentemente, nos nossos negócios e resultados. 

O aprimoramento permanente e a difusão do pro-
cesso de gestão de riscos na Sabesp continua sendo 
uma prioridade para a Companhia, que busca constan-
temente a prevenção e a redução dos riscos, por meio 
da identificação e do tratamento de eventos que pos-
sam afetar o cumprimento dos objetivos estratégicos, 
com a possibilidade de impactar os resultados, o capi-
tal, a liquidez e a reputação. 

Controles internos

A avaliação dos controles internos é realizada de 
forma estruturada e sistemática desde 2005, tendo 
como referência os parâmetros do Committee of Spon-
soring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) e do Control Objectives for Information and Re-
lated Technology (COBIT).

Anualmente, o processo de avaliação dos controles 
internos é reavaliado considerando tanto a eventual exis-

tência de novos riscos associados à 
elaboração e divulgação das demons-
trações financeiras quanto de possí-
veis alterações significativas nos pro-
cessos e sistemas informatizados.

Os controles, que são testados 
por uma unidade independente da 
Companhia, abrangem os procedi-
mentos que asseguram a precisão 
dos registros contábeis; a prepara-
ção das demonstrações financeiras 
de acordo com as regras oficiais; e 
a devida autorização das transações 
relacionadas com aquisições, uso e 
disposição dos bens da Companhia.

A revisão realizada sobre a efi-
cácia do ambiente de controles in-
ternos de 2012, em cumprimento à 
seção 404 da lei norte-americana 
Sarbanes-Oxley, foi concluída em 
abril de 2013 e não identificou qual-
quer deficiência considerada mate-
rial, assim como já havia ocorrido em 
anos anteriores. Os testes relativos 
ao exercício 2013 serão concluídos 
em abril de 2014.

Processos Judiciais 

No curso regular das suas ativi-
dades, a Sabesp é parte em alguns 
processos judiciais, envolvendo 
questões de natureza cível, am-
biental, trabalhista e fiscal. Vários li-
tígios individuais somados respon-
dem por uma parte significativa do 
valor total de processos judiciais. 
Nossas demonstrações financeiras 
constam de processos classifica-
dos como de perda possível e pro-
vável, sendo provisionado somente 
os de perda provável.

A seca de 2012  
na bacia do PCJ 

se agravou no 
final de 2013 

e início de 
2014, com as 
precipitações 

bem abaixo da 
média histórica

Criado para acompanhar a campanha de conscientização, 
o selo Guardião das Águas foi a marca que ilustrou o 

intenso trabalho feito pela empresa internamente, junto à 
população, na TV e na internet pelo uso racional da água.

A fim de 
minimizar os 
efeitos da seca, 
foi implantado 
um programa 
de incentivo 
à redução do 
consumo: quem 
reduzir o consumo 
de água em 20% 
receberia 30%  
de desconto  
na conta.

(1) O Formulário de Referência pode ser acessado no sítio da empresa em www.sabesp.com.br/investidores, 
seção Informações Financeiras e Operacionais – Formulário de Referência e IAN.
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Tivemos o verão 
mais seco da 
história na região 
sudeste. Sobre 
o Cantareira, em 
dezembro (2013),  
registrou‐se 
índice de chuvas 
72% menor 
que a média. 
Em janeiro 
e fevereiro 
choveu 65% a 
menos do que 
normalmente 
chove.
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Pluviometria no Sistema Cantareira
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MAIS SEGURANÇA NO ABASTECIMENTO 
EM UM AMBIENTE DE ADVERSIDADES CLIMÁTICAS

ESSAS QUATRO DÉCADAS de atuação 

da Sabesp no Estado mais populoso do país 

foram marcadas por grandes desafios. Um 

dos maiores foi, sem dúvida, acompanhar a 

crescente demanda por água num cenário 

de permanente crescimento populacional, 

escassez hídrica, planejamento urbano 

deficitário – sobretudo na região Metropolitana 

de São Paulo, e sujeito a fortes impactos 

climáticos, a exemplo da estiagem vivenciada 

em pleno verão de 2013/2014.

Dentro desse ambiente, a Companhia se empenha 
vigorosamente para ampliar sua infraestrutura de abas-
tecimento com grandes investimentos em captação, 
tratamento, reservação, reúso e implantação ou revitali-
zação de redes de distribuição de água. Atualmente, os 
serviços da Sabesp atendem 28,1 milhões de pessoas.

No ano de 2013, a necessidade de adequação do sis-
tema de abastecimento ao crescimento populacional e 
territorial das áreas operadas em todo o Estado resultou 
na execução de 226 mil novas ligações. A Sabesp supe-
rou em 6% o número de 212,8 mil de 2012, batendo novo 
recorde em número de conexões desde o ano 2000.

As metrópoles e os desafios do abastecimento

A Região Metropolitana de São Paulo é um capítu-
lo à parte dentro dos esforços da Companhia em manter 
universalizada a oferta de água e em ampliar a seguran-
ça no abastecimento. Ela concentra cerca de 72% de nos-
sos clientes, tem o crescimento populacional médio de 
um milhão de pessoas a cada cinco anos.

Com a histórica problemática 
social da ocupação desordenada e ir-
regular do solo, que sobrecarrega gra-
vemente o sistema de abastecimento, 
a RMSP é também uma das regiões 
com menor disponibilidade hídrica 
do país, com situação comparada a 
regiões desérticas. A Bacia do Alto 
Tietê, que banha a região metropoli-
tana, disponibiliza média de 200 mil 
litros/habitante/ano, o que represen-
ta um décimo do valor indicado como 
crítico pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), que vai de 1,5 milhão a 
2,5 milhões de litros/habitante/ano.  
A conjunção dessas características 
faz com que a RMSP sinta intensa-
mente os efeitos negativos das brus-
cas alterações climáticas.

Com a falta de chuva e picos 
históricos de temperaturas, o ano 
de 2013 foi considerado um dos dez 
mais quentes da história, desde que 
os registros modernos começaram, 
em 1850, segundo a Organização 
Meteorológica Mundial (OMM). Ain-
da no final de 2013, a instalação de 
uma zona de calor de alta pressão na 
região sudeste por mais de dois me-
ses – fenômeno nunca antes regis-
trado por um período tão longo pelos 
órgãos climáticos, agravou o cenário 
vivenciado em grande parte da re-
gião sudeste. Consequentemente, 
o mês de janeiro de 2014 registrou 
temperaturas ainda mais altas, al-
cançando média de 31,9ºC na capital. 
Foi a maior média em 71 anos, desde 
1943, quando o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) começou a fa-
zer as medições.

Como resultado, o Sistema 
Cantareira, maior e principal reser-
vatório para o abastecimento da 
capital, registrou, em meados do 
mês de março de 2014, um volume 
de armazenamento de aproxima-
damente 14%, o nível mais baixo da 
história. A estiagem também afetou, 
com menor intensidade, o volume 
de água armazenada nos outros 

A Bacia do 
Alto Tietê, que 
banha a região 
metropolitana, 
disponibiliza média 
de 200 mil litros/
habitante/ano

O Sistema 
Cantareira, 
maior e principal 
reservatório para o 
abastecimento da 
capital, registrou, 
em meados do 
mês de março de 
2014, um volume de 
armazenamento de 
aproximadamente 
14%, o nível mais 
baixo da história.

212,8

2012 2013
Mil ligações

226

Em 2013, houve  
crescimento de 6%  
no número de ligações de água feitas: 
226 mil, maior número desde 2000.

ÁGUA
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O investimento permitiu ainda elevar a integração das re-
des de abastecimento e a ampliação do armazenamento 
de água. Até 2018 estão previstos aportes num total de 
aproximadamente R$ 4,4 bilhões, com recursos próprios 
e financiamentos junto à Caixa Econômica Federal, Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES) e por meio da PPP São Lourenço.

A meta do PMA é melhorar a confiabilidade e a fle-
xibilidade do sistema por meio da ampliação da capa-
cidade de produção de água na RMSP. Do aumento de  
13,2 m³/s previstos para 2014, concluímos 5,5 m³/s até 
2013, dos quais 5m³/s por meio da PPP Alto Tietê conclu-
ída em 2011, com previsão de concluir mais 1 m³/s ainda 
este ano. Cabe destacar que em 2013, as metas do pro-
grama foram revistas para alcançar até 2018 a ampliação 
da capacidade de produção na RMSP em 9,5 m³/s, o que 
inclui o Sistema São Lourenço, o qual será responsável 
sozinho pela ampliação de 5 m³/s.

Em 2013 foram investidos R$ 128 milhões no pro-
grama, em obras realizadas em municípios como São 
Paulo, Embu-Guaçu, Carapicuíba, Arujá para aumento da 
reservação, novas adutoras e estações elevatórias. Den-
tro do montante investido, também entregamos a adu-
tora Grajaú-Parelheiros que, sozinha, teve um custo de  
R$ 44,9 milhões, beneficiando cerca de 250 mil habitan-
tes da região Sul da capital paulista.

Também na capital, estão previstas obras de amplia-
ção da capacidade operacional de produção da ETA Alto 
da Boa Vista (RJCS) e adequação da ETA Guaraú visan-
do atendimento da demanda em picos de consumo. A 
obra da ETA ABV (RJCS) será entregue ainda em 2014 e 
a adequação da Guaraú acontecerá em 2015. Com isso, a 
RMSP poderá contar com mais 3,5 mil litros por segundo 
de capacidade de produção. 

Além da produção e distribuição, o armazenamento da 
água também merece atenção. A Companhia adquiriu 21 
reservatórios metálicos para diminuir os custos com obras 
e dar celeridade à ampliação do armazenamento de água, 
de forma a evitar intermitências na distribuição de água em 
alguns pontos da RMSP. Os equipamentos, com capacida-
de somada de 177 milhões de litros, estão sendo instalados 
em 12 municípios da RMSP, incluindo cinco bairros da ca-
pital. A entrada em operação acontecerá, gradativamente, 
ao longo de 2014. Paralelamente, foi iniciado o processo 
de aquisição de outros 7 equipamentos semelhantes que 
acrescentarão mais 57 milhões de litros em reserva de água 
na RMSP. No total, estão sendo instalados 28 reservatórios 
com capacidade para 234 milhões de litros de água, com 
entrega prevista para os próximos anos. 

A Baixada Santista (RMBS) é outra região que apre-
senta grande complexidade para o abastecimento, prin-
cipalmente em períodos de alta temporada, quando são 
registrados picos de temperatura e elevada presença de 
turistas. Para se ter uma ideia da gravidade deste cenário, 
no final de 2013 as cidades da Baixada receberam mais 
de 3,6 milhões de visitantes e, somente entre o início de 
janeiro e meados de março de 2013, a cidade do Guarujá, 
que chegou a registrar intermitências no abastecimento, 
atingiu por 27 vezes a maior temperatura do país, segun-
do o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para minimizar o forte impacto provocado nesses 
períodos de veraneio e equilibrar a disponibilidade hí-
drica entre as cidades que compõem a RMBS, conta-se 
com um sistema integrado de captação, tratamento e 

distribuição de água potável, que 
torna interdependente o abasteci-
mento entre municípios. A estrutu-
ra compensa ainda a limitação do 
volume disponível para captação 
de água nos mananciais da Serra 
do Mar e permite a transferência 
de água de uma cidade para outra, 
atendendo racionalmente, de acor-
do com as necessidades de consu-
mo das populações fixa e flutuante.

O sistema integrado recebeu o 
reforço de dois novos sistemas pro-
dutores de água potável Mambu/
Branco, em Itanhaém, e Jurubatuba, 
localizado no Guarujá. Ambos já vi-
nham operando em fase experimental 
desde o final de 2012 e foram oficial-
mente inaugurados em dezembro de 
2013. Juntos, eles tratam 3,6 mil litros 
por segundo, disponibilizando mais 
água de qualidade a moradores e tu-
ristas das cidades de Guarujá, Itanha-
ém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 
área continental de São Vicente, San-
tos e Cubatão.

Todas essas ações integram o 
programa Água no Litoral que prevê 
um total de R$ 1,1 bilhão em investi-
mentos até o final da década, com re-
cursos próprios e da Caixa Econômi-
ca Federal. Desse montante, já foram 
aportados R$ 858 milhões, sendo  
R$ 100 milhões somente em 2013, in-
cluindo os investimentos destinados 
ao aumento da reservação e melho-
rias do sistema de tratamento e dis-
tribuição no litoral Norte. 

De 1995 até 
dezembro  

de 2013 foram  
investidos  

R$ 9,3 bilhões  
na expansão  

da infraestrutura 
de abastecimento 

somente na 
grande São Paulo

sete sistemas de produção e abas-
tecimento que atendem a RMSP 
(Alto Tietê, Guarapiranga, Rio Claro, 
Rio Grande, Baixo Cotia, Alto Cotia, 
Ribeirão da Estiva).

Para minimizar os efeitos da se-
vera estiagem, a Companhia colocou 
em práticas manobras operacionais 
com a captação de água de outros 
sistemas para o abastecimento da 
região atendida pelo Cantareira. Além 
disso, reforçou campanhas pelo uso 
racional da água e ofereceu um des-
conto de 30% na conta de água e es-
goto aos clientes abastecidos pelo 
Sistema Cantareira que baixassem 
em 20% o nível de consumo (com 
base na média dos 12 meses anterio-
res). O desconto vigorará até o final 
de 2014. Em menos de um mês, foi 
registrada queda de 3 mil litros por se-
gundo no consumo de água na RMSP, 
demonstrando grande sensibilidade e 
compreensão por parte da população 
sobre a gravidade do evento climático 
extremo, que se instalou em território 
paulista e grande parte do país. 

Como medida permanente, para 
dar conta de atuar em um ambiente 
cada vez mais adverso, a empresa 
tem se empenhado na busca de uma 
gestão mais ágil, eficiente e moderna, 
de recursos tecnológicos e engenha-
ria de ponta para colocar em prática 
iniciativas ousadas e grandiosas, que 
simbolizam o pioneirismo, a preocu-
pação socioambiental e a visão estra-
tégica de longo prazo da Companhia.

Um exemplo disso é o Sistema 
Produtor São Lourenço (SPSL), obra 
de grande porte e complexa, que ob-

jetiva a captação de água a 83 km de distância, entre 
a represa Cachoeira do França, em Ibiúna, no interior, 
e os pontos de tratamento, reservação e distribuição 
dessa água, na RMSP. Com isso, a produção de água 
tratada na região metropolitana será ampliada em  
4,7 m³/s, passando dos atuais 73 para 77,7 metros cúbi-
cos de água por segundo.

Em agosto de 2013 foi assinado o contrato da PPP 
(Parceria Público-Privada) para a execução das obras pela 
empresa Sistema Produtor São Lourenço S.A.. Trata-se de 
uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), formadas 
pelas construtoras Camargo Correa e Andrade Gutierrez, e 
que apresentou o menor valor de contraprestação mensal 
do serviço na concorrência pública realizada pela Sabesp. 

As obras serão iniciadas ainda no primeiro semestre 
de 2014 e a entrega do sistema deve ocorrer em meados 
de 2018. O contrato, no valor total de R$ 6 bilhões, inclui 
as obras, cujo investimento total, integralmente assumido 
pela SPE, é de R$ 2,2 bilhões. Somente após o início da 
operação, a Sabesp desembolsará uma contraprestação 
mensal referente à operação e manutenção do sistema, 
por um período de aproximadamente 21 anos, totalizando 
assim um período de 25 anos de concessão quando so-
mados aos quatro anos previstos para obras.

É valido ressaltar que os relatórios ambientais referen-
tes à concepção final do SPSL foram objeto de ampla di-
vulgação e discussão em audiências públicas conduzidas 
pelo CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente). A 
Sabesp participou de reuniões nos Comitês de Bacia e nos 
Conselhos Gestores das APAs (áreas de proteção ambien-
tal) de todas as regiões envolvidas, demonstrando a viabili-
dade socioambiental do empreendimento, ratificada com a 
obtenção da Licença Prévia Ambiental da Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Paulo) em abril de 2013.

Serão beneficiados diretamente 1,5 milhão de mo-
radores das regiões oeste e sudoeste da Grande São 
Paulo. A iniciativa, consequentemente, trará benefícios 
indiretos para toda a Região Metropolitana, já que o 
novo sistema será interligado ao sistema existente, au-
mentando a oferta de água.

A implantação do SPSL inclui diversas ações sus-
tentáveis e demonstra a preocupação socioambiental 
que faz parte de nosso dia-a-dia. Os edifícios operacio-
nais da Estação de Tratamento de Água, a ser construí-
da em Vargem Grande Paulista, contarão com ventilação 
e iluminação naturais, energia solar e reúso da água de 
chuva. Além disso, a captação de água, em Ibiúna, será 
interrompida diariamente durante quatro horas, no in-
tervalo de pico de consumo energético. Para minimizar 
os impactos socioambientais, o trajeto da adutora entre 
a captação e a estação acompanhará estradas vicinais 
existentes, evitando a necessidade de se executar obras 
em reservas particulares de proteção natural, bem como 
a afetação de matas nativas.

A iniciativa soma-se a outras ações da Sabesp 
para assegurar a regularidade no abastecimento na re-
gião dentro do Programa Metropolitano de Água (PMA).  
Implantado em meados da década de 90, o Programa 
está em sua segunda fase e já demandou R$ 1,6 bilhão 
em investimentos até o final de 2013, incluindo a parceria 
público-privada (PPP) Alto Tietê, que ampliou a produção 
de água desse sistema em 10 mil litros por segundo. Além 
disso, permitiu a expansão da capacidade de tratamento 
dos sistemas Guarapiranga, Rio Grande, Alto e Baixo Cotia. 

4,7 mil 
litros por segundo

83 km 
de distância da capital

R$ 6 bilhões 
em investimentos

1,5 milhão 
de pessoas beneficiadas

L/s3.600
É o aumento de 
produção de 
água na Baixada 
Santista pelos 
novos 
Sistemas 
Produtores 
Mambu/Branco, 
em Itanhaém, e 
Jurubatuba, no 
Guarujá.

Sistema Produtor São Lourenço

“

No final de 
2013 as cidades 
da Baixada 
receberam mais 
de 3,6 milhões 
de visitantes e, 
somente entre  
o início de janeiro  
e meados de 
março de 2013,  
a cidade 
do Guarujá 
atingiu por 27 
vezes a maior 
temperatura  
do país

A região metropolitana de São Paulo 
nasceu na cabeceira da bacia do Alto 
Tietê, com capacidade média anual 
de apenas 135 mil litros de água por 
habitante por ano de acordo com o  
Plano Estadual de Recursos Hídricos  
(PERH 2012-2015).

Isso faz com que a Sabesp tenha uma a 
tarefa complexa e desafiadora por ser 
a RMSP uma regiões mais populosas 
do mundo, com mais de 20 milhões de 
pessoas, com situação agravada por  
estar na região da nascente bacia  
do Tietê e pela histórica problemática 
social da ocupação irregular do solo, 
sobretudo em regiões de proteção 
ambiental e próximas a mananciais.
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O abastecimento no interior  
do estado 

No interior, em abril de 2013, 
foram iniciadas as obras do novo 
sistema de captação de água no 
rio Sapucaí-Mirim, em Franca, a um 
investimento de R$ 162,4 milhões. 
Quando finalizado, em 2015, o sis-
tema irá elevar a captação em 800 
litros por segundo, garantindo o 
abastecimento naquela cidade e re-
gião por, pelo menos, mais duas dé-
cadas. Paralelamente, entregamos 
cinco estações de tratamento (ETAs) 
no interior, sendo uma em Serra Ne-
gra, uma em Capão Bonito e outras 
três unidades compactas no municí-
pio de Itararé. 
SO1 Outra frente de atuação no in-
terior tem como foco o acesso a 
água e esgotamento sanitário a fa-
mílias em situação de maior carên-
cia econômica e social, que habitam 
localidades afastadas dos centros 
urbanos. Para isso, foi lançado, no 
final de 2011, o Programa Agua é 
Vida, que visa beneficiar cerca de 15 
mil pessoas em 81 comunidades de 
30 municípios do Alto Paranapane-
ma e Vale do Ribeira. Neste projeto, 
a Sabesp responde pelo forneci-
mento de água, e os municípios, 
com financiamento do governo do 
Estado, são responsáveis pela insta-
lação de Unidades Sanitárias Indivi-
duais, as USIs, compostas de fossas 
sépticas, caixa de gordura e filtro 
anaeróbio ou sumidouro. 

Trata-se de um sistema mais 
simplificado, porém com condições 
de atender a todas as condições 
sanitárias requeridas com menor 
investimento se comparado a siste-
mas de coleta, que se tornam finan-

ceiramente inviáveis quando se tratam de comunida-
des isoladas. 

Com relação ao abastecimento de água, foram in-
vestidos aproximadamente R$ 6,5 milhões em perfura-
ção de poços e infraestrutura de projetos (reservatórios, 
equipamentos, redes e dutos). A meta é investir aproxi-
madamente R$ 15 milhões até 2015. Até 2013, executa-
mos quase 64 quilômetros de redes e dutos para atender 
o programa. Também entraram em operação 20 poços e 
há estudos e projetos para outros 18. Até o final do pro-
grama a meta é chegar a 220 quilômetros de rede e du-
tos e 45 poços perfurados e em operação .

Um montante de aproximadamente R$ 6 milhões 
foi estimado para construção de infraestrutura de esgo-
to, a ser financiado pelo Governo do Estado. Este valor é 
negociado entre os municípios e o Governo do Estado, 
sendo que a Sabesp fica com a responsabilidade de in-
dicar a solução técnica mais adequada para cada região.

Combate às perdas de água

Tantos esforços para o aumento da oferta de água 
não teria sentido sem um trabalho paralelo pela redução 
dos vazamentos e desvios que deixam pelo caminho boa 
parte da água produzida. No Brasil, de cada dez litros 
produzidos, apenas seis chegam ao consumidor final, se-
gundo dados do SNIS 2011. Em São Paulo, este índice de 
perdas tem caído gradativamente na média das cidades 
operadas pela Sabesp.
EN26 Com o Programa Corporativo de Redução de Per-
das, implantado no início de 2009, conseguimos em 
cinco anos diminuir as perdas de faturamento de água, 
de 27,6% para 24,4%. Em litros por ligação/dia, a redu-
ção foi de 436 para 372. As perdas podem ser classifica-
das como Perdas Reais (também conhecidas como per-
das físicas), que é a água que não chega ao consumidor 
final, sendo perdida em vazamentos presentes na rede 
de distribuição e, Perdas Aparentes, que é o volume 
desviado por meio de ligações clandestinas e também 
pela medição imprecisa dos hidrômetros. Saiba mais 
sobre as metodologias de cálculo desses índices nas 
notas do Painel de Indicadores. 

As principais ações de combate a perdas são subs-
tituição de redes, ramais e hidrômetros, combate a li-

gações irregulares (fraudes) e varredura de vazamentos 
não‐visíveis. Desde o início do programa até o final de 
2013, investimos R$ 1,5 bilhão, dos quais R$ 424 milhões 
em 2013, com recursos da JICA (Japan International Co-
operation Agency), Caixa Econômica Federal e BNDES, 
além de recursos próprios. 

O volume físico total economizado nesse período 
foi de 29,4 milhões de metros cúbicos. A quantia eco-
nomizada é suficiente para atender permanentemente 
uma população de aproximadamente 450 mil habitan-
tes, equivalente à população de municípios como San-
tos ou São José do Rio Preto. Estima-se que atualmente 
cada 1 ponto percentual de queda no índice de perdas 
total represente volume necessário para o consumo de 
300 mil pessoas. Até o final da década, o investimento 
total no programa deverá atingir R$ 5,9 bilhões.

Também em 2013 foi realizada a 4ª edição do Cur-
so Internacional de Boas Práticas Operacionais para 
Prevenção, Redução e Controle de Perdas em Siste-
mas de Distribuição de Água. Profissionais de sete 
países (Angola, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equa-
dor e Honduras), no total de 23 pessoas, passaram 
por treinamento intensivo sobre combate às perdas, 
visitaram unidades da Sabesp, conheceram novas tec-
nologias e dividiram experiências de seus países para 
evitar o desperdício.

O curso faz parte do TCTP – Third Country Training 
Program, cooperação internacional dentro da parceria 
entre Sabesp, JICA e ABC – Agência Brasileira de Coo-
peração. O programa também já levou empregados da 
Sabesp ao Japão, sendo que nos últimos anos 157 deles 
receberam treinamento intensivo de melhores práticas 
do saneamento, uma vez que o Japão é conhecido como 
um dos países referência no setor.

Uso consciente e proteção  
dos mananciais

Para assegurar a disponibilidade 
de água potável para a população, as 
ações para ampliar o abastecimen-
to e reduzir as perdas de água são 
complementadas por iniciativas que 
buscam o uso eficiente da água e a 
preservação de suas fontes. 

Nesse sentido, nosso Programa 
de Uso Racional da Água (PURA) que 
visa reduzir o consumo de água em 
prédios publicos, com a correção de 
vazamentos na instalação hidráulica, 
implantaçao de equipamentos de bai-
xo consumo e medidas para o reapro-
veitamento da água, além de incenti-
var práticas contra o desperdício.

Por meio de parceria com enti-
dades públicas, estaduais e munici-
pais, o programa já chegou a cerca de 
7.900 imóveis em todo o Estado. Ade-
rindo ao PURA, as entidades podem 
pagar uma tarifa cerca de 25% inferior 
à tarifa aplicável às entidades públicas 
que não tenham aderido ao programa, 
se conseguirem reduzir o consumo de 
água em pelo menos 10%.

Em 2013, o programa foi amplia-
do para mais 160 prédios. Até de-
zembro de 2015 será implantado em 
240 escolas estaduais da RMSP, por 
meio de parceria entre a Secretaria 

O Programa de 
Uso Racional 
da Sabesp foi 
ampliado para 
mais 160 prédios 
em 2013

2008

85

A evolução do Programa de
Uso Racional da Água

Número de imóveis atendidos pelo PURA na RMSP

819 1.741 2.191 2.491 2.651

2009 2010 2011 2012 2013

Foram investidos 
aproximadamente 

R$ 6,5 milhões 
em perfuração 

de poços e 
infraestrutura de 
projetos; meta é 
investir cerca de 

R$ 15 milhões  
até 2015

Redução de perdas
2009 2013

PERDAS DE FATURAMENTO 27,6 % 24,4 %

LITROS POR LIGAÇÃO POR DIA 436 372

Queda de 14,6%

Entre 2009 e 2020 serão  
R$ 6,1 bilhões em investimentos 

somente em ações contra  
as perdas. Já foram executados  

R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 424 milhões 
somente em 2013, em: 

•	 substituição de redes,  
ramais e hidrômetros

•	 intenso combate a ligações 
irregulares (fraudes)

•	 varredura de vazamentos  
não-visíveis.

Nos últimos  
nove anos  

(2004-2013), 
o índice de 

perdas físicas 
caiu 6,4 pontos 

percentuais, 
volume suficiente 

para abastecer 
uma cidade 
do tamanho 
de Curitiba

 

(2 milhões  
de habItantes).
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um serviço de diagnóstico, controle 
e retiradas de plantas aquáticas, as 
macrófitas, que obstruem a capta-
ção de água na represa. Este serviço 
conta com dois barcos especialmen-
te equipados.

No período de 18 meses, foi 
retirado da represa um total de  
11,3 mil m³ de macrófitas, o equiva-
lente a aproximadamente 600 ca-
minhões. O material coletado foi 
posteriormente disposto para se-
cagem e desidratação; os volumes 
residuais foram transferidos para 
aterro sanitário. Foram investidos 
nessas ações o valor de R$ 12,2 
milhões, que devem continuar até 
2015 com previsão de investimento 
de mais R$ 4,3 milhões.

Controle de Qualidade

A alta qualidade da água é uma 
das marcas que fazem da Sabesp 
uma empresa reconhecida interna-
cionalmente. Para isso, temos estru-
tura de monitoramento que acompa-
nha desde a produção à distribuição 
da água. São 15 laboratórios regio-
nais, distribuídos estrategicamente 
pelo estado, que realizam mais de 
760 mil ensaios todos os anos. Os 
resultados são divulgados mensal-
mente nas contas dos clientes. 

A Sabesp também possui um la-
boratório que centraliza os ensaios 
de maior complexidade técnica e re-
cebe amostras de água bruta e trata-
da, distribuída por todas as regiões 
operadas. São realizados cerca de 
300 mil ensaios por ano, incluindo 
a análise em que técnicos degustam 
amostras de água para identificar a 
existência de substâncias que cau-
sam alterações no gosto ou odor. A 
Sabesp é a única no país a fazer este 
tipo de análise. 

A acreditação dos ensaios pelo 
Inmetro é uma meta para todos os 
laboratórios. Atualmente, 12 unida-
des já possuem alguma acreditação 
e 240 métodos são acreditados. O 
aprimoramento de todos os en-
saios é feito por meio do Programa 
de Proficiência dos Laboratórios em 
que uma amostra é enviada para la-
boratórios internos e externos para 
obtenção de um resultado médio. 
A comparação entre o resultado do 
laboratório sob avaliação e a média 
obtida por todos os outros permite 
identificar fragilidades e dar mais 
confiabilidade aos resultados. 

ETE ABC
(São Paulo)

Polo Petroquímico 
de Capuava

(Mauá)

ÁGUA DE REÚSO 
(após tratamento do efluente 

gerado na ETE ABC)

equivale a 

450
piscinas

olímpicas

DESTINAÇÃO:
esfriamento de caldeiras,
limpeza de máquinas
e galpões, 
geração de energia

de litros por mês
1,2 bilhão

450
L/s

da Educação do Estado de São Pau-
lo e a Sabesp. Além de mudanças 
na estrutura física para combater o 
desperdício, as escolas participan-
tes que conseguirem reduzir o con-
sumo de água em pelo menos 10% 
ganham desconto de 25% na conta 
de água. A perspectiva é uma eco-
nomia anual de R$ 13,9 milhões e de, 
no mínimo, 216 milhões de litros de 
água até 2015.

A implantação do PURA nesses 
imóveis propicia uma conservação 
mensal de água tratada na rede públi-
ca suficiente para abastecer uma ci-
dade com cerca de 36 mil habitantes.

Outra iniciativa para preservar a 
água potável para consumo humano 
é a água de reúso. Localizado junto 
à Estação de Tratamento de Esgotos 
(ETE) ABC, na divisa entre os municí-
pios de São Paulo e São Caetano do 
Sul, o Aquapolo Ambiental, implanta-
do no final de 2012 em parceria com 
a Odebrecht Ambiental, abastece o 
Polo Petroquímico de Capuava, em 
Mauá, com água de reúso provenien-
te do tratamento do efluente gerado 
na ETE ABC. 

Atualmente, a planta produz 
450 litros por segundo de água de 
reúso destinada à atividade indus-
trial, como o esfriamento de caldei-
ras, limpeza de máquinas e galpões, 
geração de energia. Desconsideran-
do algumas flutuações na demanda, 

essa vazão atual equivale a aproximadamente 1,2 mi-
lhão de metros cúbicos de água por mês (ou 450 pisci-
nas olímpicas). A expectativa é que o Aquapolo alcance 
o pico de sua produção (1000 litros por segundo) por 
volta de 2020, quando a economia de água potável pro-
porcionada pelo projeto equivalerá a uma cidade de até 
500 mil habitantes. 

O Aquapolo é um projeto pioneiro na América do 
Sul e está entre os dez maiores do mundo em água de 
reúso industrial. Mas não é o único. Em 2013, as ETEs 
da RMSP forneceram mais de 400 mil metros cúbicos 
de água de reúso. O processo de produção da água de 
reúso da Sabesp é assegurado pelo sistema de gestão 
ISO 9001:2000, obedecendo a rigorosos parâmetros 
de qualidade. 

A proteção de mananciais é outro desafio que ne-
cessita de grande parceria do poder público municipal, 
principalmente com a forte fiscalização da ocupação 
irregular dos arredores de represas que abastecem 
grandes cidades como São Paulo. Neste caso, nossas 
ações se estendem para o extremo sul da capital, onde 
estão localizados alguns dos principais reservatórios 
da grande São Paulo, as represas Billings e Guarapi-
ranga. Trata-se do programa Mananciais/Vida Nova, 
implantado em 2008.

Embora seja de responsabilidade da prefeitura da 
capital, que tem a tarefa de executar intervenções em 43 
favelas e loteamentos irregulares das áreas próximas 
às represas, a Sabesp atua ampliando a infraestrutura 
de coleta de esgoto enviado para tratamento, principal-
mente nas áreas de nascentes dessas represas.

Dos R$ 355 milhões previstos em contrapartidas da 
Companhia a serem investidos nesse projeto, até ago-
ra foram executados aproximadamente R$ 117 milhões, 
dos quais R$ 48,4 milhões em 2013. Os custos totais, a 
serem executados até o final de 2015, somam cerca de 
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R$ 1,6 bilhão, com recursos também da União, Governo 
do Estado, municípios e Banco Mundial. 

Ainda dentro das iniciativas pela recuperação das 
represas, foram iniciadas em dezembro de 2011 as 
ações do Nossa Guarapiranga, represa que abastece 
uma média de três milhões de pessoas da região sul 
da capital. O Programa conta com dez botes coletores 
e 11 ecobarreiras (estruturas com boias e telas metá-
licas submersa instaladas na desembocadura dos 
afluentes da represa, que fazem a retirada de lixos que 
chegam por esses canais). São retirados desde sofás, 
recipientes plásticos, televisores e carcaças de veícu-
los até os mais variados tipos de dejetos que conta-
minam a água e causam transtornos às operações de 
captação da água. 

Neste primeiro período de operação dos serviços, 
foram coletados mensalmente, em média, 250 metros 
cúbicos de lixo, e transferidos para aterro sanitário. Só 
em 2013, foram retirados 2,5 mil metros cúbicos de re-
síduos. Além disso, desde julho de 2012, tem sido feito 
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Nas últimas duas décadas  
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO: 
SAÚDE, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 
DESENVOLVIMENTO

EM PLENO SÉCULO 21, a falta de 

saneamento básico aprofunda as diferenças 

sociais em um país onde quase 50% do 

esgoto não é coletado e pouco mais de 30%  

dessa carga poluidora recebe tratamento  

e destinação correta.

Isso significa dizer que metade do volume de esgoto 
produzido permanece no ambiente onde foi gerado ou 
segue para corpos d’água, muitas vezes utilizados para o 
lazer ou o abastecimento.

O resultado não pode ser outro senão o aumento 
das filas nos postos de saúde, o comprometimento do 
desempenho das crianças na educação, a degradação 
ambiental e a renúncia ao desenvolvimento. O último Re-
latório sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, 
divulgado a cada três anos pela ONU-Água, revela que, 
ainda hoje, doenças relacionadas à ingestão de água 
contaminada matam 1,5 milhão de pessoas no mundo a 
cada ano.

Em São Paulo, esta preocupação já se faz presente 
há pelo menos duas décadas, quando a Sabesp, chegan-
do próximo à universalização do abastecimento de água, 
ampliou seu foco de atuação para a coleta e tratamen-
to do esgoto. Atualmente, o índice médio registrado na 
área operada é de 84% de coleta e 78% de tratamento 
dessa carga poluidora. São números já grandiosos dada 
a dimensão da atuação que chega perto de 60% dos mu-
nicípios paulistas e inclui a mais populosa região metro-
politana do país. 

Dentro deste cenário, podemos afirmar que a Com-
panhia é uma das maiores responsáveis pelos avanços 
que posicionam o Estado entre os mais bem colocados 
no ranking do saneamento brasileiro, contribuindo, inclu-
sive, com a maior queda de índices de mortalidade infan-
til de nossa história recente. Nos últimos 20 anos esse 
índice apresentou redução de 62%.

Os desafios das metrópoles

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), assim 
como nos serviços de água, também é um dos maiores de-
safios para a empresa no que diz respeito ao tratamento 
de esgotos. Além de concentrar quase a metade da popu-
lação total do estado, a histórica ocupação desordenada 
do solo, que se intensificou nos últimos 40 anos com suas 
construções em encostas de rios e regiões de várzea, am-
pliou a degradação ambiental. 

Esta realidade agrava o problema no trecho urbano 
do rio na região da metrópole, especialmente porque o 
Tietê, o principal rio do estado, tem sua nascente a apenas 
100 quilômetros de São Paulo, o que faz com que receba 
uma alta carga poluidora em seu trecho inicial onde ainda 
apresenta uma vazão média anual muito baixa. 

Em seu 22º ano, o Projeto Tietê, 
considerado o maior programa de 
saneamento ambiental do Brasil, se-
gue com a construção e ampliação 
de ETEs (Estações de Tratamento de 
Esgoto), instalação de novas tubula-
ções de grande porte (interceptores 
e coletores-tronco), aumento das 
redes coletoras nos bairros e novas 
ligações domiciliares.

Atualmente estamos na terceira 
etapa do Projeto, que foi iniciada em 
2010 e na qual a Sabesp já investiu 
R$ 1,1 bilhão, dos quais R$ 358 milhões 
em 2013, resultando em 83% das 
obras em execução ou em fase de 
contratação espalhadas por 27 muni-
cípios na RMSP. Ainda nesta 3ª fase 
os investimentos estimados atingirão 
US$ 2 bilhões e contam com finan-
ciamento do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico – BNDES e Social e da Caixa 
Econômica Federal. Até 2016, quando 
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a etapa atual estiver em sua fase final, 
mais 1,5 milhão de pessoas passarão 
a dispor de coleta e três milhões de 
novos habitantes contarão com servi-
ço de tratamento de esgotos. 

No ano de 2013, merece desta-
que, dentro das ações da 3ª etapa, 
o início da ampliação da Estação de 
Tratamento de Esgotos de Barueri, 
a maior unidade de tratamento de 
efluentes da América Latina. O em-
preendimento aumentará a capaci-
dade de tratamento de 9,5 mil litros 
por segundo para 16 mil litros por se-
gundo, passando de 4,5 milhões para 
7,5 milhões de pessoas atendidas. 

Na fase atual, temos a previsão 
de ampliar na RMSP, até o final desta 
etapa, o índice de cobertura de coleta 
de 84% para 87%, e de 70% para 84% 
em relação ao tratamento do volume 
coletado. O impacto positivo deste 
pacote de obras também deverá re-
fletir na diminuição do odor do rio no 
trecho urbano da capital paulista. A 
mancha poluidora do rio Tietê, que já 
diminuiu aproximadamente 160 qui-
lômetros no sentido interior-capital, 
deverá recuar ainda mais. 

Também em 2013, avançamos o 
planejamento da quarta etapa, cujo 
valor estimado de investimentos é 
da ordem de US$ 4 bilhões. O início 
das obras desta etapa, inicialmente 
previsto para 2016, será antecipado 
para 2014. Nesta última fase, além de 
obras de grande complexidade na re-
gião central de São Paulo, que permi-
tirão realizar a adequação e amplia-
ção do sistema existente de coleta e 
transporte de esgotos, iremos tam-
bém avançar com a oferta de redes 
nas áreas periféricas mais afastadas 
e carentes da região metropolitana.

Desde 1992, já foram instalados 
mais de 3,6 mil quilômetros de dutos, 
entre redes coletoras, coletores-tron-
co e interceptores, implantadas novas 
ETEs e ampliadas outras. O Programa 
Córrego Limpo é outra iniciativa da 
Sabesp que está contribuindo para a 
redução da carga poluidora dos cor-
pos d’água do município de São Pau-
lo e seus dois principais rios, Tietê e 
Pinheiros, além de oferecer mais saú-
de e qualidade de vida, de forma mais 
direta, a quase 2 milhões de pessoas, 
minimizando contaminações por vei-
culação hídrica.

O trabalho tem parceria do poder 
executivo municipal e atua contra o 
lançamento clandestino de esgoto e 
ocupação irregular das margens dos 
córregos, cadastrando as famílias em 

programas de moradia. De 2007 ao final de 2013, o Progra-
ma já despoluiu 146 córregos, a um custo de R$ 730,3 mi-
lhões dos quais R$ 130 milhões são da Sabesp. Em 2013, 
foi iniciada a quarta etapa com a despoluição de 30 cór-
regos da capital, dentre eles o Ipiranga, Itaim, Itupu, Man-
daqui e Pirituba, com investimentos de aproximadamente  
R$ 20 milhões. Nessa quarta etapa, que deverá estar con-
cluída até dezembro de 2014, está prevista a despoluição 
de mais 20 córregos de maior porte, com investimentos de 
R$ 100 milhões da Sabesp.

Alguns investimentos no sistema de esgotos de 
bacias contempladas no Programa Córrego Limpo são 
beneficiadas por obras do Projeto Tietê. Os bons resul-
tados têm atraído o interesse de municípios vizinhos 
da capital, como é o caso de Cotia, onde uma parceria 
com o município formalizada em 2013 possibilitou a 
inclusão do ribeirão Rio das Pedras, Córrego Moinho 
Velho e o Rio Cotia no Programa. 

A melhora nos rios da região começa a ser cada 
vez mais visível. Em 78 análises da qualidade da água 
realizadas por grupos de voluntários da Fundação SOS 
Mata Atlântica entre setembro a dezembro de 2013 em 
rios das bacias do Alto e Médio Tietê, foram encontradas 
melhorias em 49 pontos de coleta. 

A Baixada Santista, área que registrou grande cres-
cimento populacional e econômico nos últimos anos, é 
outras região metropolitana beneficiada com maciços 
investimentos em coleta e tratamento de esgotos. Com 
o Programa Onda Limpa, considerado a maior ação de 
saneamento ambiental do litoral brasileiro, estamos 
avançando em nossa meta de universalizar o atendi-
mento de esgoto e a melhoria da qualidade das praias 
nos municípios da Baixada Santista e Litoral Norte. 

Na Baixada Santista, o Programa começou em 2007 
e recebeu até o final de 2013 R$ 1,9 bilhão em investimen-
tos, dos quais R$ 75,5 milhões investidos no ano de 2013. 
Em novembro de 2013, iniciamos a fase complementar 
do programa, que acontece subsequentemente à primei-
ra etapa, iniciada em 2007. Nesta etapa complementar, 
com conclusão programada para 2017, estão sendo in-
vestidos cerca de R$ 700 milhões, incluindo o emissário 
submarino da Praia Grande que, sozinho, responde por 
aproximadamente R$ 300 milhões desse montante e  
33 mil novas ligações domiciliares de esgoto. 

As novas obras vão permitir um salto significativo 
nos índices de cobertura das redes de esgoto da Bai-
xada, levando mais qualidade de vida, melhoria na bal-

neabilidade das praias e desenvolvimento do turismo. 
Ao final desta fase do programa, esperamos que os ín-
dices saltem dos atuais 73% de atendimento para 88%. 

A segunda fase do Onda Limpa, que deve ter início em 
2015, já está em processo de elaboração dos projetos exe-
cutivos e contemplará mais de 600 quilômetros de redes 
coletoras, oito estações de tratamento de esgotos e 50 mil 
ligações domiciliares. Essas obras devem universalizar o 
serviço de esgoto na Baixada Santista até o final da década. 

No litoral norte, o programa já demandou aportes 
de R$144 milhões, sendo que mais de R$18 milhões des-
se montante foram investidos em 2013 em obras de ex-
pansão de redes de coleta, novas estações elevatórias e 
ETEs. Até 2016 ainda estão previstos investimentos de 
mais R$ 510 milhões na região, com recursos próprios e 
financiamentos com o BNDES e Caixa, quando o índice 
de cobertura deve chegar a 85%.

Há seis anos da universalização no litoral, o resulta-
do positivo da ampliação da coleta e tratamento de es-
gotos já é observado na qualidade dos rios e praias da 
Baixada e litoral norte. Um exemplo é a praia do Guaiúba, 
localizada no Guarujá, que está em vias de conquistar o 
2º Selo Bandeira Azul, um dos mais respeitáveis reco-
nhecimentos de qualidade ambiental de praias no mun-
do. Há três anos, a praia do Tombo, também no Guarujá, 
obteve a certificação, que tem a boa qualidade da água 
como um dos principais critérios de avaliação.

A caminho da universalização 

No ano de 2013, a Sabesp deu continuidade a este 
importante trabalho de expansão dos sistemas de co-
leta e tratamento de esgotos, aproximando a empresa 
da conquista de seu primeiro grande objetivo da déca-
da: a universalização em todas as sedes dos municí-
pios operados no interior até o final de 2014.

Este será o primeiro grande passo de um feito iné-
dito no país a ser concluído com a universalização, até 
o final da década, no litoral e Grande São Paulo. Uma 
das frentes de atuação da estratégia para a universa-
lização é a ampliação de rede de coleta e construção 
de ETEs, em 2013 foram entregues 13 novas ETEs em  
13 municípios, incluindo interior e litoral, além da ETE 
de Bragança Paulista, em fase de pré-operação. 

Na soma, tivemos a capacidade de tratamento au-
mentada em aproximadamente 1 m³ por segundo em 
relação a 2012, sem somar com os 240 litros por se-
gundo da ETE Bragança. Atingimos a integralidade do 
atendimento sanitário em 63% das 326 cidades atendi-
das no interior e litoral, sendo 11 em 2013, totalizando 
204 municípios universalizados..

Atualmente, cerca de 21,5 milhões de habitantes 
do Estado tem seus esgotos coletados por aproxima-

damente 46,7 mil quilômetros de 
redes de coleta, emissários e inter-
ceptores de esgoto. Até o final de 
2013 chegamos a um total de 509 
estações operando em todo o esta-
do. Em 2014 está prevista a entrega 
de outras 28 unidades.

Expansão para os Distritos

SO1 A construção de sistemas de 
esgotamento sanitário em áreas fora 
das sedes municipais integra o traba-
lho de expansão do esgotamento, 
uma iniciativa de fundamental impor-
tância para levar qualidade de vida a 
essas comunidades. São obras como 
as realizadas na Unidade de Negócio 
(UN) da região do Baixo Paranapane-
ma onde a Companhia está investin-
do aproximadamente R$ 7 milhões 
em obras em bairros rurais de cida-
des como Adamantina e Presidente 
Prudente. As obras nessas localida-
des compreendem a instalação de 
redes coletoras de esgoto, ligações 
domiciliares e estações compactas 
de tratamento. Em 2013, seis distritos 
foram beneficiados. 

Rios mais limpos no Interior

Esse conjunto de ações no In-
terior, somado aos avanços realiza-
dos na Região Metropolitana e Lito-
ral Paulista, colaboram diretamente 
na melhoria da qualidade de nossos 
principais rios, além de muitos cór-
regos utilizados pelas comunidades. 
Segundo o mais recente documento 
Conjuntura dos Recursos Hídricos 
no Brasil – 2013 realizado pela Agên-
cia Nacional das Águas (ANA) com 
base em dados levantados em 2012, 
a bacia do rio Tietê já apresentava 17 
pontos com tendência de aumento do 
IQA (Índice de Qualidade da Água). 
De acordo com o documento, a me-
lhora está “relacionada principalmen-
te aos investimentos em saneamento 
na RMSP e em cidades do interior”. 

Além da melhora já verificada, 
apenas na região do Médio Tietê, até 
o final de 2013, estavam em andamen-
to, simultaneamente, dez obras para 
a construção de ETEs em Anhembi, 
Águas de São Pedro, Agudos, Ara-
çariguama, Boituva, Capela do Alto, 
Cesário Lange, Ibiúna, Dourado e São 
Roque. As ETEs entregues em Con-
chas, Laranjal Paulista (duas unida-
des), Boituva, Cesário Lange e Salto 
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pesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo) contemplam projetos sobre a utilização do lodo 
como material de recuperação de áreas degradadas, sua 
aplicação na cobertura a aterros sanitários e extração de 
areia para emprego na construção civil. Além disso, no 
primeiro semestre foi assinado contrato para transfor-
mação de cerca de 70 toneladas diárias de lodo produ-
zido na ETE de Lavapés, em São José dos Campos, em 
composto agrícola. Já foi produzida uma quantia a título 
experimental. Entretanto, para que seja feita a destinação 
aos produtores agrícolas ainda é necessária aprovação 
do registro de autorização pelo Ministério da Agricultura 
cuja documentação foi protocolada no órgão no início de 
2014. A expectativa é obter a autorização entre o final de 
2014 e início de 2015. 

Na ETE Barueri, a maior estação de tratamento de 
esgotos da América Latina, o planejamento está dire-
cionado para a instalação de unidades de secagem de 
lodos. Há estudos para o aproveitamento do biogás ex-
cedente gerado na digestão do lodo.

Em relação ao tratamento de água, o volume de lodo 
gerado nas ETAs que compõem os oito sistemas integra-

do Pirapora já trazem melhorias para 
os rios afluentes dessas regiões. 

Na região do Vale do Paraíba, na 
bacia do rio Paraíba do Sul, o docu-
mento também já apontava em 2012 
que os “investimentos em saneamen-
to do Governo do Estado de São Paulo, 
com o aumento da coleta de esgotos 
e a construção de novas ETEs” eram 
os principais motivos para a melho-
ra no IQA. Paralelamente, a Sabesp 
também está empenhada em bus-
car resultados semelhantes na bacia 
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
(PCJ), onde somos responsáveis por 
23 municípios. 

Já implantamos 24 ETEs nesta 
região, com destaque ao sistema in-
tegrado de Várzea e Campo Limpo 
Paulista, inaugurado no final de no-
vembro. Foram investidos R$ 113 mi-
lhões em coletores-tronco (grandes 
tubulações que levam o esgoto para 
tratamento), estações de bombea-
mento, entre outros equipamentos, 
além da estação de tratamento, be-
neficiando diretamente cerca de 180 
mil pessoas das duas cidades e con-
tribuindo para a despoluição do Rio 
Jundiaí, um dos importantes afluen-
tes do Rio Tietê. 

Ainda na bacia do PCJ, há 
obras em Águas de São Pedro e 
nos municípios da região Bragan-
tina, onde o tratamento de esgo-
to garante a preservação dos rios  
Jaguari, Jacareí, Atibainha, Limeira, 
Cachoeira, Rio do Pinhal e Rio do Pei-
xe. Ao todo, a região é atendida por 
cinco estações de tratamento e vai 
receber mais três: Vargem, Socorro e 
Bragança Paulista – esta última em 
fase de pré‐operação, beneficiando 
195 mil pessoas.

Entretanto, faz-se necessário 
notar que a poluição dos corpos hí-
dricos também se origina do proces-
so industrial, do lixo descartado no 
solo que acaba carregado pelas chu-
vas para dentro dos rios (poluição di-
fusa), do uso e ocupação desordena-
da do solo e lançamento clandestino 
de esgotos em água pluvial. Sendo 
assim, é imprescindível a participa-
ção da sociedade na conscientização 
pela destinação correta do lixo e co-
nexão das residências à rede de es-
goto, bem como do poder executivo 
local na limpeza das cidades e fisca-
lização de irregularidades. 

Se Liga na Rede

Em que pese todos os esforços e investimentos 
pela expansão das redes coletoras, a falta de condições 
econômicas de uma parcela de clientes para adaptar as 
instalações sanitárias de sua residência a essas tubu-
lações faz com que o esgoto continue a ser descartado 
de forma inadequada. Para estas situações, a Sabesp 
e o Governo do Estado de São Paulo lançaram, no final 
de 2011, o Programa Pró-Conexão, cujo nome-fantasia 
adotado pela Companhia é Se Liga na Rede. 

Em oito anos, a meta é realizar as adequações in-
tradomiciliares e conectar 192 mil residências de famí-
lias com renda de até três salários-mínimos, totalizando 
R$ 349,5 milhões em investimentos. No programa, os 
custos de instalação das interligações são inteiramen-
te pagos pelo governo (80%) e pela Sabesp (20%). Em 
2013, o programa ganhou impulso com a realização de 
15,2 mil ligações em 60 municípios paulistas a um custo 
total de R$ 33,2 milhões, o que equivale ao provimento 
do serviço para cerca de 50 mil pessoas. Com isso, cer-
ca de 160 milhões de litros de esgotos1 deixaram de ser 
lançados in natura em rios e córregos por mês

A ligação à rede coletora de esgotos contribui para a 
qualidade de vida dos moradores e para a despoluição de 
rios, córregos e mananciais. 

Ao final do programa, a iniciativa beneficiará di-
retamente 800 mil pessoas e indiretamente cerca de 
40 milhões de paulistas com a despoluição de córre-
gos, rios, represas e mares. O investimento total, ao 
longo de oito anos, é de R$ 349,5 milhões. O Se Liga 
na Rede tem a participação direta da comunidade. Em 
cada bairro, as casas beneficiadas são visitadas por 
uma Agente Se Liga – uma moradora contratada pela 
Sabesp para apresentar a iniciativa e explicar os bene-
fícios da ligação de esgoto. Com a assinatura do termo 
de adesão, o imóvel é fotografado, a obra é agendada 
e executada. Ao final, a casa é entregue para a família 
em condições iguais ou melhores.

Destinação de Resíduos 

A gestão dos resíduos sólidos oriundos da presta-
ção dos serviços de saneamento compõe uma comple-
xa equação, composta por variáveis legais, ambientais 
e operacionais. Tomando-se como exemplo a produção 
e disposição final dos lodos de ETAs e ETEs, observa-
-se que a legislação vigente bem como a sociedade 
exigem avanços na busca de alternativas tecnológi-
cas que considerem a minimização da geração e o uso 
benéfico desses resíduos. Diante dessas questões, a 
Sabesp tem trabalhado em várias frentes, buscando 
inovações em relação à destinação e à disposição final 
desses resíduos.

Parte dos R$ 6,4 milhões investidos no desenvol-
vimento da pesquisa em 2013 foi destinada aos temas 
voltados à disposição e uso benéfico do lodo, de modo a 
atender aos Princípios da Produção Mais Limpa. As par-
cerias com a Agência Brasileira de Inovação – Finep e Fa-

(1) Chegou-se a este número a partir da média de consumo de 130 litros por pessoa por dia multiplicado por 
50 mil pessoas vezes trinta dias, sendo que aproximadamente 80% desse volume se transforma em esgoto.
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“
dos de abastecimento na RMSP foi 
reduzido em 22% nos últimos cinco 
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químicos utilizados no tratamento 
de água na Grande São Paulo, com 
efeitos benéficos sobre a geração de 
efluentes e lodo.
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GESTÃO FINANCEIRA

PARA CUMPRIR NOSSA meta maior  

que é a universalização dos serviços em nossa 

área de atuação até o final desta década,  

a Companhia empenha-se para manter uma 

gestão eficiente dos recursos financeiros, 

que suporte o plano de investimentos da 

Companhia, correspondente a cerca de 30%  

do que é investido em saneamento no Brasil.

Além das ações rotineiras para redução de custos, 
aumento da eficiência e contratações mais vantajosas, 
a Sabesp participou ativamente em 2013 no processo de 
revisão tarifária junto à Agência Reguladora de Sanea-
mento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), visan-
do o estabelecimento de tarifas que remunerem de forma 
adequada a prestação de serviços pela Companhia. 

O plano de investimentos da Companhia visa ex-
pandir os nossos sistemas de água e esgoto, aumen-
tar e proteger nossas fontes de água para atender a 
crescente demanda por água e esgoto nos municípios 
onde atuamos. Entre 2014-2018, a previsão é investir-
mos cerca de R$ 12,8 bilhões1.

Em 2013, a Companhia investiu R$ 2,7 bilhões, man-
tendo o patamar de investimentos dos últimos anos.

O quadro a seguir apresenta os investimentos reali-
zados em 2013, segregados por segmento e região3:

Água Esgoto Total

Região Metropolitana de São Paulo 652,4 977,3 1.629,7 

Sistemas Regionais (interior e litoral) 451,3 635,0 1.086,3 

Total 1.103,7 1.612,3 2.716,0 

A Sabesp se utiliza de recursos próprios e de ter-
ceiros para financiar seu plano de investimento, sendo 
a maior parte da dívida da Companhia (60,2%) contraída 
junto a agências oficiais de governo nacionais e estran-
geiras e organismos multilaterais, com custos baixos 
e prazos longos. Além disso, recorre a captação de re-
cursos no mercado de capitais nacional e internacional, 
preferencialmente para a gestão da dívida.

Ao final de 2013, o endividamento total da Com-
panhia era de aproximadamente R$ 9,5 bilhões, sendo 
que a dívida em moeda estrangeira totalizava 39,1% da 
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1 – Para mais informações sobre nossos projetos de investimento, consulte os capítulos “Mais segurança no abastecimento em 
um ambiente de adversudades climáticas” e “Esgotamento Sanitário: Saúde, Preservação Ambiental e Desenvolvimento”.
2 – Não inclui os compromissos assumidos com os contratos de programa (R$ 18 milhões, R$ 63 milhões,  
R$ 139 milhões, R$ 154,7 milhões e R$ 65 milhões, respectivamente em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013)
3 – Não inclui os compromissos assumidos com os contratos de programa (R$ 65 milhões)
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dívida total. Do endividamento em 
moeda estrangeira, a maior parte 
é contraída junto a organismos de 
financiamento internacionais, apre-
sentando prazos longos de venci-
mento, fluxo de amortização diluído 
ao longo do tempo e baixas taxas 
de juros. 

Com relação ao indicador dívida 
total ajustada pelo EBITDA Ajustado, 
de 2,32 vezes em 2013, observa-se que 
o mesmo encontra-se dentro dos limi-
tes determinados nos contratos de dí-
vida, que impõem um teto de 3,65 para 
este indicador. Em 2013, amortizamos 
R$ 1,8 bilhão de nossa dívida.

A eficácia da estratégia que a Sa-
besp vem adotando ao longo dos anos 
é reconhecida pelo mercado financei-
ro, e refletiu‐se nas avaliações realiza-
das pelas agências de classificação de 
risco de crédito ao longo do período:
a) Em 24 de maio de 2013, a Fitch 

Ratings elevou o rating nacional 
da Sabesp para “AA(bra)”, de “AA-
-(bra)”, ao mesmo tempo que re-
afirmou o rating global em “BB+”, 
ambos com perspectiva estável;

b) Em 15 de julho de 2013, a Moody”s 
iniciou o acompanhamento da 
Sabesp, atribuindo-lhe um rating  
AA1.br na escala nacional e “Baa3” 
na escala global (equivalente ao 
rating “BBB-“ das demais agências 
de classificação de risco – primei-
ra escala no grau de investimento), 
com perspectiva estável para am-
bos os ratings;

c) Em 12 de novembro de 2013, a 
Standard & Poor’s reafirmou os 
ratings de crédito corporativo 
“brAA+” na escala nacional e “BB+” 
na escala global. Vale destacar 
que a perspectiva para ambos os 
ratings é “positiva” desde 21 de de-
zembro de 2012.

Empréstimos e Financiamentos

Em 2013, a empresa contratou um montante cor-
respondente a R$ 3 bilhões, principalmente junto à Cai-
xa e BNDES que, somadas às contratações anteriores, 
asseguram 78,4% dos recursos de terceiros necessários 
aos investimentos previstos para o período de 2014-2018.

Caixa Econômica Federal – CAIXA: Em dezembro de 2013 
foram firmados contratos que totalizaram aproximada-
mente R$ 1,2 bilhão. Estas contratações também foram 
objeto da seleção 2012-2013 efetuada pelo Ministério das 
Cidades, sendo destinadas à execução de obras do Pro-
jeto Tietê e do Programa Metropolitano de Água. O prazo 
total é de até 24 anos, com carência de até 4 anos e juros 
indexados à TR mais 6% ao ano, acrescidos de taxa de ad-
ministração de 1,4% ao ano e taxa de risco de 0,3% ao ano. 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES: Em fevereiro, firmamos contrato no valor 
de aproximadamente R$ 1,35 bilhão, para compor par-
te da contrapartida da Sabesp no projeto de execução 
da Terceira Etapa do Programa de Despoluição do Rio 
Tietê, financiado pelo Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID. O contrato de empréstimo tem como 
objetivo a implantação de coletores, interceptores, redes 
coletoras e ligações domiciliares de esgoto, bem como 
ampliação da capacidade de tratamento de esgoto na 
Região Metropolitana de São Paulo. O prazo total é de 
até 180 meses, com carência de até 36 meses e encargos  
 financeiros de TJLP + 1,66% a.a.

No âmbito da Seleção 2012-2013 do Ministério das 
Cidades, também em dezembro, firmamos contrato no 
valor de R$ 415 milhões para a ampliação da captação 
e da capacidade operacional da Estação de Tratamento 
de Água Guaraú e para a implantação do Reservatório 
Túnel R3 da mesma ETA, integrantes do Programa Me-
tropolitano de Água. O prazo total do contrato é de até 
144 meses, com carência de até 36 meses e encargos 
financeiros de TJLP + 1,66% a.a. 

Adicionalmente, junto ao BNDES, decorrente do con-
trato de promessa de subscrição assinado em 2009, rea-
lizamos em outubro a emissão da 18ª Debênture, no valor 
total de aproximadamente R$ 275,4 milhões, quando foram 
emitidas 100 debêntures simples, não conversíveis em 
ações, com garantia real, divididas em três séries, sendo:

a) 1ª Série: 28 debêntures com colocação exclusiva para o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES, no valor total de R$77,1 milhões;

b) 2ª Série: 30 debêntures com colocação exclusiva para 
a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR no valor total 
de R$82,6 milhões; e

c) 3ª Série: 42 debêntures com colocação exclusiva para o 
BNDES, no valor total de R$115,6 milhões.

Em dezembro de 2013, o BNDES e o BNDES-
PAR subscreveram e integralizaram 58 debêntures, 
sendo 28 da 1ª Série e 30 da 2ª Série, no valor total de  
R$ 159,7 milhões.

Além das contratações de financiamento, em 2013 
a Sabesp também assinou um contrato de Parceria 
Público-Privada, por meio de concessão administrativa, 
para a prestação de serviços de operação e manutenção 
do empreendimento Sistema Produtor São Lourenço. O 
contrato tem valor de aproximadamente R$ 6,0 bilhões 
e tem prazo total de 25 anos, sendo 4,5 anos dedicados 
as obras e 20,5 anos à prestação dos serviços.

Ainda, formalizou junto à Agência Nacional de Águas 
– ANA a concessão de estímulo financeiro no âmbito do 
Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – PRO-
DES, na forma de pagamento pelo esgoto tratado da Esta-
ção de Tratamento de Esgotos – ETE Pararangaba, no mu-
nicípio de São José dos Campos, mediante cumprimento 
de metas de volume de esgoto tratado e de abatimento 
de cargas poluidoras constantes no contrato do PRODES. 
O valor total dos recursos financeiros aportados, oriun-
dos do Orçamento Geral da União – OGU, é de cerca de 
R$ 8,0 milhões. Os recursos foram depositados em conta 
vinculada da Sabesp e a liberação do pagamento pelo es-
goto tratado será efetuada em doze parcelas trimestrais e 
sucessivas que poderão, a partir da plena operação e do 
início da certificação da ETE, ser sacadas trimestralmente, 
desde que cumpridas as obrigações contratuais.

Cabe destacar também, que este ano firmamos o  
1º termo de aditamento ao contrato de empréstimo com 
a Japan International Cooperation Agency (JICA) para a 
segunda etapa do Programa Corporativo de Redução de 
Perdas, que possibilitou o desembolso inicial, no valor de 
¥ 6,0 bilhões, equivalentes a aproximadamente R$ 120 
milhões, bem como efetuamos a liquidação financeira 
do Contrato de Financiamento nº 01.2.619.3.1, no valor de  
R$ 60 milhões, e do Contrato de Repasse nº 10/669.748-
6, no valor de R$ 180 milhões, assinados em 2002 com o 
BNDES e com bancos repassadores (Banco Alfa e Banco 
Itaú BBA) para o financiamento do Projeto de Despolui-
ção do Rio Tietê – Etapa II.

Mais informações sobre empréstimos e financia-
mentos estão disponíveis no Formulário de Referên-
cia da Companhia, disponível em www.sabesp.com.br/ 
investidores, menu Informações Financeiras e Opera-
cionais/Formulário de Referência e IAN.

Mercado de Capitais

Em janeiro de 2013, a Companhia 
realizou sua 17ª Emissão de debêntu-
res no montante total de R$ 1,0 bilhão, 
dividida em três séries, sendo a pri-
meira no valor de R$ 424,7 milhões, 
com vencimento em janeiro de 2018, 
remunerada a CDI mais 0,75% ao ano, 
a segunda, de R$ 395,2 milhões, pa-
gando IPCA e juros anuais de 4,5%, a 
vencer em janeiro de 2020, e a tercei-
ra série no valor de R$ 180,1 milhões, 
com vencimento em janeiro de 2023, 
remunerada pelo IPCA acrescido de 
4,75% ao ano. Importante destacar 
que, no processo de formação de pre-
ço dessas debêntures (bookbuilding), 
a demanda pelos títulos foi superior a 
R$ 4,7 bilhões, o que permitiu à Com-
panhia efetuar a alocação de recursos 
entre as séries na forma mais eficiente 
possível, em busca da minimização do 
custo final da operação.

Os recursos da 17ª Emissão des-
tinaram-se ao pagamento de compro-
missos financeiros que venceram em 
2013, bem como para o resgate anteci-
pado de saldo da 11ª Emissão de Debên-
tures. Desta forma, já no mês de março, 
a Companhia liquidou a 11ª Emissão, 
emitida em abril de 2010, por meio da 
amortização de um terço da 1ª série  
(R$ 270 milhões) e dos 50% restantes da  
2ª série (R$ 202,5 milhões), bem como 
do resgate antecipado do saldo rema-
nescente da 1ª série, cujo vencimento 
estava previsto para março de 2015.

Os recursos captados com a  
16ª Emissão, concluída em dezembro 
de 2012, e com a 17ª Emissão, que so-
maram R$ 1,5 bilhão no total, permitiram 
à Sabesp uma readequação no perfil de 
vencimento de sua dívida, reduzindo 
a necessidade de financiamento até 
2015. Ao longo de 2013, essa estratégia 
mostrou-se bastante adequada, permi-
tindo à Companhia fugir à turbulência 
de mercado ocorrida em meados do 
ano (maio a agosto), quando os merca-
dos de capitais, tanto nacional quanto 
internacional, fecharam-se a novas 
captações de recursos, em função da 
perspectiva de mudanças na política 
monetária dos Estados Unidos, com o 
possível fim da política de compra de 
títulos públicos pelo Federal Reserve.

Mais informações sobre dívidas 
com o mercado de capitais estão dis-
poníveis no Formulário de Referência 
da Companhia, disponível em www.sa-
besp.com.br/investidores, menu Infor-
mações Financeiras e Operacionais/
Formulário de Referência e IAN.

Fitch Ratings Moody’s Standard & 
Poor’s

24/05/2013 15/07/2013(1) 12/11/2013

RATING 
NACIONAL

elevado de AA-(bra) para 
AA(bra) AA1.br brAA+

RATING 
INTERNACIONAL BB+ Baa3(2) BB+

PERSPECTIVA
Estável para ambos  

os ratings
Estável para ambos  

os ratings
“Positiva” desde 21/12/2012 

para ambos os ratings

1 – Início do acompanhamento. 2 – Equivalente ao rating BBB- das demais agências de classificação de risco, primeira escala no 
grau de investimento.
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Mercado de ações1

O ano de 2013 foi intenso para 
os papéis da Sabesp. Em 10 de ja-
neiro, a Sabesp alterou a proporção 
entre os ADRs e as ações negocia-
das no Brasil: antes um ADR equi-
valia a duas ações, depois da ope-
ração um ADR passou a representar 
uma ação.

No mês de abril, com as ações 
sendo negociadas a cerca de  
R$ 90,00 no Brasil, a Companhia re-
alizou um desdobrando de ações na 
proporção de 1 ação para 3 ações, 
ou seja, cada acionista detentor de 
uma ação ou ADR passou a possuir 
3 ações ou ADRs.

Ao longo do primeiro semestre, 
na expectativa da conclusão do pro-
cesso de revisão tarifária, as ações 
mantiveram a tendência de alta, 
atingindo máxima de R$ 32,13 em 28 
de março, ou seja, 10,97% de alta em 
relação ao fechamento de 2012. Os 
ADRs acompanharam o movimento 
das ações, registrando máxima de 
US$ 16,21 em 8 de março (16,38% de 
valorização em comparação com o 
fechamento de 2012).

As prorrogações, entre os me-
ses de abril e junho, do cronogra-
ma da Arsesp para conclusão do 
processo de revisão tarifária da 
Companhia, entre outros fatores, 
resultaram na queda no preço das 
ações e dos ADRs, que fecharam o 
ano em R$ 26,46 e US$ 11,34, com 
desvalorização de 8,62% e 18,58%, 
respectivamente, em relação ao 
fechamento de 2012. No mesmo 
período, o Ibovespa, desvalorizou 
15,5% enquanto o Dow Jones apre-
sentou valorização de 28,12%. Com 
esse desempenho, o valor de mer-
cado da Sabesp que era de R$ 19,8 
bilhões em 2012, passou a R$ 18,1 
bilhões em 2013.

Apesar do desconto na precifi-
cação dos ativos este ano, que não 
voltaram ao patamar de 2012, o pre-
ço dos papéis mostrou recuperação 
durante o segundo semestre e o nú-
mero de acionistas da Companhia 
na BM&FBovespa aumentou 29,1%, 
evidenciando que, mesmo com as 
incertezas regulatórias, o mercado 
segue confiando nos fundamentos 
da empresa.

As ações da Sabesp participaram de 100% dos pre-
gões da BM&FBovespa e movimentaram um volume fi-
nanceiro de R$ 11 bilhões em 2013. No mercado america-
no, a empresa fechou o ano com 165,3 milhões de ADRs 
em circulação. O volume financeiro negociado na NYSE, 
em 2013, foi de US$ 5,7 bilhões, ou seja, 5,9% inferior ao 
de 2012.

Em 2013, a Sabesp continuou a ser acompanhada 
pelas principais instituições financeiras do mercado. 

As ações da Sabesp são negociadas na 
BM&FBovespa sob o código SBSP3 e na Bolsa de Va-
lores de Nova York, na forma de American Depositary 
Receipts (ADRs), sob o código SBS. A empresa continua 
integrando os principais índices da BM&FBovespa, entre 
eles o Índice de Sustentabilidade Empresarial.

Dividendos

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, 
as ações ordinárias têm direito ao dividendo mínimo 
obrigatório, correspondente a 25% do lucro líquido do 
exercício, obtido depois das deduções determinadas ou 
admitidas em lei e que pode ser pago sob a forma de 
juros sobre capital próprio.

Em 2013, a Sabesp creditou dividendos, na forma 
de juros sobre capital próprio no montante de R$ 534,3 
milhões, relativos ao ano de 2012, correspondentes a 
cerca de R$ 2,345 por ação ordinária e dividend yield 
de 2,7%.

Referente ao ano de 2013, o Conselho de Adminis-
tração aprovou o pagamento de juros sobre o capital 
próprio no montante de R$ 537,5 milhões, correspon-
dendo a R$ 0,786 por ação ordinária e dividend yield 
de 3,0%, a ser pago em até 60 dias após a realização 
da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas 
de 2013.

Débito dos municípios atendidos no atacado

Em alguns municípios atendidos no atacado, exis-
tem débitos pendentes relativos a venda de água, com 
os quais a empresa vem envidando os esforços para 
recuperar os valores devidos.

Quando a negociação não é possível, os débitos são 
ajuizados, como ocorreu com os municípios de Guarulhos, 
Mauá, Santo André e Diadema, sendo que para os dois pri-
meiros alguns precatórios já foram expedidos e aguardam 
pagamento. Para Santo André a ação de cobrança também 
se encaminha no sentido de serem expedidos precatórios.

Com relação ao município de Diadema, os estudos 
para a criação de uma nova empresa de água e esgotos 
com participação acionária da Sabesp foram abandona-
dos. No dia 18 de março de 2014, foi assinado contrato 
para a prestação direta pela Sabesp dos serviços públicos 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
no Município de Diadema, sendo celebrado concomitan-
te termo de acordo e avenças judiciais para a solução 
das dívidas de fornecimento de água e de indenização. 
O termo previu, ainda, a futura aquisição de subsidiária 
da Saned, antiga prestadora de serviços, pela Sabesp. Os 
empregados da Saned após a consolidação da aquisição 
passarão a compor o quadro de funcionários da Sabesp 
em face de sucessão. 

No ano de 2013, todos os municípios citados pa-
garam parcialmente as faturas mensais emitidas pela 
venda de água por atacado. Cabe destacar que os mu-
nicípios de Mogi das Cruzes e São Caetano pagaram as 
faturas integralmente em seus respectivos vencimentos.

Além das dívidas relativas à venda de água por ata-
cado, os municípios de Diadema e Mauá têm dívidas com 
a Sabesp decorrentes da indenização dos ativos, devidos 
e não pagos, em função da retomada antecipada da ope-
ração pelos municípios. 

No caso do município de Diadema, esta dívida será 
equacionada na negociação em curso. 

Quanto ao município de Mauá, a ação foi julga-
da procedente com a condenação do município e da 
SAMA (Saneamento Básico do Município de Mauá) 
ao pagamento da dívida. Essa sentença transitou em 
julgado e a Sabesp iniciou a execução em outubro de 
2012, entretanto, o município de Mauá ajuizou Ação 
Rescisória na tentativa de anular a decisão que era fa-
vorável à empresa. A Sabesp foi citada e apresentará 
defesa no prazo legal.

 

Desempenho Econômico-Financeiro

Para dispor de recursos financeiros, próprios e de 
terceiros, necessários à universalização dos serviços, é 
fundamental que a Sabesp mantenha um bom desem-
penho operacional e financeiro. Em 2013, a Companhia 
obteve lucro líquido de R$ 1,9 bilhão.

A receita operacional bruta relacionada à presta-
ção de serviços de fornecimento de água e coleta de 
esgoto somada à receita de construção apresentou um 
acréscimo de R$ 593,6 milhões, ou 5,2%, passando de 
R$ 11,4 bilhões em 2012 para R$ 12,0 bilhões em 2013. Já 
a receita de construção apresentou um ligeiro decrés-
cimo, de R$ 19,7 milhões ou 0,8%, quando comparado 
com o ano anterior.

Foram determinantes para o 
aumento da receita bruta o cresci-
mento do volume faturado e o efeito 
médio dos reajustes tarifários (5,6%) 
durante o ano de 2013, ou seja, do 
reajuste de 5,15% aplicado em se-
tembro de 2012 e do reposiciona-
mento tarifário de 2,35% aplicado em 
abril de 2013, cabendo lembrar que o 
impacto do reajuste de 3,1% aplicado 
dezembro de 2013 se dá apenas a 
partir de janeiro de 2014.

O volume faturado de água e 
esgoto apresentou um crescimen-
to de 2,8% no período, resultado da 
expansão de 2,7% das ligações de 
água e 3,5% das ligações de esgoto. 
Além disso, as altas temperaturas 
e a ausência de chuvas, principal-
mente no último trimestre de 2013, 
impactaram diretamente o aumento 
do consumo de água e, consequen-
temente, de esgoto.

Esse crescimento está em li-
nha com o esperado pela Compa-
nhia que é em torno de 2,5% para o 
volume faturado de água e de 3 a 
3,5% para esgoto, sendo este último 
influenciado pelos altos de investi-
mentos que a Companhia vem rea-
lizando nesse segmento.

Nos quadros da página seguin-
te são demonstrados os volumes 
faturados de água e esgoto, de acor-
do com a categoria de uso e região, 
cabendo ressaltar que o aumento 
expressivo do volume de água de re-
úso deve-se à entrada em operação 
do projeto Aquapolo Ambiental.
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O número de 
acionistas da 
Companhia na 
BM&FBovespa 

aumentou 29,1%: 
mesmo com 

as incertezas 
regulatórias, o 
mercado segue 
confiando nos 

fundamentos da 
empresa

1 – Para fins de comparação, as cotações das ações e dos ADRs anteriores à alteração na proporção das 
ações por ADRs e ao desdobramento, citadas nesta seção, foram ajustadas pelos efeitos dessas operações.
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Volume faturado de água e esgoto(1) por categoria região
(em milhões de metros cúbicos)

Água Esgoto Água + Esgoto

 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 %

Metropolitana 1.181,9 1.206,9 2,1 1.005,7 1.029,2 2,3 2.187,6 2.236,1 2,2

Sistemas Regionais(2) 614,0 628,1 2,3 501,5 520,2 3,7 1.115,5 1.148,3 2,9

Total varejo 1.795,9 1.835,0 2,2 1.507,2 1.549,4 2,8 3.303,1 3.384,4 2,5

Atacado 297,5 299,0 0,5 27,3 29,7 8,8 324,8 328,7 1,2

Água de reúso 0,4 15,1 – – – – 0,4 15,1 –

Total 2.093,8 2.149,1 2,6 1.534,5 1.579,1 2,9 3.628,3 3.728,2 2,8

Volume faturado de água e esgoto(1) por categoria de uso
(em milhões de metros cúbicos)

 Água Esgoto Água + Esgoto

 2012 2013 % 2012 2013 % 201 2 2013 %

Residencial 1.530,0 1.565,6 2,3 1.262,6 1.299,1 2,9 2.792,6 2.864,7 2,6

Comercial 172,8 175,4 1,5 160,5 163,4 1,8 333,3 338,8 1,7

Industrial 38,3 39,4 2,9 41,6 44,4 6,7 79,9 83,8 4,9

Pública 54,8 54,6 (0,4) 42,5 42,5 – 97,3 97,1 (0,2)

Total varejo 1795,9 1.835,0 2,2 1.507,2 1.549,4 2,8 3.303,1 3.384,4 2,5

Atacado 297,5 299,0 0,5 27,3 29,7 8,8 324,8 328,7 1,2

Água de reúso 0,4 15,1 – – – – 0,4 15,1 –

Total 2.093,8 2.149,1 2,6 1.534,5 1.579,1 2,9 3.628,3 3.728,2 2,8

(1) Não auditado (2) Composto pelas regiões do litoral e interior
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(1) O EBITDA Ajustado (“EBITDA Ajustado”) corresponde ao lucro líquido antes: (i) das despesas de depreciação e amortização; 
(ii) do imposto de renda e contribuição social (tributos federais sobre a renda); (iii) do resultado financeiro e (iv) outras despesas 
operacionais, líquidas. O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, IFRS - International Financial Reporting Standard ou USGAAP (princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos), 
tampouco deve ser considerado isoladamente ou como alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou 
alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado, e 
a definição da Companhia de EBITDA Ajustado pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas. A administração da 
Companhia acredita que o EBITDA Ajustado fornece uma medida útil de seu desempenho, que é amplamente utilizada por investidores 
e analistas para avaliar desempenho e comparar empresas. Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente 
da Companhia. O EBITDA Ajustado não faz parte das demonstrações financeiras.

O EBITDA Ajustado tem como objetivo apresentar um indicador de desempenho econômico operacional. O EBITDA Ajustado da 
Sabesp equivale ao lucro líquido antes das despesas financeiras líquidas, do Imposto de Renda e Contribuição Social (tributos federais 
sobre a renda), da depreciação e amortização, e das outras despesas operacionais líquidas. O EBITDA Ajustado não é um indicador 
de desempenho financeiro reconhecido pelo Método da Legislação Societária e não deve ser considerado individualmente ou como 
uma alternativa ao lucro líquido como indicador do desempenho operacional, como alternativa aos fluxos de caixa operacionais ou 
como indicador de liquidez. O EBITDA Ajustado da Sabesp serve como indicador geral do desempenho econômico e não é afetado 
por reestruturações de dívidas, oscilações das taxas de juros, alterações da carga tributária ou níveis de depreciação e amortização. 
Em consequência, o EBITDA Ajustado serve como instrumento adequado para uma comparação regular do desempenho operacional. 
Além disso, existe outra fórmula para calcular o EBITDA Ajustado que é adotado em cláusulas de alguns de compromissos financeiros. 
O EBITDA Ajustado permite uma melhor compreensão não apenas do desempenho operacional como também da capacidade de 
satisfazer as obrigações da Companhia e levantar recursos para investimentos em bens de capital e capital de giro. O EBITDA Ajustado, 
porém, tem limitações que o impedem de ser usado como indicador de lucratividade porque não leva em conta outros custos resultantes 
das atividades da Sabesp ou alguns outros custos que podem afetar consideravelmente seus lucros, como despesas financeiras, 
tributos, depreciação, despesas de capital e outros encargos relacionados.

(2) Outras despesas operacionais líquidas, referem-se principalmente as baixas de ativo imobilizado, provisão para perda 
com ativos intangíveis, perda com projetos economicamente inviáveis, deduzidos das receitas com venda de ativo imobilizado, 
vendas de editais, indenizações e ressarcimento de despesas, multas e cauções, locação de imóveis, água de reúso, projetos e 
serviços do Pura e Aqualog.

Reconciliação do EBITDA Ajustado(1)

(medições não contábeis)

2013 2012 2011 2010 2009

Lucro líquido 1.923,6 1.911,9 1.380,9 1.630,4 1.507,7 

Resultado financeiro 483,2 295,7 633,0 378,8 10,3 

Depreciação e amortização 871,1 738,5 768,7 552,2 562,2 

Imposto de renda e contribuição social 732,0 635,7 498,1 662,7 602,6 

Outras despesas operacionais líquidas(2) (3,3) 23,2 90,3 (1,6) 44,5 

EBITDA Ajustado 4.006,6 3.605,0 3.371,0 3.222,5 2.727,3 

Margem EBITDA Ajustado 35,4 33,6 34,0 34,9 31,8 

Receita de construção (2.444,8) (2.464,5) (2.224,6) (2.130,6) (2.039,8)

Custo de Construção 2.394,5 2.414,4 2.177,0 2.081,1 2.009,7 

EBITDA Ajustado sem receita e custo de construção 3.956,3 3.554,9 3.323,4 3.173,0 2.697,2 

Margem EBITDA Ajustado sem receita e custo de construção 44,6 43,0 43,2 44,7 41,2

O EBITDA ajustado registrou aumento de 11,1%, pas-
sando de R$ 3,6 bilhões em 2012 para R$ 4,0 bilhões 
em 2013, e a margem EBITDA ajustado atingiu 35,4%, 
enquanto no exercício anterior foi de 33,6%. Descon-
siderando os efeitos da receita e do custo de constru-
ção a margem EBITDA ajustada resulta em 44,6% em 
2013 (43,0% em 2012).

Histórico do EBITDA Ajustado 
e Margem EBITDA Ajustado

LEGENDA

Em 2013, a receita operacional líquida, ou seja, 
desconsiderando a receita de construção e os impos-
tos incidentes sobre os serviços de água e esgoto, to-
talizou R$ 11,3 bilhões, um acréscimo de 5,4% em rela-
ção ao ano anterior.

Em 2013, os custos dos produtos e serviços pres-
tados, despesas administrativas, comerciais e de 
construção tiveram um acréscimo de 4,0% (R$ 317,9 
milhões). Desconsiderando os efeitos do custo de 
construção, o aumento foi de 6,2%. A participação dos 
custos e despesas na receita líquida, no entanto foi 
reduzido de 73,2% em 2012 para 72,3% em 2013. Para 
mais informações sobre a composição e as variações 
dos custos e despesas, veja o Press Release de re-
sultados, disponível no sítio da Companhia em www.
sabesp.com.br/investidores, item Informações Finan-
ceiras e Operacionais do menu superior.
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Notas

(a) Compostas por todas as receitas operacionais, financeiras, outras receitas operacionais, juros e variações 
monetárias, cambiais ativas e receita relativa à construção de ativos próprios.

(b) Compostos por custos e despesas operacionais, tais como: materiais gerais, materiais de tratamento, serviços, força 
e luz, despesas gerais e cursos de treinamento de empregados. Não foram considerados os gastos com depreciação 
e amortização e baixa de créditos.

(c) Compostos por salários e encargos. Incluem valores pagos a instituições do Governo (encargos e taxação de empregados).

(d) Composto por Juros sobre Capital Próprio, despesas financeiras (juros, multas e outras despesas financeiras), 
variações monetárias e variações cambiais. Não foram considerados os lucros retidos.

(e) Composto por Cofins/Pasep sobre receita operacional e não operacional, despesas fiscais, imposto de renda e 
contribuição social pagos e imposto de renda sobre remessa ao exterior.

(f) Compostos por apoio institucional, apoio de eventos, recepção, exposição e incentivos fiscais distribuídos nas áreas 
de educação, cultura, saúde, esporte, combate à fome e segurança alimentar.

Observações

(1) As outras despesas operacionais não foram computadas em nenhum dos itens acima e totalizam o valor de R$ 162,6 
milhões, R$ 91,5 milhões e R$ 54,1 em 2011, 2012 e 2013 respectivamente.

(2) A metodologia para elaboração deste quadro é similar ao do DVA (Demonstração do Valor Adicionado) divulgado 
nas Demonstrações Financeiras de 2012, exceto com relação às despesas financeiras, variações monetárias/cambiais 
e imposto de renda, que foram considerados os valores efetivamente pagos e não os provisionados.

O valor econômico gerado e distribuído pela Sa-
besp nos últimos 3 anos são demonstrados no quadro 
a seguir:

Valor econômico acumulado
(R$ em mil)

Componente 2013 2012 2011

A - Valor Econômico Direto Gerado 12.436.533 11.820.477 11.077.360 

Receitas(a) 12.436.533 11.820.477 11.077.360 

B- Valor Econômico Distribuído 9.737.238 9.410.019 9.241.671

Custos operacionais(b) 5.172.151 5.113.183 4.716.260

Salários e benefícios de empregados(c) 1.932.739 1.735.434 1.810.686

Pagamentos para provedores de capital(d) 1.063.581 1.158.562 1.377.490

Pagamentos para governos(e) 1.521.437 1.364.646 1.300.799

Investimentos na comunidade(f) 47.330 38.194 36.436

Valor Econômico Acumulado (A-B) 2.699.295 2.410.458 1.835.689

EC1
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ATUANDO POR UMA RELAÇÃO SUSTENTÁVEL 
COM O MEIO AMBIENTE

A GESTÃO AMBIENTAL da Sabesp, 

pautada nas diretrizes propostas em sua 

Política de Meio Ambiente, é inerente à 

prestação de serviços de saneamento 

e essência do negócio. Na direção de 

consolidar a cultura ambiental a empresa 

prioriza a disseminação interna e externa dos 

conhecimentos e experiências relacionados às 

boas práticas ambientais.

São ações presentes nos programas de gestão am-
biental corporativos que contam com envolvimento dos 
colaboradores, da comunidade e parcerias com organiza-
ções não governamentais. Em 2013 foram investidos R$ 
32,5 milhões em programas e projetos de meio ambiente. 

Sistema de Gestão Ambiental

Como aprimoramento de suas práticas de  
gestão operacional, a Sabesp tem um programa para 
implantação progressiva do Sistema de Gestão Am-
biental (SGA) nas ETEs e ETAs, associado à certificação  
ISO 14001 em parte das estações em operação, conside-
radas estratégicas. 

A implementação do SGA, conforme modelo da  
ISO 14001, ocorreu primeiramente em 65 estações de tra-
tamento e este escopo vem sendo ampliado, ano a ano, 
com metas até 2020, dada a complexidade do modelo 
em questão. Para a escolha das instalações considerou-
‐se a abrangência geográfica da Sabesp, os diferentes ti-
pos de processos de tratamento empregados, bem como 
os diferentes portes das estações, visando garantir a re-
presentatividade das instalações e consequentemente 
otimizar a replicação das práticas estabelecidas.

Assim, no primeiro semestre de 2013, o SGA foi im-
plantado em mais 30 ETEs, totalizando até o presente 
momento 95 Estações com SGA, sendo mantido em 
2013 o número total de 50 ETEs certificadas. Até a data 
de fechamento do presente relatório, foi iniciado novo 
ciclo de auditoria externa, havendo perspectivas de ma-
nutenção da certificação em questão. Ainda em 2013 foi 
iniciada a implantação do SGA em outras 34 estações, 
com previsão de conclusão em 2014. Dos R$ 21,5 milhões 
investidos pelo Programa desde 2009, grande parte des-
tinou-se ao aprimoramento de requisitos de gestão e da 
infraestrutura das estações, oferecendo maior seguran-
ça operacional, visando a redução de riscos, acidentes 
e geração de passivos ambientais, além de estimular o 
desenvolvimento de ações preventivas. 

Mudanças climáticas e gestão 
de emissões de gases do  
efeito estufa

EC2/EN18 O Saneamento é um dos 
setores altamente impactados pelas 
mudanças climáticas e os eventos 
extremos a elas associados. Entre os 
impactos potenciais, destacam-se a 
redução da água superficial, maior 
demanda urbana e agrícola por água, 
aumento na competição por recursos 
hídricos, danos a estruturas físicas e 
impactos no funcionamento dos sis-
temas de tratamento, fluxos hídricos 
antecipados e mais concentrados, 
falta de segurança energética e ele-
vação do nível do mar com risco de 
intrusão salina.

Os investimentos que podem ser 
necessários para gerenciar os efeitos 
resultantes das mudanças climáticas 
são de difícil avaliação, por não existir 
tecnologia que ofereça precisão em 
prever a extensão de nossas despesas 
potenciais decorrentes, considerando 
ainda a própria complexidade do tema 
e estudos disponíveis. As despesas 
para o cumprimento de alterações nos 
regulamentos ambientais, bem como 
para prevenir ou remediar os efeitos 
físicos da mudança climática podem  
vir a aumentar.

Para minimizar o agravo do efei-
to estufa e as consequentes mudan-
ças climáticas, a Sabesp está desen-
volvendo um Programa Corporativo 
de Gestão de Emissões de Gases 
Efeito Estufa – GEE, visando a redu-
ção e a gestão de emissões desses 
gases. Uma das ações do progra-
ma é a elaboração de inventários 
anuais de emissões de GEE, impor-
tante ferramenta de controle para 
o acompanhamento das demais  
atividades envolvidas.

Evolução das Emissões de Gases de Efeito na Sabesp
de 2007 a 2012

2.000

1.500

500

1.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Emissão de GEE (mil ton CO
2
e)

No primeiro 
semestre de 
2013, o Sistema 
de Gestão 
Ambiental (SGA) 
foi implantado em 
mais 30 Estações 
de Tratamento de 
Esgotos (ETEs)



5352

3%

96%
7%

92%

1%

1%

2011

2012

Escopo 1

Emissão de GEE em 2011 e 2012 por escopo

Escopo 2
Escopo 3

EC2/EN18 Em 2013, a Sabesp concluiu 
os inventários corporativos de GEE 
dos últimos dois anos. Em 2011, as 
emissões totalizaram 1.987.644,67 
tCO2e e em 2012, 2.141.111,06 tCO2e. 
Nota-se que a tendência observada 
nos inventários anteriores foi confir-
mada, de tal modo que as atividades 
referentes à coleta e tratamento de 
esgotos (escopo 1) permanecem como 
as maiores fontes emissoras de GEE 
da empresa, representando mais de 
91% das emissões de CO2e. O cresci-
mento das emissões pela fonte Esgo-
to Coletado e Tratado é explicado pelo 
avanço do serviço, considerando-se a 
meta da universalização.

A fonte com maior variação 
de emissão foi a energia elétrica 
(escopo 2) e seu aumento de 145% 
em relação ao ano anterior, decorre 
da expansão da base termelétrica 
na matriz energética brasileira. As 
emissões decorrentes de ativida-
des administrativas (escopo 3), em 
especial as da utilização de veícu-
los, representam cerca de 1% do to-
tal das emissões.

Dando sequência ao Programa 
Corporativo de Gestão de Emissões 
de Gases Efeito Estufa a empresa 

está discutindo as bases da sua política corporativa de 
Mudanças Climáticas. Nossa estratégia prevê identificar 
ações de mitigação, ampliar sua abrangência e gerenciar 
possíveis riscos operacionais pela mudança do clima, 
bem como identificar oportunidades, aumentando nossa 
resiliência e implementando novas tecnologias. 

São exemplos de iniciativas adotadas para re-
dução de riscos relativos à segurança energética, a 
implantação de uma pequena central hidrelétrica e 
o aproveitamento de biogás gerado a partir do trata-
mento de esgotos. Em relação ao risco de redução da 
disponibilidade hídrica, a empresa vem procurando se 
adaptar a um novo cenário de escassez hídrica decor-
rente da mudança do clima por meio de ações como 
o Programa Corporativo de Redução de Perdas, o Pro-
grama de Uso Racional da Água e a expansão do reúso 
planejado da água para fins urbanos e industriais.

As ações descritas estão alinhadas com as diretri-
zes da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), 
com a qual a Sabesp tem contribuído, tanto no sentido 
das ações empresariais já em curso, quanto na organi-
zação de medidas para o cumprimento da meta estadual 
que estabelece a redução de 20% das emissões de GEE 
até 2020, em relação aos índices de 2005.
GRI 4.12/ EN18 A Sabesp também participa do Carbon 
Disclosure Project – CDP Climate Change há oito anos, 
uma iniciativa internacional para uniformização e or-
ganização da forma pela qual as empresas divulgam 
seus resultados de emissões de GEE inventariadas, 
bem como potenciais riscos e oportunidades relacio-
nadas à mudança do clima.

Gestão de Recursos Hídricos e proteção de mananciais 

GRI SO5 A Sabesp participa e atua nas diversas instân-
cias do Sistema, representada por meio de aproximada-
mente 150 de seus funcionários, de diversas unidades da 
empresa, mediante uma linha de atuação corporativa. No 
âmbito do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a Sa-
besp tem uma cadeira no Plenário do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH), e em três de suas câmaras 
técnicas; também tem representação no Plenário e em 
câmaras técnicas dos quatro comitês federais com 
abrangência no Estado de São Paulo. No âmbito do Sis-
tema Estadual, a Sabesp participa das sete câmaras téc-
nicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e tem 
assento no Plenário dos 21 comitês de bacias hidrográfi-
cas estaduais e em câmaras técnicas, com prioridade 
para as câmaras de Planejamento, de Saneamento e de 
Cobrança pelo Uso da Água. 

Ainda na direção do aprimoramento da gestão dos 
recursos hídricos, a Sabesp vem acompanhando a im-
plantação progressiva da cobrança pelo uso da água (sua 
matéria prima principal), que é o instrumento responsável 
por promover a conscientização sobre o valor econômico 
inerente à água, a importância do uso racional e proporcio-
nando parte do aporte financeiro necessário às ações pla-
nejadas pelos integrantes do sistema para a recuperação 
e preservação dos recursos hídricos.

Também vem iniciando as discussões sobre o en-
quadramento dos corpos de água, instrumento em que 
a bacia estabelece um pacto por metas de qualidade da 
água associada aos seus usos preponderantes. Estes 
dois importantes instrumentos de gestão são direta-
mente relacionados com o negócio da Sabesp. Em 2013, 
a Companhia desembolsou cerca de R$ 27,1 milhões 
para o pagamento pelo uso da água de rios de domí-
nio federal e estadual, nas bacias hidrográficas do rio 
Paraíba do Sul, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 
dos rios Sorocaba e Médio Tietê, dos rios da Baixada 
Santista e do Baixo Tietê. É aguardado para o período 
de 2014-2015 o início da cobrança nas demais bacias 
hidrográficas do Estado de São Paulo.
EN11/EN13 A Sabesp, reforçando a importância de sua 
participação na conservação dos recursos hídricos, é 
proprietária e mantém áreas dentro de unidades de con-
servação, realizando trabalhos de fiscalização e monito-
ramento, além de apoiar estudos de biodiversidade 
realizados por universidades, como a USP. Há aloja-
mentos de pesquisa que podem ser usados, inclusive 
para observação noturna da fauna.

Além de reservas florestais, a 
Sabesp mantém dois viveiros flo-
restais e ao longo do ano executou 
ações voluntárias educativas e de 
recomposição da vegetação, nas 
quais foram plantadas mais de 19 mil  
mudas de árvores.

Em relação às outorgas e li-
cenciamentos ambientais, o parque 
operacional existente é objeto dos 
Programas Corporativos de Obten-
ção e Manutenção das Outorgas de 
Direito de Uso de Recursos Hídricos 
e de Licenciamento Ambiental. To-
dos os usos de água estão com o 
pedido de outorga protocolado junto 
ao órgão gestor, sendo que muitos 
já foram deferidos e outros estão em 
análise no Departamento de Águas e 
Energia Elétrica – DAEE e da Agên-
cia Nacional de Águas- ANA. Para os 
novos empreendimentos, a obtenção 
das licenças e outorgas já faz parte 
de seu ciclo de vida, isto é, um novo 
empreendimento somente tem início 
mediante sua regularidade ambiental.

Programa de educação  
Ambiental – PEA 

A Sabesp vem investindo na mu-
dança de cultura de seus funcionários 
e da comunidade com ações e proje-
tos de Educação Sanitária e Ambien-
tal contribuindo para a construção 
de valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum da so-
ciedade, essencial à qualidade de vida 
e à promoção da sustentabilidade.

De forma corporativa o Programa 
de Educação Ambiental – PEA Sa-
besp, engloba mais de cem atividades 
de Educação Ambiental de todas as 
unidades da empresa. Entre as ações 
e projetos destacam-se o Clubinho 
Sabesp, Programa de Uso Racional da 

Reservas dentro de áreas protegidas
Emissão de GEE em 2011 e 2012 por escopo

Reserva do Morro Grande
(município de Cotia)

Reserva do Rio Claro
(municípios de Salesópolis e Bertioga)

Fazenda Capivari
(município de São Paulo)

• Perímetro: 66 km
• Área: 10.700 ha
• Represas: Graça e Pedro 

Beicht
• ETA Alto Cotia

• Perímetro: 152 km
• Área 16.100 ha
• Atende ao sistema produtor  

Rio Claro
• Represa Ribeirão do Campo e 

barragem do Poço Preto.
• ETA Casa Grande
Obs.: Totalmente inserida no Parque 
Estadual da Serra do Mar.

• Perímetro: 12 km
• Área: 2.900 ha
• Atende ao sistema produtor 

Guarapiranga
• ETA Rodolfo José da Costa e Silva 

(Alto da Boa Vista)
Obs.: Totalmente inserida na  
APA Capivari‐Monos.

A empresa vem 
procurando se 
adaptar a um 

novo cenário de 
escassez hídrica 

decorrente da 
mudança  
do clima:  

o Programa de 
Redução  

de Perdas,  
o Programa de 

Uso Racional  
da Água e  

a expansão  
do reúso

O Programa 
de Educação 
Ambiental (PEA) 
engloba mais de 
cem atividades 
de Educação 
Ambiental de 
todas as  
unidades da 
Sabesp
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Água – PURA, Dia do Milênio Sabesp, 
Navega São Paulo, Abraço Verde, Prol, 
Ecoposto, Sabesp 3Rs, Participação 
Comunitária, Sabesp Colorida, Soltura 
de Peixes, Verde Vida, Futurágua, Praia 
Limpa e Pequenos Cientistas, entre 
outros. Muitos destes projetos nasce-
ram de iniciativas locais e depois se 
expandiram na empresa. 

Os projetos de Educação Am-
biental voltados para a comunidade 
transmitem conceitos, de forma lú-
dica e interativa, por meio de teatro, 
dança, música, mímica, oficinas de 
desenho, cartilhas, exposições, soltura  
de peixes, plantio de árvores, limpeza 
de córregos, rios e praias, visitas mo-
nitoradas às estações de tratamento, 
palestras educacionais, etc. Eles se 
destinam, sobretudo, ao público infan-
to-juvenil, alunos de escolas públicas  
e particulares, professores e comuni-
dades de baixa renda. Em 2013, tam-
bém foram realizadas quase duas mil 
palestras em escolas, nas comunida-
des e em empresas, atendendo um 
público de 170 mil pessoas. Também 
tivemos mais de 1.500 visitas monito-
radas em nossas instalações, atenden-
do um público de aproximadamente  
64 mil visitantes.

Com o objetivo de disseminar e 
aprofundar conhecimentos sobre o 
saneamento ambiental também para 
nossos empregados, possibilitando 
uma visão articulada, integradora e 
estratégica sobre a gestão ambiental, 
desde 2007 o Programa de Educa-
ção Ambiental – PEA Sabesp já trei-
nou mais de 2.400 colaboradores 
para atuação como multiplicadores 
em suas unidades de origem.

Em 2013, foram mais 516 empre-
gados treinados, tendo a empresa in-
vestido em treinamentos in company, 
voltados especificamente à realidade 
da empresa e do setor de saneamen-
to. Também foram capacitados, por 
meio do curso “Saneamento, Saúde e 
Meio Ambiente”, mais de 50 empre-
gados que atuam como Agentes Co-
munitários no âmbito do Programa de 
Participação Comunitária na Região 
Metropolitana de São Paulo.

Boas práticas ambientais em 
áreas administrativas

A implantação do Programa 
Sabesp 3Rs vem ocorrendo nas uni-
dades da Sabesp desde 2007, por 
meio de procedimento que define 
as diretrizes para o gerenciamento 

dos resíduos sólidos gerados nas atividades admi-
nistrativas, estabelecendo uma metodologia padrão 
para a empresa. O programa inclui a capacitação de 
funcionários e terceirizados e a implantação de es-
truturas físicas para coleta seletiva, armazenamento 
temporário e destinação socioambiental responsável 
dos resíduos sólidos gerados, em consonância com a 
legislação vigente e em parceria com as Cooperativas 
de Catadores.

Complementarmente, o desenvolvimento de prá-
ticas de Educação Ambiental estimula os empregados 
a adotarem hábitos de consumo responsável e de mi-
nimização na geração de resíduos, tanto no ambiente 
corporativo como no convívio social. Em, 2013 foram 
destinados para reciclagem cerca de 381 toneladas de 
resíduos sólidos gerados em atividades administra-
tivas. A implantação do Programa Sabesp 3Rs em algu-
mas unidades contempla inovações como a que ocorreu 
em Caraguatatuba, com a implantação de uma Central de 
Resíduos e de uma Composteira na sede da Unidade de 
Negócio Litoral Norte, onde também está localizada a Es-
tação de Tratamento de Água Porto Novo. Essas estruturas 
físicas se destinam respectivamente, ao armazenamento 
temporário dos resíduos sólidos recicláveis, a serem envia-
dos posteriormente para as Cooperativas de Catadores de 
Materiais Recicláveis e à compostagem dos resíduos or-
gânicos gerados na unidade, a serem utilizados como  
condicionador de solo.

Ainda na linha da sustentabilidade no uso dos re-
cursos naturais, obtivemos no início de 2014 a certifi-
cação LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), concedido pelo USGBC (United States Green 
Building Council), em função do conjunto de soluções 
sustentáveis adotadas. O novo prédio encontra-se num 
terreno de 19 mil m², com área construída de 391 m². Os 
mais de 13 mil m² restantes, isto é, 70% do total, serão 
ocupados por áreas verdes. A construção atende exi-
gências de sustentabilidade em seis categorias: espa-
ço, racionalização do uso de água, eficiência energética, 
materiais e recursos naturais, qualidade ambiental in-
terna do ar e inovação.

Outra iniciativa de destaque é o Programa de Re-
novação de Frota Veicular, uma das ações de mitigação 
com as qual estamos contribuindo para reduzir as emis-
sões de GEE, além de oferecer mais eficiência às ope-
rações. Em 2013 avançamos na substituição da nossa 
frota de veículos leves para a tecnologia flex, com obri-
gatoriedade de abastecimento com etanol. Atingimos o 
percentual de 77% para veículos leves e 65% para a frota 
pesada, cuja tecnologia atende a legislação Euro-5, de 
redução de emissões de poluentes.

Somam-se à importância ambiental, os benefícios 
econômicos e modernização da gestão trazidos pelo 
Programa, como a redução do consumo de combus-
tíveis, a economia com manutenção e documentação 
e a receita com os leilões dos veículos substituídos 
(R$ 15,4 milhões em 2013), além da desmobilizados da 
base de ativos da empresa. Com o programa, reduzi-
mos a necessidade de 615 veículos para a operação, 
ao mesmo tempo em que a disponibilidade da frota foi 
ampliada de 85% para 98%. Isso significa que, sem a 
necessidade de parada para manutenção, consegui-
mos, em um ano, atender 48 dias a mais com a mesma 
quantidade de veículos.

Obtivemos no 
início de 2014 
a certificação 

Leadership 
in Energy and 

Environmental 
Design concedido 

pelo United 
States Green 

Building Council

EM 2013, TAMBÉM 
FORAM REALIZADAS 2 MIL 
PALESTRAS EM ESCOLAS, 
NAS COMUNIDADES E EM 
EMPRESAS, ATENDENDO 
UM PÚBLICO DE 170 MIL 

PESSOAS. TAMBÉM TIVEMOS 
MAIS DE 1.500 VISITAS 

MONITORADAS EM NOSSAS 
INSTALAÇÕES, ATENDENDO 

UM PÚBLICO  
DE APROXIMADAMENTE  

64 MIL VISITANTES
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VALORIZANDO A QUALIDADE DE VIDA
E OS DIREITOS DO CIDADÃO

NA SABESP TEMOS a crença de que uma 

empresa pode, e deve, em especial no caso de 

uma Companhia pública como a nossa, inspirar, 

servir de modelo, realizar ações e estimular 

mudanças de comportamento que contribuam 

de forma mais ampla para o desenvolvimento 

social da população que está sob sua influência. 

Por contar com recursos, organização e relaciona-
mentos mais amplos que os dos indivíduos, a empresa 
tem a capacidade de funcionar como um núcleo de trans-
formação de seu meio mais próximo e, por extensão, da 
sociedade. É o exercício do papel de empresa-cidadã, 
pelo qual também promove amplamente a noção da ci-
dadania entre aqueles com quem mantém contato.

Desenvolver o relacionamento, a comunicação e 
o engajamento com os públicos ligados ao negócio 
(clientes, acionistas, colaboradores, governos e comu-
nidade) a partir de uma postura orientada por princí-
pios de ética e transparência, são fatores essenciais 
para a sustentabilidade da Companhia. Estabelece-
mos diretrizes empresariais relativas à sustentabilida-
de socioambiental e à valorização do capital humano, 
alinhadas com nosso Código de Ética e Conduta, na 
busca do desenvolvimento sustentável, da gestão inte-
grada, do respeito aos direitos humanos, à diversidade 
e na melhoria da qualidade de vida. 

Na área social, destacamos a manutenção de ade-
sões voluntárias a movimentos e pactos globais de cida-
dania. A Sabesp é parceira do Instituto Ethos, e responde 
anualmente ao questionário de indicadores de responsa-
bilidade social empresarial, o que permite comparar nos-
sas práticas com empresas do mercado. 
HR6 Paralelamente, renovamos pelo sexto ano conse-
cutivo o certificado conferido pela Fundação Abrinq – 
Save the Children, por ser uma empresa amiga da crian-
ça. Anualmente, para renovar o selo a empresa 
apresenta, os projetos direcionados ao público infantil, 
dentre eles destaca-se em 2013: Clubinho Sabesp, Pro-
grama Aprendiz e o Instituto Criança Cidadã (ICC), no 
qual a empresa é co-mantenedora voltado à formação 
de jovens oriundos de famílias em situações de dificul-
dade econômica e social, provendo educação, cultura e 
assistência na região metropolitana de São Paulo. Em 
2013, aportamos R$ 2,9 milhões, propiciando atendi-
mento gratuito a 7 mil crianças e adolescentes, por meio 
de nove creches e três circo-escolas. 

Apoiamos e incentivamos também os oito objeti-
vos do milênio da ONU, integrados em nosso Progra-
ma de Voluntariado Empresarial. Formado por aproxi-
madamente 1.200 pessoas, o grupo realiza campanhas 
que resultam anualmente na arrecadação de toneladas 
de alimentos, roupas, produtos de higiene, livros, revis-

tas, etc. Além disso, são realizadas 
diversas ações de inclusão social, 
aprendizagem e assistência às 
crianças, idosos, portadores de ne-
cessidades especiais entre outros. 
Mantemos também parcerias com 
as comunidades do entorno, ONGs, 
Governo do Estado, prefeituras, es-
colas, orfanatos, creches entre ou-
tros segmentos.

Em 2013, ganhou destaque a 
Campanha do Agasalho do Fus-
ses – Fundo de Solidariedade e De-
senvolvimento Social e Cultural do 
Estado de São Paulo. Esta ação já 
faz parte do calendário da Sabesp 
como uma das iniciativas corporati-
vas mais integradas e de melhores 
resultados. Sob a temática “Roupa 
boa a gente doa”, todos se empe-
nham na arrecadação de peças com 
qualidade. Foram arrecadadas mais 
de 2,5 milhões peças; 470 entida-
des foram beneficiadas; 58.800 fa-
mílias atendidas e 254 mil pessoas 
assistidas.

Essas iniciativas se alinham ao 
nosso Código de Ética e Conduta, 
que tem como valores o respeito 
à sociedade e ao cliente, ao meio 
ambiente, às pessoas, integrida-
de, competência e cidadania. Para 
garantir que estes princípios se-
jam respeitados, dispomos de um  
Comitê de Ética, um canal de de-
núncias interno e de um procedi-
mento corporativo de apuração de 
responsabilidades. Também man-
temos aberto canal de recebimento 
de denúncias externas, por meio da 
Ouvidoria e do Serviço de Atendi-
mento ao Cliente. 

São fatores 
essenciais para a 
sustentabilidade 
da Companhia: 
desenvolver o 
relacionamento, 
a comunicação 
e o engajamento 
com clientes, 
acionistas, 
colaboradores, 
governos e 
comunidade

58.800 famílias
atendidas

2,5 milhões
de peças

470 entidades 
beneficiadas

254 mil pessoas
assistidas

Campanha do Agasalho 2013
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Relacionamento com 
os clientes

A busca pela excelência nos ser-
viços prestados e a postura de apro-
ximação e abertura de canais para o 
diálogo com os públicos envolvidos 
com o negócio é um dos pilares de 
nossa estratégia de atuação integra-
da por diferentes ações de aproxi-
mação e fortalecimento de parcerias 
com a sociedade. Dentro do rol de ini-
ciativas, ganhou destaque em 2013, 
pelo seu ineditismo, a caravana de 
Prestação de Contas realizadas por 
todo o estado. Com equipe formada 
pela alta direção da empresa (direto-
ra-presidente, diretores e superinten-
dentes), foram realizados 16 eventos 
contemplando todas unidades de 
negócio da empresa. Nestas ocasi-
ões, foram apresentados os investi-
mentos da Sabesp para o quadriênio 
2011-2014 e os prefeitos dos municí-
pios atendidos puderam expor suas 
demandas. Tivemos um total de 2.781 
presenças, entre prefeitos, autorida-
des, funcionários e jornalistas. 

Além disso, a melhoria contí-
nua dos serviços prestados, parte do 
novo planejamento estratégico (2011-
2020), também refletiu no ambien-
te online com o aperfeiçoamento da 
Agência Virtual, disponível no site da 
Companhia. Em 2013, cerca de 80% 
dos serviços disponíveis na agência 
presencial passaram a ser oferecidos 
via website. Vale ressaltar que este 
ambiente foi desenvolvido para propi-
ciar a inclusão digital dos deficientes 
visuais, e também disponibilizamos a 
conta em braile, a partir da solicitação 
e cadastro do cliente. 

A melhoria no relacionamento 
com os clientes também passa pelo 
pronto atendimento das centrais tele-
fônicas, onde 100% dos atendimentos 
são realizados com um tempo de es-
pera máximo de 60 segundos. A Sa-
besp realiza atendimento presencial 
em 391 agências e postos, sendo 65 na 
Região Metropolitana de São Paulo e 
326 no Interior e Litoral de São Paulo. 

Atualmente, 100% dos municípios atendidos con-
tam com a leitura, emissão e apuração do consumo 
dos serviços de água e/ou esgotos no ato e no domi-
cílio do cliente, por meio do TACE – Técnico de Aten-
dimento ao Cliente Externo. Os técnicos também são 
capacitados para prestar esclarecimentos e orientar o 
cliente, poupando-o do deslocamento até uma agência 
de atendimento.
EC9 A necessidade de deslocamento também pôde ser 
evitada com a consolidação do processo que restitui ou 
cobra automaticamente em conta futura valores pagos a 
mais ou a menos. Mensalmente, a Companhia corrige 
créditos ou débitos em cerca de 30 mil contas. Lançamos 
uma nova conta mensal de consumo, com as informa-
ções reorganizadas para facilitar a leitura e o entendi-
mento. Foram adicionadas informações sobre os 
impostos incidentes sobre a conta e a demonstração do 
cálculo está mais detalhada.

A concessão da tarifa social integra as ações dire-
cionadas à inclusão de famílias de baixa renda (que ga-
nham até três salários-mínimos mensais). No total, são 
quase um milhão de pessoas – 300 mil domicílios (eram 
280 mil em 2012) que pagam um valor simbólico para 
utilização dos serviços de água e esgoto, com significa-
tivos ganhos na qualidade de vida dessas pessoas. A ta-
rifa social da Sabesp é uma das mais baixas praticadas 
pelas Companhias estaduais de saneamento, com uma 
redução de aproximadamente 64% em relação à tarifa 
residencial normal. Este benefício é regulamentado pela 
Arsesp e também segue critérios de tamanho de moradia 
e consumo de energia.
PR5 As áreas carentes também estão sendo beneficiadas 
com a instalação de hidrantes em redes de distribuição de 
água nas proximidades de comunidades, para auxiliar os 
bombeiros no combate a incêndios. O projeto foi viabilizado 
em setembro de 2012, a partir de um convênio firmado entre 
Sabesp e Prefeitura de São Paulo. Até o final de 2013, foram 
instalados hidrantes nas proximidades de 50 assentamen-
tos a um investimento de R$ 2,2 milhões. 

Pesquisas e satisfação

A Sabesp realiza, anualmente, pesquisa de sa-
tisfação junto a seus clientes desde 2004 aplicando 
sempre a mesma metodologia, o que possibilita com-
parar as diferentes unidades de negócio em diferen-
tes períodos. Nosso objetivo é, a partir dos resultados 
apurados, aprimorar o atendimento e os serviços pres-
tados aos clientes. Em 2013, mantivemos o índice geral 
de satisfação em relação à empresa em 89%. Acredita-
mos que a manutenção de um bom resultado deve-se, 
principalmente, à qualidade e regularidade da água 
fornecida pela Companhia: 91% dos 5.850 entrevista-
dos disseram-se “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” 
com o serviço. 

A Sabesp também passou a fazer pesquisas de satis-
fação em cada um dos municípios com os quais mantém 
contrato de programa. Os levantamentos são realizados a 
cada aniversário de dois anos. Em 2013, foram realizados 
em 138 cidades. Os resultados orientam o aperfeiçoamen-
to do nosso atendimento. As pesquisas são amplamente 
divulgadas, reforçando nosso compromisso com a trans-
parência e melhoria contínua dos serviços prestados.

Ouvidoria

A Ouvidoria da Sabesp possui estrutura e equipe 
de atendimento ao cliente para acatar as diversas mani-
festações sobre os serviços prestados pela Companhia. 
Fechados os resultados da Ouvidoria no ano de 2013, po-
demos informar que houve uma expressiva redução, da 
ordem de 45%, no total de clientes que realizaram suas 
reclamações por meio da Agência Reguladora de Sanea-
mento e Energia do Estado de São Paulo – Arsesp. 

Este também foi o quarto ano consecutivo que a Sa-
besp se mantém fora do ranking anual das 50 empresas 
com maior número de reclamações fundamentadas di-
vulgado pela Fundação Procon. Entendemos que este é 
o resultado do respeito ao cliente, estabelecido em nossa 
visão de futuro, pela busca da excelência no atendimen-
to, fruto de planejamento e de sucessivos ciclos de me-
lhorias, que é uma das marcas desta gestão.

Relacionamento com fornecedores

HR1 A valorização da ética, da transparência e de critérios 
que levem em conta preocupações socioambientais tam-
bém está presente no relacionamento da empresa com os 
fornecedores. Nossas compras estão condicionadas ao 
atendimento de critérios que obedeçam a rígidos padrões 
de qualidade e trazem o Selo Socioambiental concedido 
pelo Programa Estadual de Contratações Públicas Susten-
táveis. Instituído pelo Decreto Estadual nº 50.170/05, o selo 
sinaliza ao mercado fornecedor a intenção do Estado de 
São Paulo de adequar seu perfil de consumo às diretrizes 
internacionais de desenvolvimento sustentável.

Além disso, somos pioneiros dentre as empresas 
públicas a implantar um processo de compras eletrôni-
cas no país, agilizando e simplificando os processos li-
citatórios. Esta medida aumenta a competitividade nos 
preços e reduz os custos envolvidos por todos. Em 2013, 
também trabalhamos conjuntamente com mais 18 forne-
cedores estratégicos para nosso negócio (ferro fundido e 
tubulações de PVC) para incluí-los em nossos cadastros. 

Nosso objetivo é trazer maior competitividade nas lici-
tações e melhorar a qualidade dos produtos utilizados pela 
Sabesp. Neste sentido, em 2013, foram feitas quase dez mil 
inspeções em materiais e equipamentos. Também realiza-
mos procedimento de inspeção para avaliação da confor-
midade do material às especificações e normas técnicas. 
Estabelecida pelo Decreto 59.327/13, a renegociação de 
contratos também foi outra medida vantajosa para o negó-
cio com a qual alcançamos descontos de R$ 11,8 milhões.

Parcerias com a comunidade 
por um mundo melhor

O negócio da Sabesp tem uma 
interação bastante intensa com a co-
munidade, seja para conscientizar so-
bre a importância da conexão à rede 
coletora de esgotos, da preservação 
das áreas de mananciais, uso racional 
da água ou sobre os impactos da po-
luição difusa. Um dos principais proje-
tos é o Se Liga na Rede”. Além disso, 
temos outras iniciativas de destaque 
nas áreas educativa, cultural, nos es-
porte e na promoção da cidadania. 
Abaixo, algumas de nossas ações:

Ecomobilizações: Realizadas em 
parceria com ONGs, a Sabesp in-
centiva a comunidade a se reunir 
para realizar a limpeza de córregos. 
A ação, também visa conscientizar 
a população para a necessidade 
de se unir e agir na preservação do 
meio ambiente.

Disputa de Casas – realizada na cida-
de de São Roque (SP), a campanha é 
promovida pela Sabesp, Brastemp e 
Finish. Cerca de 780 mil litros de água 
foram economizados em dois meses, 
uma média de 30% de economia em 
relação ao consumo de 2012. A ação 
é pioneira no Brasil e foi desenvolvi-
da para estimular o uso consciente 
da água. A água economizada é equi-
valente a quase 80 caminhões-pipa, 
o suficiente para abastecer todos  
90 residências por 2,5 anos.

Apoio ao 2º Congresso da Associa-
ção das Mulheres de Paraisópolis: O 
encontro reuniu cerca de duas mil 
pessoas para discutir políticas públi-
cas voltadas para as mulheres da co-
munidade, localizada na Zona Sul da 
capital paulista. Durante dois dias, os 
participantes contaram com serviços 
como juizado itinerante, emissão de 
RG e certidão de nascimento, corte de 
cabelo, limpeza de pele, entre outros. 

Clubinho Sabesp: Com jogos e perso-
nagens, o site www.clubinhosabesp.
com.br estabeleceu um novo relacio-
namento com crianças e jovens, de 
6 a 13 anos. Lançado em novembro, 
o espaço leva para a criançada infor-
mações sobre o uso racional da água 
de maneira lúdica e divertida. Tam-
bém foi criado o Cine Clubinho, que 
promove sessões de cinema com de-
senhos trazendo mensagens sobre 
preservação do planeta. 

Prestação de 
Contas:

Foram realizados 
por todo o estado 

encontros para 
prestação de 

contas em 
que foram 

apresentados os 
investimentos 

da Sabesp para 
o quadriênio 
2011 – 2014. 

Compareceram 
2.781 pessoas 

entre prefeitos, 
autoridades, 

funcionários e 
jornalistas. 

91%  
dos 5.850 entrevistados  
disseram-se ‘satisfetios’ ou  

‘muito satisfeitos’ com o serviço

“
A concessão da tarifa social 
integra as ações direcionadas 
à inclusão de famílias de 
baixa renda (que ganham 
até três salários‐mínimos 
mensais). No total, são quase 
um milhão de pessoas de 
famílias que ganham até  
3 salários mínimos mensais 
que pagam um valor 
simbólico pelos serviços  
de água e esgoto

280

2012 2013

Mil domicílios

300
Tarifa Social

A Sabesp é 
pioneira dentre 
as empresas 
públicas a 
implantar 
um processo 
de compras 
eletrônicas  
no país
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Projeto Escola no Cinema: Desde 
2000, a Sabesp já patrocinou 140 
filmes por meio da Lei do Audiovi-
sual (desde 2004). No Cine Sabesp 
(patrocinado desde 2010) é dada 
atenção especial à inclusão social.  
A Companhia é a empresa paulista 
que mais investe no cinema e uma 
das três maiores incentivadoras do 
setor em todo o País. Este projeto já 
levou mais de 20 mil estudantes da 
rede pública a sessões comentadas. 

Sessão de cinema inclusivo: Outro 
exemplo de iniciativas voltadas à 
inclusão é a realização de sessões 
exclusivas para deficientes visuais 
utilizando o recurso da audiodescri-
ção. A Sabesp também foi pioneira 
ao exigir, desde 2012, que os filmes 
que patrocina tenham este recurso.

Patrocínio a projetos para pessoas com 
deficiência: O projeto Cadê Você foi 
idealizado pelo Instituto Mara Gabrilli e 
atua na identificação de pessoas com 
deficiência que residem nas comuni-
dades mais carentes do município de 
São Paulo, levando informações sobre 
os principais serviços existentes nas 
áreas: saúde, trabalho, esporte, acessi-
bilidade, educação e direito. 

Caminhão-escola Aqua Mundo: Rea-
lizado pelo Instituto EPTV e Instituto 
Internacional de Ecologia e Geren-
ciamento Ambiental, e patrocinado 
da Sabesp, o projeto é composto de 
um caminhão-escola adaptado com 
televisores e tablets e dividido por 
seções que mostram a biodiversida-
de, a água, enchentes causadas pe-
los lixos jogados nas ruas, além de 
jogos interativos que alertam para a 
necessidade da coleta seletiva e da 
recuperação ambiental.

Um dia na Sabesp – aprendizado e 
responsabilidade com a natureza: 
Aproxima a empresa dos filhos dos 
empregados, mostrando como é o 
trabalho realizado pelos seus pais 
para levar água, tratar e coletar o es-
goto da população. 

Orquestras Filarmônicas de Paraisó-
polis: Patrocinadas pela Sabesp, elas 
promovem a inclusão social por meio 
da música com a oferta de cursos gra-
tuitos para crianças e adolescentes 
da comunidade de Paraisópolis. Atu-
almente atende 150 crianças e jovens 
com o ensino de todos os estilos mu-
sicais: erudito, popular e folclórico.

EC4  Ajuda financeira recebida de governos para 
projetos de cultura e esportes

Incentivos Totais 2011 2012 2013

Incentivo à cultura –  
Lei Rouanet

5.405 9.280 7.341

Incentivo ao audiovisual 8.000 4.672 6.908

Incentivo ao esporte 3.090 2.872 3.379

Condeca 3.000 3.000 3.300

Total 19.495 19.831 20.928

EC8 Mais espaços verdes: Também em 2013, a cidade 
de São Paulo ganhou mais espaços para o esporte e a 
recreação e conscientização sobre a importância dos 
cuidados com a água com o anúncio da criação de três 
áreas verdes de propriedade da Sabesp, localizadas nos 
bairros do Cangaíba, Mooca e Butantã. Os locais, que 
abrigam grandes reservatórios, estão sendo revitaliza-
dos e transformados em parques e serão entregues a 
população nos próximos anos.

Valorização do nosso Capital Humano

A política de Gestão de Pessoas na Sabesp tem 
como compromisso atrair, desenvolver, motivar e reter 
pessoas, investindo em seus talentos e aprimorando 
as competências dos empregados e das lideranças. No 
planejamento estratégico de 2011-2020, a Sabesp de-
finiu como uma de suas Diretrizes a de “Capital Huma-
no como Força Competitiva”, de forma a desenvolver 
ações integradas para sustentar sua posição de lide-
rança no setor de saneamento, ampliando seu esco-
po de atuação e de oportunidades no mercado. Neste 
sentido, destacam-se em 2013 uma série de projetos 
e ações de gestão de pessoas que dão sustentação  
a esta diretriz. 

Plano de Cargos e Salários – PCS

O princípio norteador na construção do Plano de 
Cargos e Salários foi ser desafiador e motivador, visan-
do atrair, reter e valorizar bons empregados, reconhe-
cendo o desempenho diferenciado e proporcionando 
avanços contínuos de competências, contribuindo para 
a construção de diferenciais competitivos na área de 
saneamento ambiental.

O PCS está alinhado à Gestão de Pessoas por Com-
petências, integrada pelas seguintes diretrizes: gerir os 
recursos humanos com maior autonomia e flexibilidade; 
considerar as melhores práticas de mercado; contemplar 
medidas para atrair e reter bons profissionais; remune-
rar de acordo com a média de mercado; manter a políti-
ca de salário regional; ampliar recursos orçamentários 
para movimentação; redução do tempo de progressão 
na carreira e reconhecimento do esforço de qualificação 
do empregado.

Avaliação por Competências e Desempenho

LA11/LA12 A ascensão do empregado na sua carreira está 
condicionada ao resultado da sua Avaliação de Competên-
cias e Desempenho e aos recursos orçamentários estabe-
lecidos. O primeiro ciclo de avaliação intitulado “Semana da 
Avaliação”, ocorreu em de Janeiro de 2013, quando todos os 
profissionais e gerentes foram mobilizados para a realiza-
ção desta avaliação em sistema informatizado e disponível 
no portal Sabesp. Como resultado, em fevereiro de 2013, fo-
ram movimentados aproximadamente 5.500 empregados, 
com aumentos salariais de 5%, 10% e 15%.

Sob a ótica do desenvolvimento profissional, a partir 
da avaliação de competências e desempenho, é gerado 
o Plano Individual de Desenvolvimento (PID) de cada em-
pregado, sendo que no primeiro ciclo de avaliação foram 
indicadas pelos Gerentes cerca de 28 mil recomenda-
ções de desenvolvimento entre cursos virtuais, presen-
ciais, congressos, livros, vídeos didáticos ou comerciais, 
benchmarking, treinamento em serviço e outros. Desta-
cou-se a maior incidência de recomendações por meio de 
cursos virtuais, que correspondeu a 44,4% do total. 

O Sistema de Avaliação de Competências e Desem-
penho utilizado atualmente pela Sabesp foi aprimorado 
durante o ano de 2013 por meio de um grupo com repre-
sentantes das diretorias e entidades representativas, que 
analisaram e propuseram sugestões de melhorias. Em 
novembro de 2013, foi realizado um novo ciclo de ava-
liação de competências e desempenho, de forma a dar 
prosseguimento aos ciclos anuais previstos na empresa. 
É importante ressaltar que este processo é dinâmico e 
contínuo, possibilitando à empresa conquistar um novo 
patamar de desenvolvimento das competências essen-
ciais aos desafios assumidos com toda a sociedade.

Fortalecendo a Liderança da Sabesp 

A Universidade Empresarial Sabesp – UES é res-
ponsável pelo desenvolvimento das lideranças e dos 
empregados com foco em competências, desempenho e 
cultura organizacional, preparando continuamente a or-
ganização para os desafios do negócio. 

Dentre as ações da UES destaca-se o Programa Ex-
celência Gerencial – PEG, que visa o desenvolvimento das 
lideranças Sabesp, as quais têm como desafio contribuir 
para a universalização sustentável e responsável dos servi-

ços de água e esgoto até o final da dé-
cada. Este programa, iniciado em 2012 
com continuidade em 2013, já contem-
plou 360 gerentes, abordando temas 
estratégicos como gestão por resulta-
dos, valorização e desenvolvimento de 
pessoas, incentivo à criatividade e ino-
vação nos processos de trabalho. É de-
senvolvido em parceria com a Fundap 
e oferece uma gama de atividades: au-
las presenciais, palestras, oficinas, ava-
liação do perfil gerencial e processo de 
coaching, com orientação de carreira 
direcionada à conquista de metas que 
possibilitem incrementar o desempe-
nho e contribuir para a efetividade dos 
resultados da gestão.
HR3/HR8 Em 2013, após um criterio-
so processo de avaliação, foi cons-
tituída uma turma de quarenta 
gerentes que iniciaram o MBA em 
Gestão Empresarial pela Fundação 
Instituto de Administração (FIA), o 
qual pretende aprimorar o conheci-
mento dos participantes em temas 
avançados de Gestão Empresarial.

Programa de Sucessão e Carreira 

A renovação das lideranças e 
a perspectiva de aposentadoria de 
50% do quadro gerencial da Sabesp, 
nos próximos cinco anos, exigiu 
o preparo de futuros sucessores.  
O programa de sucessão e carrei-
ra da Sabesp visa desenvolver uma 
nova geração de líderes cultural-
mente alinhados para enfrentar a 
competitividade e garantir a sus-
tentabilidade do negócio. Nesta 
perspectiva 85 futuras lideranças 
passam por um processo intenso de 
desenvolvimento, abrangendo: ava-
liação de perfil e potencial, MBA em 
Gestão Empresarial, cursos de Idio-
mas, coaching, e acompanhamen-

Desde 2012, a 
Sabesp exige 

dos filmes que 
patrocinam 

tenham 
audiodescrição e 

realiza sessões 
exclusivas para 

deficientes 
visuais

No primeiro ciclo 
de avaliação 
foram indicadas 
aos empregados 
pelos gerentes 
cerca de 28 mil 
recomendações de 
desenvolvimento 
entre cursos 
virtuais, 
presenciais, 
congressos, 
livros, vídeos 
didáticos ou 
comerciais, 
benchmarking, 
treinamento em 
serviço e outros

LA10 CAPACITAÇÃO – MÉDIA DE HORAS POR CATEGORIA FUNCIONAL

Categoria

Média de horas – 2011 Média de horas – 2012 Média de horas – 2013

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Gerentes 116,1 71,1 55,2 50,4 58,6 52,0 73,2 87,9 76,0

Universitários 88,8 71,0 66,5 61,3 82,7 69,0 84,6 91,6 87,2

Técnicos 63,9 45,5 43,4 44,2 61,2 49,0 56,2 56,3 56,2

Operacionais 40,2 36,0 35,9 29,7 37 29,9 44,2 58,6 44,7

Aprendiz 23,4 50,7 39,8 77,5 75,6 76,8 114,3 153,0 128,1

Estagiários 63,9 56,1 68,4 77,1 83,8 80,5 109,8 102,0 105,7

Total 60,5 46,3 46,5 42,9 69,4 48,8 59,0 77,4 63,2
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to de desempenho. A Universidade 
Empresarial espera oferecer com 
isto um diferencial na formação des-
tes profissionais que poderão res-
ponder aos crescentes desafios da 
realidade de negócios que a Sabesp 
está inserida.

Potencializando as competências dos 
empregados

Os programas desenvolvidos pela 
UES são estabelecidos em conformi-
dade com as diretrizes e demandas 
sinalizadas pelo planejamento estraté-
gico organizacional em três vertentes: 
competências essenciais ao negócio, 
capacitação técnica, cultura e estraté-
gia organizacional. Tem como pilares 
as premissas de Educação Corpora-
tiva, Gestão do Conhecimento e Res-
ponsabilidade Socioambiental.

Para viabilização dos seus pro-
gramas, a UES vale-se de uma arqui-
tetura de aprendizado que mescla 
métodos presenciais com autode-
senvolvimento, práticas de com-
partilhamento do conhecimento e 
educação à distância. Por meio das 
diferentes metodologias de ensino 
são promovidos o aprendizado for-
mal e o aprendizado informal, este 
último contribuindo com a retenção 
e o compartilhamento do conheci-
mento relevante para a Sabesp. Em 
2013, a Universidade Empresarial 
Sabesp proporcionou as seguintes 
oportunidades de desenvolvimento:
• Investimento de R$ 13,7 milhões 

em cursos e programas estraté-
gicos relacionados a Sustentabi-
lidade, Governança Corporativa, 

Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Segurança 
e Saúde do Trabalho e às competências essenciais 
ao negócio; 

• 450 cursos à distância disponíveis a todos os empre-
gados, atingindo um total de aproximadamente 47 mil 
participações;

• 160 subsídios a empregados para realização de cursos 
de pós-graduação, com objetivo de garantir a formação 
de profissionais nas questões estratégicas do negócio;

• 41 subsídios a empregados das categorias técnica e 
operacional para realização de cursos técnicos de ní-
vel médio em temáticas relacionadas principalmente a 
Meio Ambiente e Saneamento Básico, para contribuir 
com o alcance da diferenciação em sua profissionaliza-
ção e consequentemente no aprimoramento da presta-
ção de serviços aos clientes;

• Subsídio de idiomas a 366 empregados das diversas 
áreas da empresa, para auxiliar no desempenho de 
atividades que necessitem do conhecimento da lín-
gua inglesa ou hispânica, possibilitando a realização 
de pesquisa, redação de textos técnicos, conversação 
e comunicação adequada com profissionais estran-
geiros em visita ao Brasil ou em viagens ao exterior.

• Capacitação Comportamental e Técnica para 1.000 
Gerentes e Avaliadores Delegados, para o processo 
de Avaliação de Competências e Desempenho.

• Programa de Convênio Educacional com 135 insti-
tuições de ensino particulares para concessão de 
descontos de 5% até 40% nas mensalidades de seus 
cursos de: graduação, pós-graduação, ensino médio, 
fundamental, técnico, educação infantil, idiomas, su-
pletivo e alfabetização.

A Sabesp tem o compromisso de investir nas pes-
soas e construir um relacionamento de qualidade e 
confiança com seus empregados, criando um ambien-
te de trabalho que valoriza o talento de cada um e per-
mite que todos possam contribuir para os objetivos da 
empresa. A preservação dos profissionais, num merca-
do competitivo e em plena ascensão, mantém a Com-
panhia em constante busca das melhores práticas de 
gestão de pessoas. Entendemos que a união de expe-
riências tão qualificadas e a busca por novos talentos 
manterá o crescimento sustentável da empresa.

Nota 1: As contratações na Sabesp são realizadas por meio de concursos públicos, conforme estabelecido na Constituição Federal 
de 1988, nos quais são discriminados cargos, pré-requisitos, região, vagas e salário. Atualmente, 78% dos nossos gerentes trabalham 
na Região 1 e 22% na Região 2.
EC7 Nota 2: A Sabesp não contrata diretamente terceirizados. Efetua contratos de serviços em que os terceiros são alocados 
conforme a necessidade. Dispõe nessas condições de aproximadamente 7,1 mil profissionais os quais não estão registrados 
em banco de dados da Sabesp.

LA1 QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR REGIÃO

Região

2011 2012 2013

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

1 (RMSP, Vale do Paraíba e  
Baixada Santista)

8.119 2.367 10.486 8.777 2.569 11.346 8.790 2.605 11.395

2 (Sistemas Regionais  
exceto Vale do Paraíba e  

Baixada Santista)
3.849 561 4.410 3.224 449 3.673 3.178 442 3.620

Total 11.968 2.928 14.896 12.001 3.018 15.019 11.968 3.047 15.015

LA13 DISTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS POR CATEGORIA DE CARGO, GÊNERO E ETNIA

Gerentes Universitários

Homem Mulher Homem Mulher

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Branca 441 450 451 108 111 108 1.448 1.493 1.487 824 827 832

Negros e Pardos 19 17 16 3 4 4 134 139 143 86 86 89

Amarela 19 18 18 2 2 2 92 96 100 59 60 62

Indígena 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

Não declarados 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0

Total 479 485 485 113 117 114 1.678 1.733 1.735 969 973 983

Técnicos Operacionais

Homem Mulher Homem Mulher

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Branca 3.857 3.750 3.683 1.485 1.485 1.472 4.166 4.196 4.169 70 117 133

Negros e Pardos 664 671 671 216 227 226 991 1.043 1.098 24 40 60

Amarela 60 65 67 48 52 52 13 23 24 1 2 2

Indígena 2 3 3 0 0  3 3 3 0 0 0

Não declarados 5 10 10 2 4 4 10 19 20 0 1 1

Total 4.588 4.499 4.434 1.751 1.768 1.754 5.183 5.284 5.314 95 160 196

LA13 DISTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS POR GÊNERO E ETNIA

Homens Mulheres Total

2011 2012 2013 % 2011 2012 2013 % 2011 2012 2013 %

Branca 9.912 9.889 9.790 82% 2.487 2.540 2.545 84% 12.399 12.429 12.335 82%

Negros e Pardos 1.808 1.870 1.928 16% 329 357 379 12% 2.137 2.227 2.307 15%

Amarela 184 202 209 2% 110 116 118 4% 294 318 327 2%

Indígena 6 7 7 0% 0 0 0 0% 6 7 7 0%

Não declarado 18 33 34 0% 2 5 5 0% 20 38 39 0%

Total 11.928 12.001 11.968 100% 2.928 3.018 3.047 100% 14.856 15.019 15.015 100%

A Sabesp tem 
o compromisso 

de investir 
nas pessoas e 

construir um 
relacionamento 
de qualidade e 
confiança com 

seus empregados

Força de trabalho

A Sabesp conta atualmente com 15.015 emprega-
dos, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Predominam os do sexo masculino (80%), com 
formação de ensino médio (51%), de etnia branca (82%), 
com mais de 40 anos de idade (73%). A permanência 
média na empresa é de 17 anos. 

A Sabesp contrata prestadores de serviços conforme 
a necessidade. Dispõe, nestas condições, de aproxima-
damente 7.108 profissionais. Além disso, abrigamos 924 
estagiários e 491 jovens aprendizes – que conjugam a opor-
tunidade de trabalho à realização de cursos de qualificação.

A construção da sociedade mais justa e sustentá-
vel que buscamos passa, necessariamente, pela valori-
zação da diversidade e pela inclusão social. O respeito 
à diversidade humana e cultural e a não discriminação 
são princípios essenciais para nós. Garantimos o direito à 
diferença, assegurando a cada trabalhador, independen-

temente de suas características, con-
dições plenas para desenvolver seus 
talentos e potencialidades. 

A Sabesp atende a legislação per-
tinente quanto ao direito de reservadas 
vagas, oferecidas nos processos sele-
tivos públicos para pessoas com defi-
ciência. Em 2013, tivemos 71 postos de 
trabalho ocupados nestas condições, 
sendo 73% colaboradores com defici-
ência física, 18% auditiva e 9% visual. 
Também mantemos, desde 2005, con-
vênio com a AVAPE – Associação para 
Valorização de Pessoas com Deficiên-
cia, por meio do qual 103 pessoas com 
deficiência atuam em nossos postos 
de atendimento ao público, atividade 
para a qual recebem mais de 108 horas 
de treinamento prévio.
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LA13 PERFIL DOS COLABORADORES
Por idade, tempo de serviço, escolaridade, jornada de trabalho, gerência e gênero

2011 2012 2013

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Idade

Até 17 anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 a 30 anos 649 289 938 743 327 1.070 708 314 1.022

31 a 40 anos 2.775 710 3.485 2.589 705 3.294 2.402 679 3.081

41 a 50 anos 4.434 1.164 5.598 4.498 1.137 5.635 4.429 1.129 5.558

Acima 50 anos 4.110 765 4.875 4.171 849 5.020 4.429 925 5.354

Idade Média 45,8 43,8 45,5 45,9 43,9 45,5 46,5 44,5 46,1

Tempo Serviço

Até 03 anos 1.470 399 1.869 2.028 571 2.599 2.068 610 2.678

04 a 10 anos 1.240 331 1.571 764 194 958 546 91 637

11 a 20 anos 4.962 1.204 6.166 5.262 1.301 6.563 4.889 1.183 6.072

Acima 20 anos 4.296 994 5.290 3.947 952 4.899 4.465 1.163 5.628

Tempo médio 17,1 16,4 17,2 17,0 16,3 16,9 17,4 16,7 17,3

Escolaridade

Fundamental 2.179 53 2.232 2.198 101 2.299 1.712 58 1.770

Médio 6.233 1.097 7.330 6.164 1.121 7.285 6.462 1.125 7.587

Superior 3.556 1.778 5.334 3.639 1.796 5.435 3.794 1.864 5.658

Jornada

Parcial 1.254 266 1.520 1.224 261 1.485 1.337 302 1.639

Integral 10.714 2.662 13.376 10.777 2.757 13.534 10.631 2.745 13.376

Gerente

Não Comissionado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comissionado 479 113 592 485 117 602 485 114 599

Organismos de Governança

Conselho de Administração e Fiscal 14 1 15 14 1 15 2 11 13

Comitê de Auditoria 3 0 3 3 0 3 3 0 3

LA13 DISTRIBUIÇÃO DE EMPREGADOS POR CATEGORIA DE CARGO

2011 2012 2013

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Gerentes 479 113 592 485 117 602 485 114 599

Universitários 1.678 969 2.647 1.733 973 2.706 1.735 983 2.718

Técnicos 4.588 1.751 6.339 4.499 1.768 6.267 4.434 1.754 6.188

Operacionais 5.183 95 5.278 5.284 160 5.444 5.314 196 5.510

Subtotal 11.928 2.928 14.856 12.001 3.018 15.019 11.968 3.047 15.015

Estagiários 442 476 918 443 445 888 443 481 924

Aprendizes 317 189 506 362 198 560 317 174 491

Total 12.687 3.593 16.280 12.806 3.661 16.467 12.728 3.702 16.430

(1) 1.932 profissionais possuem especialização no nível de pós‐graduação/MBA, e, destes, 9% são mestres e/ou doutores
(2) Trabalham em áreas operacionais e de atendimento ao público.

LA3 Benefícios

A Sabesp tem por prática proporcionar benefícios que 
contribuam para a melhoria na qualidade de vida e o bem-
-estar de seus empregados. Isso favorece a atratividade de 
profissionais de mercado, a retenção de talentos e propicia 
um melhor desempenho e a racionalização da gestão dos 
benefícios. O pacote de benefícios adotado pela empresa 
contempla: Cartão Benefícios – Cesta Básica e Convênios 
com Supermercado e Farmácia e Cartão de Refeição. São 

LA2 ROTATIVIDADE DE EMPREGADOS
Total, por gênero, faixa etária e região (em %)

Rotatividade

2011 2012 2013

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Gênero 7,7% 7,2% 7,6% 5,5% 4,4% 5,3 3,6% 3,6% 3,6%

Faixa Etária

20 a 40 anos 6,1% 6,9% 6,2% 5,1% 5,6% 5,2% 3,9% 5,2% 4,2%

41 a 55 anos 4,3% 5,9% 4,7% 3,0% 2,6% 3,0% 2,1% 2,2% 2,1%

Acima de 55 24,4% 17,7% 23,2% 15,3% 10,8% 14,7% 8,3% 6,1% 8,0%

Região

RMSP 8,1% 6,8% 9,6% 5,4% 4,0% 5,1% 4,1% 3,3% 3,9%

Interior e Litoral 7,3% 8,1% 5,6% 5,6% 5,3% 5,6% 3,1% 4,4% 3,3%

Total da empresa 7,7% 7,2% 7,6% 5,5% 4,4% 5,3% 3,6% 3,6% 3,6%

Empregados Admitidos 513 210 723 697 218 915 405 131 536

% Admitidos 4,3% 7,2% 4,9% 5,8% 7,2% 6,1% 3,4% 4,3% 3,6%

LA14 PROPORÇÃO ENTRE  
O MENOR SALÁRIO E O SALÁRIO-MÍNIMO1

Geral (em R$)

 2011 2012 2013

Menor Salário(2) 814,85 1.100,75 1.188,81

Salário Mínimo 545,00 622,00 724,00

Proporção 1,50 1,77 1,64

EC5 PROPORÇÃO ENTRE  
O MENOR SALÁRIO E O SALÁRIO-MÍNIMO1

Por região (em R$)

 2011 2012 2013

Menor Salário 

Região 1 977,84 1.320,90 1.426,58

Região 2 814,85 1.100,75 1.188,81

Salário Mínimo 545,00 622,00 724,00

Proporção 

Região 1 1,79 2,12 1,97

Região 2 1,50 1,77 1,64

comuns a todos os empregados, inde-
pendente do regime de horário, cargo, 
gênero ou etnia. 

Às empregadas e empregados 
que possuem a guarda legal dos fi-
lhos é concedido reembolso de auxí-
lio-creche ou a utilização do Centro de 
Convivência Infantil da Companhia, 
atendendo crianças na faixa etária 
entre 6 meses e 6 anos incompletos. 

(1) Não existe diferença de salário-base entre homens e mulheres (2) Menor salário inicial, pago a Agente de 
Saneamento Ambiental I. 

Em 2013, a 
Companhia 
contribuiu com 
2,6% da folha 
de pagamento 
mensal para 
seu plano de 
previdência 
privada
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A empresa faculta aos que possuem 
filhos portadores de necessidades es-
peciais reembolso de despesas para 
tratamento em instituições especiali-
zadas equivalente a até duas vezes o 
valor do auxílio-creche, sem limite de 
idade. Aos afastados por auxílio-do-
ença ou acidente cujo salário encon-
tra-se acima do valor máximo pago 
pelo INSS, é concedida, automatica-
mente, complementação salarial por 
até seis meses.
EC3 Além destes benefícios, por 
meio da Fundação Sabesp de Seguri-
dade Social – Sabesprev a empresa 
subvenciona a assistência médica e 
a previdência privada de todos os 
seus empregados. Em 2013, a Com-
panhia contribuiu com 2,6% da folha 
de pagamento mensal para seu pla-
no de previdência privada. 

Em 2010 foi criado o Plano de 
Benefício Previdenciário Sabes-
prev Mais (modalidade contribuição 
definida), dada a necessidade de 
equacionamento do déficit técnico, 
estimado atualmente em 600 mi-
lhões apresentado pelo Plano de 
Benefício Básico (modalidade be-
nefício definido). Iniciou‐se, então, 
a migração dos participantes de um 
plano para outro, no entanto o Sin-
dicato da categoria e associação 
dos aposentados obtiveram decisão 
liminar junto à Justiça para interrom-
per o procedimento de migração.

Em dezembro de 2011, a Sabesp 
pactuou com parte das entidades 
representativas dos empregados vi-
sando encontrar alternativas para so-
lucionar a pendência judicial sobre o 
tema. No entanto, o juiz responsável 
pela questão determinou a realiza-
ção de prova pericial.

No que tange ao plano de saúde, a 
Sabesp em dezembro de 2013, contra-
tou a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas – FIPE, para elaboração 
de diagnóstico e estudos atuariais dos 
planos administrados pela Sabesprev, 
para empregados ativos, ex-emprega-
dos e aposentados, conforme ajustado 
com as entidades sindicais.

Qualidade de Vida, Saúde e  
Segurança do Trabalho 

O Programa de Qualidade de 
Vida da Sabesp foi construído de 
forma a abranger ações integradas 
e sintonizadas com os principais as-
pectos que influenciam a qualidade 
de vida das pessoas e plenas condi-

ções de desenvolvimento humano para a realização do 
trabalho. Seu principal objetivo é “Construir um ambien-
te de trabalho com produtividade, qualidade de vida e 
bem estar, contribuindo para a diminuição do absente-
ísmo e da melhoria do clima organizacional”. Dentre as 
ações realizadas em 2013 destacam-se: 
• Dia do Desafio: campanha mundial de atividade físi-

ca realizada toda última quarta-feira do mês de maio, 
dia intitulado em prol da qualidade de vida. Com mais 
de 200 atividades realizadas entre jogos esportivos, 
dança, ginástica, caminhada entre outras. A participa-
ção da Sabesp em 2013 foi de mais de 6.100 emprega-
dos, número que entrou na contagem oficial mundial.

• Convênio com Academias: a Sabesp estabeleceu con-
vênio com diversas academias na capital, interior e li-
toral de São Paulo. Os empregados são beneficiados 
com descontos nas mensalidades, extensivos aos 
seus dependentes. 

• Campanhas de Doação de Sangue em parceria com 
Hemocentros e Hospitais, incluindo ações de sensibi-
lização e conscientização sobre a importância da doa-
ção que resultaram num total de 417 bolsas coletadas 
em 2013.

• Programa de Atendimento e Recuperação do Emprega-
do (PARE): em 2013 o programa comemorou 20 anos de 
implantação na Sabesp. Atende empregados com mais 
de 3 (três) meses de vínculo empregatício e com proble-
mas de dependência química de álcool, outras drogas 
e tabaco. O tratamento é realizado em clínicas especia-
lizadas, credenciadas pela Sabesprev, subsidiado pela 
Sabesp, em regime de internação ou ambulatorial. Des-
de sua implantação foram atendidos 1.320 empregados 
e atualmente temos cadastrados 260 dependentes de 
álcool e outras drogas. Já para o tabaco, foram atendidos 
640 empregados dos quais 204 pararam de fumar, me-
lhorando a sua qualidade de vida.

• Outubro Rosa e Novembro Azul: Nos meses de outubro 
e novembro, os empregados aderiram às campanhas 
Outubro Rosa, voltada às mulheres, com o objetivo de 
combate ao câncer de mama, e Novembro Azul, volta-
da ao público masculino, com o alerta para o câncer de 
próstata. Para mostrar o envolvimento com as causas, 
durante todas as sextas-feiras de outubro os empre-
gados se vestiram de rosa e em novembro, de azul.  
A exemplo do que ocorreu em todo o mundo, vários lo-
cais da Sabesp foram iluminados com as respectivas 
cores e outras importantes ações também foram reali-
zadas, como a exibição de palestras informativas, víde-
os e depoimentos sobre a importância da prevenção e 
diagnóstico precoce.

PR1/PR2 O objetivo da Gestão da Saúde e Segurança 
do Trabalho da Companhia é garantir ações que promo-
vam o desenvolvimento da cultura de prevenção na em-
presa e a melhoria das condições de segurança no 
trabalho, agregando qualidade de vida aos empregados 
e prestadores de serviço.

O Sistema é certificado pela norma OHSAS 18001, 
abrangendo 72 estabelecimentos no escopo de servi-
ços e obras com escavação e em espaços confinados 
execu tados em vias públicas, sendo recertificado em 
2013 pela Bureau Veritas Certification.

Do total de empregados, 25% trabalham em comi-
tês formais de segurança e saúde e se envolvem em 
atividades como: sistematização, monitoramento e 

LA7 INDICADORES DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO – POR REGIÃO

2011 2012 2013

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Sabesp 

Taxa de Frequência 8 2,9 7,1 6,2 1,7 5,4 7,0 4,6 6,6

Taxa de Gravidade 365 189 334 209 20 175 557 182 488

Doença ocupacional 103 16 119 5 1 6 0 0 0

Absenteísmo (%) 3% 2% 3%

Óbitos 0 0 0 1 0 1 3 0 3

Região 1 (RMSP, Vale do Paraíba e Baixada Santista)

Taxa de Frequência 8,3 3,4 7,3 5,1 2,1 4,7 6,9 4,6 6,4

Taxa de Gravidade 298 140 266 150 25 124 674 158 565

Doença ocupacional 81 16 97 0 0 0 0 0 0

Absenteísmo (%) 3% 3% 3%

Óbitos 0 0 0 1 0 0 2 0 2

Região 2 (Sistemas Regionais exceto Vale do Paraíba e Baixada Santista)

Taxa de Frequência 7,3 1,1 6,6 8,6 0 7,7 7,3 4,6 7,0

Taxa de Gravidade 506 402 495 335 0 296 311 291 309

Doença ocupacional 22 0 22 5 1 6 0 0 0

Absenteísmo (%) 2% 2% 3%

Óbitos 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Definições:
Taxa de frequência: Número de acidentes do trabalho com lesão e com afastamento por milhões de horas/homem trabalhadas, por ano. 
Taxa de gravidade: Dias perdidos mais dias debitados de acidentes do trabalho por milhões de horas/homem trabalhadas, por ano. 
Doença ocupacional: Quantidade de empregados afastados por doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Os 
valores de 2011 a 2013 estão acrescidos dos casos de conversão de doença comum em doença ocupacional, pelo INSS, em função 
de nexo técnico epidemiológico definido por este órgão. Absenteísmo: Percentual que mede a diminuição da carga total de horas 
trabalhadas em razão de ausências de trabalho.

programas específicos. Destacam-se, em particular, o 
empenho e o comprometimento dos 4 mil cipeiros, bri-
gadistas e profissionais dos Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.
LA6 A Sabesp atua com comitês formais de seguran-
ça e saúde voltados a CIPA e as brigadas de incêndio. 
Os programas desenvolvidos com vistas à saúde e à se-
gurança do trabalho obtiveram gradativa redução na 
frequência e na gravidade dos acidentes. Os mais fre-
quentes ocorrem no trânsito (28%), quedas (24%) e bati-
das contra objetos em movimento ou fixo (18%). O 
comportamento humano (68%) é o principal fator de 
ocorrência dos acidentes por excesso de confiança e o 
não atendimento dos procedimentos de segurança.

Neste ano realizamos investimento de cerca de  
R$ 12 milhões em prevenção de acidentes. Desta camos 

os programas: CIPA em Ação (iden-
tificação de 1.047 condições insegu-
ras com 75% concluídas); Campanha 
Segurança Nota 10 (3.904 inspe-
ções realizadas); Capacitação de 
Saúde e Segurança do Trabalho 
(40.000 participações) e Minuto 
da Prevenção (2.460 eventos com 
39.338 participações); Campanha 
Você no Trânsito: Prevenção de 
acidente com Motociclistas (com 
atividades mensais); Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional (11.645 
exames médicos); Campanha  
de Imunização (11.343 empregados 
vacinados contra gripe).

Campanhas  
de doação 
de sangue 

incentivadas  
pela Sabesp 

coletaram 417 
bolsas em 2013
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Satisfação e comprometimento

A Gestão do Clima Organiza-
cional na Sabesp propicia a análise 
do ambiente interno e o monitora-
mento da satisfação dos empre-
gados, permitindo a melhoria de 
práticas e processos. Construir um 
clima de engajamento e avançar 
nas práticas de gestão de pessoas 
é um desafio de todos nós, empre-
gados e gerentes. 

Em 2013, foi desencadeado um 
amplo processo de sensibilização 
dos empregados, com palestras 
presenciais e a distância, abrangen-
do 2.273 participantes. A pesquisa 
composta de 55 questões foi res-
pondida via web, contendo variáveis 
de liderança, valorização, equida-
de, orgulho e ambiente de trabalho.  
A aplicação ocorreu no período de 
julho a agosto/2013, gerenciada 
por consultoria externa, garantindo 
sigilo e confidencialidade ao pro-
cesso, obtendo-se a participação 
expressiva de 73% dos empregados 
da Sabesp. 

Além das afirmativas propos-
tas, a pesquisa apresentou uma 
questão-chave, com objetivo de 
se identificar o quanto as pesso-
as apostam na organização. Essa 
afirmativa chave: “Levando-se tudo 
em conta, este é um bom lugar para 
trabalhar”, foi um dos maiores índi-
ces apontados, e de maneira muito 
satisfatória para a Sabesp. O resul-
tado demonstrou que 77% dos em-
pregados consideram a Sabesp um 
bom lugar para trabalhar. 

Cada vez mais o mercado re-
conhece que a forma como os em-
pregados experimentam o seu 
ambiente de trabalho impacta for-
temente em seu desempenho e mo-
tivação. Os resultados da pesquisa 

foram apurados em Índice de Favorabilidade (IF) e re-
presentaram, em percentuais, as respostas favoráveis 
sobre o total de respostas. Os respondentes manifes-
taram sua opinião em relação à sua equipe e à Sabesp, 
e dessa forma, foi possível identificar que a percepção 
dos empregados é mais favorável à equipe (61,9%) do 
que à organização (56,1%), em 5,8 pontos percentuais. O 
Índice de Favorabilidade médio ou satisfação ficou em 
59%. Os resultados levantados serão trabalhados em 
planos de ação para 2014.

Relações trabalhistas

LA4/HR5 A Sabesp incentiva e apoia seus empregados 
a participar de entidades e associações, como forma do 
pleno exercício de direito, além de auxiliar no desenvolvi-
mento individual e na melhoria do clima organizacional. 
A totalidade de nossos colaboradores tem liberdade de 
associação, possui representação sindical e é abrangida 
por acordos de negociação coletiva.

A empresa conduz os processos de negociação 
com responsabilidade e transparência, e valoriza o di-
álogo saudável com as entidades sindicais. Reúne-se 
também, em qualquer tempo, para discussão de pro-
postas que visam atender expectativas dos emprega-
dos e manter o bom clima organizacional, respeitados 
o limite de sua capacidade financeira e as diretrizes go-
vernamentais. Durante o ano de 2013, não foram verifi-
cadas situações nas quais este direito de liberdade de 
associação e negociação tenha sofrido risco. 

A Sabesp negocia anualmente com as cinco prin-
cipais entidades sindicais que representam a maioria 
(90%) de seus empregados: Sintaema, Sintius, Seesp, 
Sasp e Sintec. Vale ressaltar que 80% dos nossos co-
laboradores são espontaneamente associados a umas 
delas. O processo de negociação coletiva de 2013/2014 
ocorreu em maio e envolveu as principais entidades 
sindicais. Resultou em reajuste de 8% nos salários e 
15% em média para os benefícios, e no estabelecimen-
to de Programa de Participação nos Resultados (PPR). 
Cabe registrar que, conforme ajustado com os sindi-
catos na negociação coletiva de 2012, em 26/04/13 
ocorreu o pagamento final do PPR 2012 vinculado ao 
cumprimento de metas. O montante distribuído foi de 
R$ 52 milhões, contemplando 100% dos empregados, 
conforme quadro a seguir:

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS1

(média, em R$)

Categoria Profissional 2011 2012 2013

Operacionais 2.167,50 2.343,64 2.285,00

Técnicos 2.926,64 3.121,87 3.054,00

Universitários 5.085,55 5.416,37 5.262,00

Gerentes 9.370,18 10.848,76 10,870,00

Média Sabesp 3.307,66 3.584,70 3.542,00

(1) Fórmula para cálculo {R$ 1.245,17 + [70% X (Salário Base + Gratif. Função e Comissão + ATS)]} X 86%

Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ), concedido pela Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) às 
Unidades de Negócio Leste e Norte.

PIQ – Prêmio Ibero-americano de Qualidade: Primeira empresa de Saneamento a ser reconhecida e 
ganhar este prêmio internacional.

Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão PPQG/2012, promovido pelo Instituto Paulista de 
Qualidade da Gestão (IPEG).

Prêmio Abrasca de criação de valor, concedido pela Associação Brasileira das Companhias Abertas. Pela  
3ª vez consecutiva a empresa foi destaque na categoria “saneamento e serviços de água e gás”. 

Troféu Transparência Anefac 2013 – Categoria Empresas de Capital Aberto, com faturamento 
acima de R$ 5 bilhões, concedido pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças.

Prêmio Balanço Anual Melhores dos Maiores – Categoria Serviços, promovido pela Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) e pelo jornal Diário do Comércio, pela capacidade da Sabesp de 
geração de lucro e de crescimento.

Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente – Categoria Serviços Públicos 
Estaduais, concedido pela Revista Consumidor Moderno para a Central de Atendimento da Diretoria 
Metropolitana.

As 50 Empresas do Bem, Categoria Meio Ambiente, título concedido pela Revista Isto É Dinheiro, 
pelo projeto Aquapolo Ambiental.

Medalha de ouro e destaque em gestão do conhecimento: UGR Billings, UGR Interlagos e o Escritório 
Regional de São Miguel Paulista.

Selo Paulista de Diversidade (selo pleno), concedido pelo Governo de São Paulo à Sabesp por estar 
em nível avançado da política de diversidade profissional e pessoal.

Prêmio Learning & Performance Brasil 2013/2014 – Categoria Universidade Corporativa Ampliada, 
promovido pela Micropower, pelo projeto “Desenvolvendo competências e gerenciando performance 
para o negócio”.

Selo Abrinq – pelo sexto ano consecutivo, conferido pela Fundação Abrinq – Save the Children, pelos 
projetos da Sabesp para o público infantil: Instituto Criança Cidadã (ICC), no qual a empresa é co-
mantenedora de nove creches e três circo-escolas; Clubinho Sabesp e Projeto Aprendiz.

Prêmio Mário Covas – Categoria Inovação em Gestão Estadual – concedido pela Fundação Mário 
Covas à Unidade de Negócio Centro, por ser finalista com a iniciativa “Relacionamento com 
Comunidade de Baixa Renda com Foco em Redução de Perdas – Vera Cruz”.

GRI 2.10 PRÊMIOS RECEBIDOS EM 2013

Não foram 
verificadas 

situações  
em que o direito  

de liberdade  
de associação  
e negociação 
tenha sofrido 

risco
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1 – Base de Cálculo 2013 Valor (Mil reais) 2012 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 11.315.567 10.737.631

Resultado operacional (RO) 3.138.845 2.843.343

Folha de pagamento bruta (FPB) 1.927.078 1.498.445

2 – Indicadores Sociais Internos Valor 
(mil)

% sobre 
FPB

% sobre 
RL

Valor 
(mil)

% sobre 
FPB

% sobre 
RL

Alimentação 135.320 7,02% 1,20% 118.368 7,90% 1,10%

Encargos sociais compulsórios 160.195 8,31% 1,42% 144.082 9,62% 1,34%

Previdência privada 88.426 4,59% 0,78% 51.829 3,46% 0,48%

Saúde 124.305 6,45% 1,10% 124.614 8,32% 1,16%

Segurança e saúde no trabalho 12.494 0,65% 0,11% 10.983 0,73% 0,10%

Educação 2.919 0,15% 0,03% 997 0,07% 0,01%

Cultura 846 0,04% 0,01% 848 0,06% 0,01%

Capacitação e desenvolvimento profissional 10.785 0,56% 0,10% 11.788 0,79% 0,11%

Creches ou auxílio–creche 2.154 0,11% 0,02% 1.797 0,12% 0,02%

Participação nos lucros ou resultados 52.928 2,75% 0,47% 52.574 3,51% 0,49%

Outros 4.178 0,22% 0,04% 4.164 0,28% 0,04%

Total – Indicadores sociais internos 594.550 30,85% 5,25% 522.044 34,84% 4,86%

3 – Indicadores Sociais Externos Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Educação 2.028 0,06% 0,02% 2.700 0,09% 0,03%

Cultura 24.933 0,79% 0,22% 15.375 0,54% 0,14%

Saúde e saneamento 5.396 0,17% 0,05% 3.048 0,11% 0,03%

Esporte 4.341 0,14% 0,04% 4.713 0,17% 0,04%

Combate à fome e segurança alimentar 26 0,00% 0,00% 105 0,00% 0,00%

Outros 10.606 0,34% 0,09% 12.253 0,43% 0,11%

Total das contribuições para a sociedade 47.330 1,51% 0,42% 38.194 1,34% 0,36%

Tributos (excluídos encargos sociais) 1.834.843 58,46% 16,22% 1.664.991 58,56% 15,51%

Total – Indicadores sociais externos 1.882.173 59,96% 16,63% 1.703.185 59,90% 15,86%

4 – Indicadores Ambientais Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Valor 
(mil)

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Investimentos relacionados com a produção/
operação da empresa 17.096 0,54% 0,15% 7.569 0,27% 0,07%

Investimentos em programas e/ou  
projetos externos 15.437 0,49% 0,14% 20.147 0,71% 0,19%

Total dos investimentos em meio ambiente 32.533 1,04% 0,29% 27.716 0,98% 0,26%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” 
para minimizar resíduos, o consumo em geral  
na produção/operação e aumentar a eficácia  
na utilização de recursos naturais, a empresa

(X) não possui metas 
(   ) cumpre de 0 a 50%  
(   ) cumpre de 51 a 75% 
(   ) cumpre de 76 a 100%

(X) não possui metas 
(   ) cumpre de 0 a 50%  
(   ) cumpre de 51 a 75% 
(   ) cumpre de 76 a 100%

6 – Informações relevantes quanto ao exercício  
da cidadania empresarial 2013 Valor (Mil reais) Metas 2014

Relação entre a maior e a menor remuneração  
na empresa 20,1 nd

Número total de acidentes de trabalho 165 134

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos  
pela empresa foram definidos por:

(  ) direção
(x) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)

(  ) direção
(x) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)

Os pradrões de segurança e salubridade no  
ambiente de trabalho foram definidos por:

(x) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)
(  ) todos(as) + Cipa

(x) direção e gerências
(  ) todos(as) empregados(as)
(  ) todos(as) + Cipa

Quanto à liberdade sindical, ao direito de  
negociação coletiva e à representação interna  
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  ) não se envolve
(  ) segue as normas da OIT
(x) incentiva e segue a OIT

(  ) não se envolve
(  ) segue as normas da OIT
(x) incentiva e segue a OIT

A previdência privada contempla:
(  ) direção
(  ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:
(  ) direção 
(  ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos  
padrões éticos e de responsabilidade social  
e ambiental adotados pela empresa:

(  ) não são considerados 
(  ) são sugeridos 
(x) são exigidos

(  ) não são considerados 
(  ) são sugeridos 
(x) são exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em 
programas de trabalho voluntário, a empresa:

(  ) não se envolve
(  ) apóia 
(x) organiza e incentiva

(  ) não se envolve
(  ) apóia
(x) organiza e incentiva

Número total de reclamações e críticas  
de consumidores(as):

na empresa Ouv. 48.067
no Procon CIP 1.221
na Justiça JEC/Conc. 330

na empresa nd
no Procon nd
na Justiça nd

% de reclamações e críticas atendidas  
ou solucionadas:

na empresa Ouv. 99,0%
no Procon CIP 95,0%
na Justiça JEC/Conc. 82,0%

na empresa nd
no Procon nd
na Justiça nd

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2013: 6.656.476 Em 2012: 6.133.683

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

27,6% governo; 
26,3% colaboradores(as); 
6,9% acionistas;  
17,2% terceiros; 
22,0% retido

27,1% governo; 
25,8% colaboradores(as); 
7,4% acionistas; 
15,9% terceiros; 
23,8 % retido

7 – Outras Informações

HR7 ”Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição 
ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção”. 
 “Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.”

5 – Indicadores do Corpo Funcional 2013 2012

Número de empregados(as) ao final do período 15.015 15.019

Número de admissões durante o período 536 915

Número de empregados(as) terceirizados(as) 7.108 7.372

Número de estagiários(as) 924 888

Número de empregados(as) acima de 45 anos 8.234 8.471

Número de mulheres que trabalham na empresa 3.047 3.018

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 19,03% 19,44%

Número de negros(as) que trabalham na empresa 2.307 2.227

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 3,34% 3,49%

Número de pessoas com deficiência ou  
necessidades especiais 174 170

BALANÇO SOCIAL ANUAL – 2013
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SOBRE O RELATÓRIO
GRI 3.3/3.11/3.13 Há sete anos a Sabesp publica anual-
mente o Relatório de Sustentabilidade. Esta é a terceira 
edição publicada simultaneamente ao Relatório de Ad-
ministração da Companhia, seguindo decisão de nossa 
Diretoria Colegiada em atendimento às melhores práti-
cas do mercado. A iniciativa também se alinha ao princí-
pio da transparência na prestação de contas aos públi-
cos envolvidos com o negócio.

GRI 3.1/3.9 Dessa forma, constam neste documento as 
principais informações sobre o desempenho operacional, 
econômico e socioambiental da Companhia no período 
compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 
2013. As oportunidades de crescimento estrategicamente 
construídas a partir dos desafios encontrados no dia a dia 
da gestão da Companhia também estão aqui relatadas e 
acompanham projeções para o desenvolvimento do negó-
cio até o final da década, conforme estabelece nosso Pla-
no de Metas. Tais projeções foram estabelecidas no Ciclo 
de Planejamento 2011-2020 a partir das curvas de cresci-
mento apresentadas nos últimos Censos (1970, 1980, 1991, 
2000 e 2010) e índices de atendimento almejados ao final 
da década na área de operação da empresa.

GRI 3.2/4.12 As informações aqui contidas também dão 
sequência à evolução dos trabalhos executados pela Sa-
besp que constam do último relatório, cuja divulgação 
ocorreu em 22 de março de 2013. Além disso, esses da-
dos também são utilizadas como documento para de-
monstrar o progresso da Companhia em relação aos dez 
princípios definidos pelo Pacto Global, do qual a Sabesp 
é signatária desde 2006. Criado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), a iniciativa reúne empresas para 
promover o desenvolvimento sustentável a partir de dire-
trizes que contemplam os direitos humanos e a relação 
sustentável com o meio ambiente

GRI 3.10 Na edição 2013 do Relatório de Sustentabilida-
de mantivemos os parâmetros propostos pelo Global Re-
porting Initiative (GRI), principal referência orientadora 
internacional para a construção deste tipo de relato. Ado-
tamos para este relatório o nível B versão 3.1 do GRI, o 
mesmo autodeclarado nas três últimas edições, cujos 
indicadores, num total de 94, podem ser encontrados em 
destaque ao longo do texto, posicionado ao lado do tema 
reportado. Um quadro remissivo com a descrição de cada 
um desses índices pode ser encontrado nas páginas fi-
nais desta publicação.

Adicionalmente, foram utilizadas também as regras 
editadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e 
para as demonstrações financeiras, as normas internacio-
nais de contabilidade (International Financial Reporting 
Standards – IFRS), emitidas pelo Conselho de Normas In-
ternacionais de Contabilidade (International Accounting 
Standards Board – IASB), e de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil que seguem os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis Con-
tábeis – CPC. As Demonstrações Financeiras são audita-
das pela Deloitte Touch Tomatsu Auditores Independentes.

Para a elaboração do Balanço Social, utilizamos o 
guia do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econô-
micas (Ibase) e o modelo preconizado pelo Instituto Ethos. 

GRI 3.6 Seguindo os passos trilhados pelos últimos rela-
tórios, a execução deste também teve início com o envol-
vimento da alta administração, após debate e aprovação 
do processo adotado para sua elaboração pelo Colegiado 
da Companhia em reunião realizada em novembro de 
2013. Posteriormente, em outras duas ocasiões (dezembro 
de 2013 e março de 2014), o material foi levado ao conhe-
cimento e avaliação do Conselho de Administração.

O levantamento de dados e a construção dos textos 
contou com a participação de equipe integrada por dois 
membros de cada uma das cinco diretorias da Companhia, 
todos eles indicados diretamente pelos diretores. Com a 
participação de outros departamentos estratégicos, um 
total de 23 pessoas integraram o grupo de trabalho.

Foram realizadas sucessivas reuniões, individuais 
ou reunindo todo o time, para ajustes no processo de 
coleta de dados, alinhamento de temas e checagem de 
números, buscando sempre a exatidão e clareza nas in-
formações aqui transmitidas. A confecção teve ainda a 
contribuição técnica de consultoria da Key Associados.

GRI 4.14/4.16 Por dar sequência ao processo utilizado na 
elaboração da última edição, sem alterações do escopo ou 
abrangência dos temas reportados, optamos por conside-
rar as opiniões dos nossos públicos obtidas por meio das 
duas audiências realizadas em 2012, quando da confecção 
do último relatório. Embora os temas setoriais não sofram 
profundas alterações em um curto período de tempo, toma-
mos o cuidado de atualizar a opinião de nossos stakehol-
ders por meio de uma pesquisa online respondida por  
79 pessoas, entre representantes de empresas fornecedo-
ras, ONGs, especialistas do setor de saneamento, prefeitu-
ras e outros grupos de clientes.

GRI 3.4 A versão eletrônica deste relatório pode ser 
encontrada em nosso sítio na internet www.sabesp.
com.br/rs2013, nas versões em português, inglês e es-
panhol. Informações adicionais, sugestões e críticas a 
respeito desta publicação devem ser enviadas a sus-
tentabilidade@sabesp.com.br.

Materialidade

GRI 3.5/3.7/4.17 Para definir quais são os temas mate-
riais para nossos stakeholders internos e externos, a 
Sabesp fez uma ponderação entre as opções estraté-
gicas da Companhia, as pautas em destaque no setor 
e as sugestões em relação ao conteúdo e foco do rela-
to junto aos públicos envolvidos com o negócio (clien-
tes, organizações não governamentais e especialistas 
do setor). Também foram considerados nesta equação 
os temas provenientes de canais de relacionamento e 
prestação de contas. Para construir a Matriz de Temas 
Materiais, os resultados de pesquisa foram consolida-

dos de forma a permitir a comparação entre os temas 
que refletem importância alta para o negócio (eixo ho-
rizontal “Visão Sabesp” no quadro abaixo) os temas 
considerados como muito importantes por partes inte-
ressadas (eixo vertical “Visão das Partes Interessa-
das”, no mesmo quadro), conforme o conceito de Ma-
terialidade da GRI.

Esta pesquisa e comparação final nos permitiu 
identificar os temas que são materiais para a Sabesp, 

ou seja, que são considerados muito importantes por 
todos os stakeholders (internos e externos), ou por, 
pelo menos, um dos grupos consultados. Entretanto, 
não deixamos de trazer outros temas que estão pre-
sentes na agenda do setor, em que pese não terem 
sido pontuados como os mais importantes no momen-
to. Todos estes temas selecionados, tanto materiais 
quanto potencialmente materiais, foram abordados na 
presente publicação. 
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Temas Materiais
1 – Acesso à água: ampliação/universalização da prestação dos serviços
2 – Universalização do acesso à coleta e tratamento de esgotos
3 – Cliente: atendimento às expectativas e satisfação
4 – Conformidade com leis e normas do setor
5 – Cumprimento da legislação trabalhista
6 – Cumprimento da legislação: outros
7 – Preservação dos mananciais/matas ciliares
9 – Recomposição florestal/Proteção da biodiversidade

12 – Gestão de resíduos sólidos no processo de tratamento do esgoto
13 – Governança corporativa
14 – Funcionários – treinamento, capacitação
16 – Funcionários – saúde, segurança e qualidade de vida
17 – Gestão da água: controle de perdas e ações pelo uso racional
18 – Pesquisa, inovação e tecnologia no saneamento
19 – Relacionamento transparente com funcionários, comunidades, fornecedores e clientes

Temas potencialmente materiais1

8 – Mudanças climáticas e energias alternativas  
10 – Fornecedores – compras sustentáveis
11 – Estratégia do negócio – adaptação às mudanças climáticas
15 – Funcionários – atração, rotatividade

1 – Temas presentes na agenda do setor porém não identificados como uns dos mais importantes para a realidade da Sabesp 
quando da consulta aos stakeholders no início de 2014.
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Indicador GRI G3 Páginas

1.1 Declaração do dirigente da instituição Páginas 6 e 7

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. Ao longo de todo o Relatório.

2.1 Nome da organização Página 11

2.2 Principais marcas, produtos e serviços Página 11

2.3 Estrutura operacional da organização Página 11

2.4 Localização da organização Página 11

2.5 Países em que a organização opera Página 11

2.6 Tipo e natureza jurídica da organização Página 11

2.7 Mercado atendido Página 11

2.8 Porte da organização Página 11

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório  
referentes a porte, estrutura ou participação acionária

Não ocorreram mudanças referentes ao porte 
ou à participação acionária em 2013. 

2.10 Prêmios recebidos Página 69

3.1 Período coberto pelo relatório 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 
2013. Página 72

3.2 Data do relatório anterior 22 de março de 2013. Página 72

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal) O relatório é publicado anualmente. O próximo 
relatório de sustentabilidade está previsto para 
ser publicado no ano de 2015, referente ao 
exercício de 2014.

3.4 Dados para contato/sugestões Página 72

3.5 Processo de definição do conteúdo Página 72

3.6 Limites do relatório (unidades/instalações) Página 72

3.7 Limitações quanto ao conteúdo Página 72

3.8 Base referente a subsidiárias ou outras A Sabesp não tem subsidiárias.

3.9 Técnica de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo  
hipóteses e técnicas, que sustentam as estimativas aplicadas  
à compilação dos indicadores e outras informações do relatório

Página 72

3.10 Reformulações em relação ao relatório anterior Página 72

3.11 Mudança no escopo, limite e medição Página 72

3.12 Quadro de localização dos indicadores GRI Página 74

3.13 Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o relatório Página 72

4.1 Estrutura de governança Página 21

4.2 Indicar se o presidente do principal órgão de governança  
é também executivo Página 21

4.3 Declaração do número de membros independentes e  
não executivos no mais alto órgão de governança. Página 21

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados dêem  
sugestões ao mais alto órgão de governança Página 22

4.5 Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão  
de governança, diretoria executiva e demais executivos  
e o desempenho da organização

Página 22

4.8 Declaração de missão e valores, códigos de conduta  
e princípios internos relevantes Página 11

4.12 Cartas, princípios e outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter 
econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa Páginas 52 e 72

4.13 Participação em associações e/ou  
organismos nacionais/internacionais  
de defesa

A Sabesp participa em organizações ligadas 
ao setor, tais como Associação das Empresas 
de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe), 
Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental (Aidis) e Associação 
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de 
Base (Abdib). 

4.14 Engajamento de stakeholders. Página 72

4.15 Base para o engajamento de stakeholders Página 72

4.16 Abordagens para o engajamento de stakeholders Página 72

4.17 Principais temas e preocupações que foram levantados  
por meio do engajamento dos stakeholders e  
medidas adotadas pela organização para tratá-los

Página 72

EC1 Valor econômico gerado e distribuído Página 48

EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para  
as atividades da organização devido a mudanças climáticas Páginas 51 e 52

Indicador GRI G3 Páginas

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício  
definido que a organização oferece Página 66

EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo Página 60

EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado  
ao salário-mínimo local em unidades operacionais importantes Página 65

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção  
de membros de alta gerência recrutados na  
comunidade local em unidades operacionais importantes

Página 62

EC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e  
serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio  
de engajamento comercial, em espécie ou atividade pro bono

Página 60

EC9 Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos  
significativos, incluindo a sua extensão Página 58

EN1 Materiais usados por peso ou volume Página 18

EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem Página 18

EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária Página 18

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo  
de energia, ou que usem energia gerada por recursos renováveis,  
e a redução na necessidade de energia resultante dessas iniciativas

Página 18

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada Página 18

EN11 Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada  
dentro de áreas protegidas, ou adjacentes a elas, e áreas de alto índice  
de biodiversidade fora das áreas protegidas

Página 53

EN13 Habitats protegidos ou restaurados Página 53

EN16 Total de emissões diretas ou indiretas de gases causadores  
do efeito estufa, por peso Páginas 18

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa  
e as reduções obtidas Páginas 51 e 52

EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação Páginas 18

EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos  
e serviços e a extensão da redução desses impactos Páginas 30

EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo Páginas 18

LA1 Total de trabalhadores por unidade, tipo de emprego e região Página 62

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados, 
por faixa etária, gênero e região Página 65

LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são 
oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, 
discriminados pelas principais operações

Página 65

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva Páginas 68

LA5 Prazo mínimo para notificação com antecedência referente  
a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento  
está especificado em acordos de negociação coletiva

Nos acordos coletivos não é estipulado 
prazo mínimo para notificação de mudanças 
operacionais. Eventuais mudanças são 
comunicadas com antecedência, sendo  
que o prazo varia conforme a situação.

LA6 Percentual de empregados representados em comitês formais  
de segurança e saúde, compostos por gestores e por trabalhadores,  
que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas  
de segurança e saúde ocupacional

Página 67

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo  
e óbitos relacionados ao trabalho, por região Página 67

LA8 Programas de prevenção, treinamento, aconselhamento,  
prevenção e controle de risco e mandamento para dar assistência  
a empregados, seus familiares ou membros da comunidade  
com relação a doenças graves

Os funcionários participam de cursos e 
palestras relacionadas à prevenção e controle 
de riscos de doenças. Os tratamentos 
(fisioterapia, RPG, acupuntura, etc) são 
cobertos pelo plano de saúde Sabesprev.

LA9 Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos  
formais com sindicatos

Os acordos coletivos firmados entre a Sabesp 
e as entidades sindicais não possuem temas 
específicos relativos à segurança e saúde.

LA10 Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminados  
por categoria funcional Página 61

LA11 Programas para a gestão de competências e aprendizagem  
contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade  
dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira

Página 61

LA12 Percentual de empregados que recebe regularmente análise  
de desempenho e de desenvolvimento de carreira Página 61

LOCALIZAÇÃO DOS INDICADORES GRI
GRI 3.12
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Indicador GRI G3 Páginas

LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e 
discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero,  
faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade

Páginas 63 e 64

LA14 Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional Página 65

HR1 Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que 
incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos a 
avaliações referentes a direitos humanos

Página 59

HR2 Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram 
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas 
tomadas

A Sabesp não realiza avaliações referentes a 
direitos humanos nas empresas contratadas 
e/ou fornecedores críticos.

HR3 Total de horas de treinamento para empregados em políticas e 
procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos relevantes para as 
operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu treinamento

Página 61

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas Página 21

HR5 Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de 
associação e negociação coletiva pode estar correndo risco significativo  
e as medidas tomadas para apoiar esse direito

Página 68

HR6 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de 
trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para sua abolição Página 57

HR7 Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência  
de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas  
para contribuir para sua erradicação

Página 71

HR8 Percentual de pessoal de segurança submetido a treinamento nas  
políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos  
de direitos humanos que sejam relevantes às operações

Página 61

HR9 Número total de casos de violação de direitos 
dos povos indígenas e medidas tomadas

Em 2013 não foram registradas ocorrências 
deste tipo.

SO1 Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas  
para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades,  
incluindo a entrada, operação e saída

Páginas 30 e 37

SO2 Percentual e número total de unidades de negócios submetidas 
 a avaliações de riscos relacionados à corrupção Página 21

SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas 
 e procedimentos anticorrupção da organização Página 21

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Página 21

SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação  
na elaboração de políticas públicas e lobbies 

A Sabesp atua de acordo com as políticas e 
os objetivos de sustentabilidade ambiental 
e as políticas públicas relacionadas ao tema. 
Participa ativamente dos Sistemas Nacional 
e Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos em todas as suas instâncias, tendo 
representação nas câmaras técnicas, comitês 
e subcomitês de Bacia Hidrográfica do Estado 
de São Paulo. Página 53

SO6 Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos  
políticos, políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país A Sabesp não adota esta prática.

SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal,  
práticas de truste e monopólio e seus resultados

Continua em andamento a ação ajuizada em 
2010 por conta de danos ocorridos devido 
ao cartel dos gases condenado pelo Cade. 
Houve decisão desfavorável à Sabesp em 
primeira instância e, atualmente, aguarda-se 
julgamento de recurso de apelação interposto.

PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos  
na saúde e segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual  
de produtos e serviços sujeitos a esses procedimentos

Página 66

PR2 Número total de casos de não conformidade com regulamentos  
e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos  
e serviços na saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminados  
por tipo de resultado

Página 66

PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por  
procedimentos de rotulagem, e o percentual de produtos  
e serviços sujeitos a tais exigências

Embora não utilize procedimentos relativos 
à minimização de riscos específicos de 
rotulagem dos produtos e serviços – pois 
se destinam a produtos envasados –, a 
Companhia divulga na conta mensal de 
serviços de água e/ou esgoto os parâmetros 
de qualidade da água (turbidez, cloro, flúor, 
coliformes totais, coliformes termotolerantes), 
conforme Decreto Presidencial nº 5.440/05 e 
Portaria nº 2.914/11, do Ministério da Saúde.

Indicador GRI G3 Páginas

PR4 Número total de casos de não conformidade com regulamentos  
e códigos voluntários relacionados a informações e rotulagem  
de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado

Embora não utilize procedimentos relativos 
relativos à minimização de riscos específicos 
de rotulagem dos produtos e serviços – 
pois se destinam a produtos envasados –, 
a Companhia divulga na conta mensal de 
serviços de água e/ou esgoto os parâmetros 
de qualidade da água (turbidez, cloro, flúor, 
coliformes totais, coliformes termotolerantes), 
conforme Decreto Presidencial nº 5.440/05 e 
Portaria nº 2.914/11, do Ministério da Saúde.

PR5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo  
resultados de pesquisas que medem essa satisfação Página 58

PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários  
relacionados a comunicações de marketing, incluindo publicidade,  
promoção e patrocínio

A Sabesp segue as legislações correlatas, bem 
como as normas estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária 
(Conar). Até o momento, não houve caso da 
Companhia julgado irregular pelo Conar.

PR7 Número total de casos de não conformidade com regulamentos  
e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado

Não tivemos, em 2011, casos de não 
conformidade referentes a códigos e 
legislações relacionados ao marketing, 
publicidade, promoção e patrocínio.

PR8 Número total de reclamações comprovadas relativas  
a violação de privacidade e perda de dados de clientes

Em 2012 não houve casos de reclamações 
relativos à violação de privacidade e perda de 
dados de clientes.

LOCALIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL
Princípios Páginas

1 – Respeitar e proteger os Direitos Humanos Páginas 21, 22, 57 e 72

2 – Impedir violações de Direitos Humanos Páginas 57, 70, 71 e 72

3 – Apoiar a liberdade de associação de trabalho Página 68

4 – Abolir o trabalho forçado Páginas 70 e 71

5 – Abolir o trabalho infantil Páginas 70 e 71

6 – Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho Páginas 21, 57, 63, 70 e 71

7 – Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais Páginas 6, 8, 13, 14, 23, 33, 35 e 36

8 – Promover a responsabilidade ambiental Páginas 35 e 36

9 – Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente Páginas 8, 13, 14, 21, 23, 24 e 51

10 – Combater a corrupção em todas as suas formas,  
inclusive extorsão e propina

Páginas 21 e 22
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Este material foi impresso em papel 
proveniente de fontes certificadas pelo 
Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, 
que difunde princípios que conciliam 
boas práticas florestais com a viabilidade 
econômica. O Conselho Brasileiro faz 
parte do Forest Stewardship Council (FSC), 
organização internacional para promover 
o manejo responsável de florestas.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

sabesp.com.br/rs2013
Sugestões/comentários para o relatório: sustentabilidade@sabesp.com.br

REDES SOCIAIS

youtube.com.br/saneamentosabesp

flickr.com/sabesp

facebook.com/oficialsabesp

twitter.com/ciasabesp

ATENDIMENTO

Agência Virtual: sua agência de atendimento na internet. Solicite segunda via de 
conta, conserto de vazamentos, consulte o histórico de consumo e saiba onde 
efetuar pagamentos.
https://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual

Atendimento online: consulte nossos atendentes e tire suas dúvidas sobre os 
serviços. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 21 horas, e aos sábados, 
das 8 horas às 17 horas.
sabesp.com.br • Opção: Atendimento Online

Agências de atendimento: encontre a agência de atendimento mais próxima de sua 
residência pelo site ou na conta de água entregue em sua residência.
sabesp.com.br • Opção: Agências de Atendimento

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

195
Ligação gratuita
Para emergências como falta de água, vazamentos e esgoto entupido. 
Funciona 24 horas, todos os dias.

SERVIÇOS COMERCIAIS
Para informações sobre contas, solicitação de segunda via (em caso de perda ou não 
recebimento), pedido de serviços, endereços, telefones úteis e folhetos explicativos.

Região Metropolitana de São Paulo: 0800-0119911 (ligação gratuita)
Ligação gratuita.
Funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 21 horas, e aos sábados, das  
8 horas às 17 horas.

Interior e litoral: 0800-0550195
Ligação gratuita. Funciona 24 horas, todos os dias.

Atendimento telefônico para deficiente auditivo: 0800-7773700
Ligação gratuita.
Atende todos os serviços de natureza operacional e comercial na Região Metropolitana 
de São Paulo. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas.

Ouvidoria: 0800-0550565
Ligação gratuita.
Com o número do protocolo em mãos, os usuários podem registrar reclamações 
quanto a atendimento de serviços já solicitados. Além disso, é possível enviar 
críticas, denúncias ou elogios. 
Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas.
sabesp.com.br • Opção: Ouvidoria

Informações Corporativas
SABESP.COM.BR
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