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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

SUPERAÇÃO E APRENDIZADO  
NA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS   

 

G4-1 A crise hídrica vivenciada no biênio 2014-2015 na Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) nos mostrou o quão drástico pode ser um fenômeno climático na alteração da 

disponibilidade deste que é, sem dúvida, o nosso mais preciso recurso natural. Felizmente, o 

retorno à normalidade hidrológica nos permite afirmar que o pior momento foi superado. 

Além da volta das chuvas à níveis satisfatórios desde o final de 2015, fatores como a forte 

mobilização social pelo consumo racional da água e a atuação estratégica da Sabesp ao longo 

desses dois anos foram fundamentais para o enfrentamento e superação deste cenário. 

 

Neste sentido, em 2015, diante de uma situação de agravamento da crise, além de 

dar sequência às medidas acertadamente tomadas ao longo de 2014 (captação das reservas 

técnicas, avanço de sistemas de abastecimento sobre áreas atendidas pelo Cantareira, 

calibragem de pressão nas redes e a bonificação consumidores mais econômicos) tivemos 

que optar por ações de curtíssimo prazo. Foram iniciativas complexas e executadas em pouco 

tempo, com avançados recursos da engenharia e o envolvimento de toda a Companhia, 

demonstrando a grande força de mobilização e a perícia técnica e operacional de um quadro 

de profissionais altamente comprometido e capacitado. 

 

O grande destaque de 2015 no sentido de ampliar as vazões transferidas entre 

sistemas foi a instalação de 10,5 km de tubulação para a transferência de 4 m3/s do braço 

Rio Grande da represa Billings até a represa Taiaçupeba, pertencente ao Sistema Alto Tietê, o 

segundo sistema mais impactado pela estiagem. Com investimentos de R$ 130 milhões, a 

obra foi executada em apenas cinco meses. Também realizada por equipe da Sabesp, a 

instalação de nove quilômetros de adutoras e uma estação de bombeamento para 

transferência de 1 m3/s do rio Guaió, em Suzano, para a Taiaçupeba, represa do Sistema Alto 

Tietê, levou apenas quatro meses e acrescentou nova fonte de água bruta ao sistema 

integrado de abastecimento da RMSP. 

 

A integração estrutural, que se dá com avanço de um sistema sobre setores 

pertencentes a outros mananciais, foi potencializada com uma série de intervenções, a 

exemplo da revitalização de adutoras, estações elevatórias e troca ou adaptação de boosters. 

Para o aumento da capacidade de tratamento de água, a alternativa adotada levou em 

consideração as vantagens oferecidas pela tecnologia das membranas filtrantes. Com mais 

rapidez na filtragem da água, menor espaço ocupado pelos equipamentos, funcionamento 

completamente automatizado e menor adição de produtos químicos foi possível ampliar em 

1 m³/s a capacidade de tratamento da  Estação de Tratamento de Água (ETA) Alto da Boa 

Vista, pertencente ao Sistema Guarapiranga. Desde o início da crise, em 2014, já são mais 2 

m³/s de capacidade naquela estação – que foi de 14 m³/s para 16 m³/s.  
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Com a entrega de reservatórios setoriais conseguimos ampliar o estoque de água 

tratada em pontos estratégicos, minimizando intermitências no abastecimento. E o combate 

às perdas físicas e comerciais de água com a troca de redes, ramais, hidrômetros e a intensa 

varredura em busca de fraudes demandou, somente em 2015, investimentos de R$525 

milhões.  

 

Paralelamente, seguimos firmes com as obras do Sistema Produtor São Lourenço, em 

execução desde abril de 2014 – que acrescentará até 6,4 m³/s na RMSP; e a interligação do 

Cantareira com o Paraíba do Sul, cuja obra foi iniciada em fevereiro de 2016 e permitirá a 

troca de 8,5 m³/s entre as duas bacias, ampliando a capacidade de armazenamento de 

ambas. Mais do que esforços pela ampliação da oferta de água, foram necessárias ações 

estratégicas para redução de demanda. Com esta lógica, reforçamos nossas campanhas de 

comunicação e aplicamos a tarifa de contingência aos que consomem além da média. O 

bônus foi mantido pelo segundo ano, com média de 80% de adesão dos clientes da RMSP. 

 

A situação vivenciada demandou o ajuste orçamentário para dar conta do 

fortalecimento da infraestrutura hídrica, o que refletiu na desaceleração temporária de ações 

anteriormente assumidas para expansão do saneamento. Isso, contudo, não elimina a meta 

da universalização do atendimento em nossa área de atuação.  

 

Isto posto, é mandatório frisar que a completa despoluição depende ainda da 

participação consciente do poder público e sociedade ao destinar corretamente os lixos 

urbanos, promover a limpeza das cidades e a conexão correta do esgoto à rede de coletora. 

Neste sentido, um grande passo foi dado no início de 2016 com a decisão da Sabesp de, sob 

amparo legal, fazer a conexão de água somente com a execução da conexão da rede de 

esgoto. Além de combater a poluição, a medida visa ao bem-estar coletivo, fazendo justiça 

com grande parte da sociedade que, tendo disponibilizada a rede coletora, destinam 

corretamente o esgoto. 

  

No início de 2015, quando os mananciais atingiam níveis dramáticos, disse neste 

mesmo espaço que, conforme ensina a sabedoria chinesa, toda crise representa uma 

oportunidade para inovar, mudar paradigmas e, principalmente, implementar soluções 

sustentáveis de longo prazo. Após um ano de intensos desafios e muito trabalho, pode-se 

dizer que, tanto Companhia quanto sociedade, assimilaram importantes ensinamentos que 

ficarão como legados para o aprimoramento da relação de sustentabilidade com o uso da 

água. Seja relacionado à gestão eficiente e tecnológica dos recursos hídricos, seja em relação 

à hábitos racionais frente à agora ampliada percepção de finitude deste que é o recurso mais 

importante para a existência da vida.    

 

Benedito Braga, Presidente do Conselho de Administração 
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MENSAGEM DO DIRETOR-PRESIDENTE 

 

MAIS PREPARADOS E RESILIENTES  
PARA FUTURAS ADVERSIDADES  

 

G4-1 A pior seca registrada na História da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

poderia ter deflagrado uma convulsão social. Felizmente, isso não aconteceu porque a 

população colaborou magnificamente, convencida da necessidade de economizar água. E 

também porque a Sabesp deu seguimento às medidas estratégicas acertadamente tomadas 

no início da crise e executou em tempo recorde grande número de obras emergenciais para 

aumentar a oferta de água e a flexibilidade operacional dos sistemas produtores.  

 

Hoje, a RMSP já está mais bem preparada para enfrentar secas muito piores do que 

as antevistas nos diversos planos de recursos hídricos desenvolvidos desde a década de 1960. 

Mesmo que se repitam condições hidrologicamente tão adversas quanto a vivenciada no 

biênio 2014-2015, a segurança hídrica estará integralmente garantida quando outras três 

obras estiverem concluídas: a primeira, da Bacia do Rio Ribeira (até 6,4 m3/s); a segunda, da 

Bacia do Rio Paraíba do Sul (até 8,5 m3/s); e a terceira, da Bacia do Rio Itapanhaú (até 2,5 

m3/s).  

Diminuir as perdas é outra tarefa fundamental para a segurança no abastecimento. 

Na última década, a Sabesp tem feito importante esforço nessa direção. Mas é preciso fazer 

mais. A principal iniciativa, já colocada em ação na comunidade Pegasus, em Embu das Artes, 

consiste na eliminação da “macarronada” de tubos espalhados pelas vielas dos 

assentamentos irreversivelmente estabelecidos, embora irregulares. Entretanto, o sucesso 

deste projeto, que leva saúde e cidadania aos moradores de localidades apartadas do 

atendimento público, depende não apenas da Sabesp, mas também das prefeituras e do 

Ministério Público. A Igreja Católica, que neste ano trouxe a importância do saneamento 

como tema da Campanha da Fraternidade, é outra parceira fundamental. Por meio dos 

grupos eclesiais de base, que vivenciam a dura realidade dessas regiões, atua como 

facilitadora na execução do trabalho.   

 

Dar prioridade às obras de reforço da segurança hídrica implica inescapavelmente no 

adiamento de outros investimentos igualmente importantes, mas menos urgentes. Essa 

situação, contudo, não exclui de nosso horizonte a permanente busca pela universalização da 

coleta e tratamento de esgotos na área operada.  

 

Em 2015, a Companhia investiu um total de R$ 3,5 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhão em 

obras de esgotamento sanitário, incluindo a execução de 226 mil novas ligações de esgoto, 

totalizando 22,8  milhões  de pessoas atendidas. No interior, inauguramos oito ETEs e 27 

estão em construção. Na RMSP, atingimos em 2015 a marca de 4 mil km de tubulações entre 

redes, coletores-tronco e interceptores dentro do Projeto Tietê (1992-2015). E no litoral, em 
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2015, foram investidos R$ 172 milhões com o programa Onda limpa, maior intervenção de 

saneamento da costa brasileira.  

 

O aprimoramento da eficiência na gestão e na qualidade dos serviços prestados 

implica em uma política efetiva de valorização e capacitação dos colaboradores, 

desenvolvimento de lideranças e modernização tecnológica dos processos internos.  

 

A governança ética, transparente e comprometida com a prestação de contas para a 

sociedade é outra característica em permanente aperfeiçoamento com base em um 

programa de compliance estruturado em práticas referenciadas nas principais exigências 

mundiais, a exemplo da Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e da Lei Anticorrupção 

12.846/2013. Em 2015, também passamos a ser signatários da Call to Action, iniciativa da 

ONU no âmbito do Pacto Global que incentiva governos a estabelecerem medidas 

anticorrupção. 

 

Institucionalmente, estamos erguendo a bandeira pelo saneamento nível A. Não há 

razão para nós brasileiros nos contentarmos com um padrão civilizatório inferior ao que 

outros países atingiram. Na Sabesp, as receitas vêm unicamente da prestação dos serviços de 

água e esgoto. Não podemos nivelar o atendimento pela capacidade de pagamento dos mais 

pobres. Temos que proteger economicamente essa parcela população por meio da tarifa 

social. Mas, se queremos serviços de melhor qualidade, aqueles com condições devem pagar 

mais e exigir serviços mais eficientes. Neste sentido, as companhias devem perseguir o lucro, 

porque é dele que saem os recursos para investimentos e, consequentemente, para o melhor 

atendimento da população.      

 

Também é preciso que a sociedade e suas instituições judiciais compreendam que o 

objetivo do saneamento é maximizar o bem-estar social com os recursos disponíveis, 

priorizando investimentos em tratamento e distribuição de água, depois na coleta de esgoto 

e, por último, no tratamento de esgoto. Ou seja, devemos fazer como os países 

desenvolvidos que, no estágio em que agora estamos, colocaram a saúde das pessoas acima 

de qualquer outra consideração. É pouco sensato, portanto, o uso de escassos recursos 

financeiros das companhias de saneamento para pagamento das chamadas “compensações 

ambientais”, penalidades destinadas a castigar as empresas pela poluição dos rios ou do 

oceano durante o período em que o esgoto foi coletado, mas não tratado. Tais imposições 

tem como efeito a subtração de recursos extremamente necessários para expansão e 

melhoria da qualidade dos serviços.  

 

Voltando à experiência do biênio 2014-2015, não há dúvidas de que hoje estamos, 

Companhia e sociedade, mais fortalecidos, conscientes e resilientes para o enfrentamento de 

futuras adversidades. Uma crise é uma oportunidade de aperfeiçoamento que não pode ser 

desperdiçada. 

 

Jerson Kelman, Diretor-Presidente da Sabesp   
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ENTRE AS MAIORES DO MUNDO EM POPULAÇÃO 

ATENDIDA 
 

G4-3/4/5/6/7/8/9 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 (Sabesp) tem como missão “Prestar serviços de 

saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.” Além 

disso atua em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável e com as 

políticas ambientais e socioeconômicas do Governo do Estado de São Paulo, seu acionista 

controlador. 

 

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. De acordo com a edição mais atualizada do anuário 

Pinsent Masons Water Yearbook (2012-2013), a Companhia é a maior empresa de 

saneamento das Américas e a quinta maior do mundo em população atendida.  

 

Em 2015, a Companhia gerou uma receita líquida de aproximadamente R$11,7 

bilhões e um lucro líquido de R$536,3 milhões. Os ativos totalizam R$33,7 bilhões e o valor 

de mercado era de R$12,9  bilhões em 31 de dezembro de 2015. A Companhia fornece água 

para 28,6 milhões de pessoas (25,5 milhões diretamente e 3,1 milhões residentes nos cinco 

municípios atendidos no atacado) e coleta o esgoto gerado por 22,8 milhões de pessoas. A 

Sabesp atende aproximadamente 68% da população urbana do Estado de São Paulo. 

  

A estrutura da Companhia é composta por cinco diretorias, além da presidência, 

sendo duas delas de atuação operacional e que se dividem em 17 unidades de negócio 

distribuídas pelo Estado. Operamos 235 estações de tratamento de água e 539 estações de 

tratamento de esgotos, incluindo 9 emissários submarinos. Nossa rede de distribuição de 

água alcança 71,7 mil quilômetros e a de esgotos, 48,8 mil quilômetros. Em 31 de dezembro 

de 2015, a Companhia contava com 14.223 empregados, cuja produtividade foi de 1.074 

ligações por empregado.  

 

Atualmente a Companhia opera serviços de água e esgoto em 365 municípios do 

Estado de São Paulo, incluindo o município de Santa Isabel, cuja operação foi iniciada em 

janeiro de 2016. Além disso, atende parcialmente o município de Mogi das Cruzes. 

Adicionalmente, fornecemos água no atacado para outros cinco  municípios localizados na 

região metropolitana de São Paulo (RMSP), dos quais quatro 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 atua em sociedade, 
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na empresa SESAMM – Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S.A., para modernização, 

implementação e gestão do sistema de tratamento de esgotos. Em 2015, a  SABESP aportou 

R$2,5 milhões na empresa Águas de Andradina. O montante correspondente ao percentual 

de sua participação na investida.   

 

A Sabesp também produz, fornece e comercializa água de reuso obtida a partir do 

tratamento de esgotos, diretamente por meio de suas próprias estações e, como sócia na 

Aquapolo Ambiental, que abastece o Polo Petroquímico de Capuava e, no segmento de esgotos 

não domésticos, a Companhia é sócia da Estre Ambiental, na empresa Attend Ambiental. Em 

2015, a Sabesp passou a atuar também no segmento de energia elétrica. Para mais 

informações, consulte a seção Estratégia e Visão de Futuro.  

 

As atribuições de controle,  fiscalização e regulação, inclusive tarifária, de nossas 

operações em sua maioria são exercidas pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo – Arsesp.  

 

Nossas ações – todas ordinárias com direito a voto – são negociadas no segmento 

Novo Mercado da 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 forma de American Depositary 

Receipts (ADR Nível III), sob o código SBS.  

 

A Companhia segue integrando os principais índices da BM&FBovespa. Em 31 de 

dezembro de 2015, tínhamos 4.185 acionistas registrados na BM&FBovespa e o capital social 

estava composto na seguinte proporção: 
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PAINEL DE INDICADORES 

 

 

Indicadores Unidade 2015 2014 2013 2012 2011 

Atendimento 

Índice de atendimento em água    Tende à universalização (1) 

Índice de atendimento em coleta de esgoto % 86 85 84 83 82 

Índice de tratamento dos esgotos coletados (2) % 78 77 78 77 76 

População residente atendida com abastecimento de água  mil habitantes 25.537 25.264 24.560 24.249  23.911  

População residente atendida com coleta de esgoto mil habitantes 22.793 22.353 21.483 20.992  20.498  

Percepção positiva de satisfação do cliente (3) % 75 80 89 89 92 

Operacionais 

Ligações de água milhares  8.420 8.210 7.888 7.679 7.481 

Ligações de esgoto milhares  6.861 6.660 6.340 6.128 5.921 

Extensão de rede de água (4) km 71.705 70.800 69.619 67.647 66.389 

Extensão de rede de esgoto (4) km 48.774 47.992 47.103 45.778 45.073 

ETA - Estações de tratamento de água un  235 235 232 214 212 

Poços un  1.085 1.055  1.083 1.079 1.102 

ETE - Estações de tratamento de esgoto un  539 524 509 502 490 

Perdas de água - faturamento (5) % 16,4 21,3 24,4 25,7 25,6 

Perdas de água – relativas à micromedição (6) % 28,5 29,8 31,2 32,1 32,0 

Perdas de água por ligação (7) 
litros por 

ligação por dia 
258 319 372 392 395 

Índice de hidrometração (8) % 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 

Volume produzido de água milhões de m3 2.564 2.840 3.053 3.059 2.992 

Volume micromedido de água no varejo milhões de m3 1.397 1.573 1.624 1.601 1.557 

Volume faturado de água no atacado milhões de m3 216 247 299 298 297 

Volume faturado de água no varejo milhões de m3 1.698 1812 1.835 1.796 1.747 

Volume faturado de esgoto milhões de m3 1.481 1.562 1.579 1.535 1.486 

Número de empregados (9) un  14.223 14.753 15.015 15.019 14.896 

Produtividade operacional 
ligações/ 

empregado 
1.074 1.008 948 919  900  

Financeiros  

Receita bruta  R$ milhões 12.283,5 11.823,4 11.984,8 11.391,2    10.529,7  

Receita líquida  R$ milhões 11.711,6 11.213,2 11.315,6 10.737,6      9.927,4  

EBITDA Ajustado (10) R$ milhões 3.974,3 2.918,7 4.006,6 3.605,0      3.371,0  

Margem do EBITDA Ajustada 
% da receita 

líquida 
33,9 26,0 35,4 33,6            34,0  

Margem do EBITDA Ajustada sem receita e custo de 

construção  

% da receita 

líquida 
46,6 34,4 44,6 43,0            43,2  

Resultado operacional (11) R$ milhões 3.044,0 1.910,7 3.138,8 2.843,3      2.512,0  

Margem operacional (11) 
% da receita 

líquida 
26,0 17,0 27,7 26,5            25,3  

Resultado (lucro/prejuízo líquido)  R$ milhões 536,3 903,0 1.923,6 1.911,9      1.380,9  

Margem líquida 
% da receita 

líquida 
4,6 8,1 17,0 17,8            13,9  

Dívida líquida por EBITDA Ajustado múltiplo 2,9 3,1 1,9 1,9              1,9  

Dívida líquida sobre patrimônio líquido (12)  % 83,7 68,1 59,3 61,8            59,6  

Investimento (13) R$ milhões 3.481,8 3.210,6 2.716,0 2.535,6      2.440,2  
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(1) 99% ou mais. 

(2)   Por razões metodológicas, contempla uma margem de variação de mais ou menos 2 pontos percentuais  

(3) Pesquisa realizada em 2015 pela gMR-Inteligência & Pesquisa. [5.850 entrevistas em toda a base operada com 1% de margem de erro e intervalo de 

confiança de 95%). 

(4) Inclui adutoras, coletores-tronco, interceptores e emissários. 

(5) Inclui perdas reais (ou físicas) e aparentes (ou não físicas). O percentual de perda de água representa o quociente resultante entre o (i) Volume Perdido 

Faturado e o (ii) Volume Produzido de água. O Volume Perdido Faturado corresponde a:  Volume Produzido de água MENOS Volume Faturado MENOS 

Volume de Usos. O Volume de Usos corresponde a:  água utilizada para manutenção periódica de adutoras e reservatórios de água; água fornecida para uso 

dos municípios, como por exemplo, para combate a incêndios;  e  água fornecida em áreas de ocupação irregular. 

(6) Inclui perdas reais (ou físicas) e aparentes (ou não físicas). O percentual de perda de água representa o quociente resultante entre o (i) Volume Perdido 

Micromedido e o (ii) Volume Produzido de água. O Volume Perdido Micromedido corresponde a:  Volume Produzido de água MENOS Volume Micromedido 

Ambientais 

G4-EN1 – Produtos químicos usados no tratamento de água e 

esgotos 
t 

 

279.199.698 

 

273.417,9 268.959,8 232.386,1 206.376,6 

G4-EN2 - Percentual de produtos químicos utilizados no 

tratamento de água e esgotos  provenientes de reciclagem  
% 3,06 3,56 3,97 4,54 5,18 

G4-EN3(14) - Consumo total de eletricidade Terajoules (TJ) 7.726 8.613 8.309 8.552 8.196 

G4-EN5 - Consumo de eletricidade/m³ produto água kWh/m³ 0,72 0,71 0,63 0,65 0,64 

G4-EN5- Consumo de eletricidade/m³ produto esgoto kWh/m³ 0,47 0,43 0,42 0,42 0,43 

G4-EN6 – Redução do Consumo de Energia para produto água 

– J  
% 12,4 -3,2 - - - 

G4-EN6 – Redução do Consumo de Energia produto esgoto – J % -0,7 -2,4 - - - 

G4-EN7- Reduções nos requisitos de energia/m³ produto água 

-  kWh/m³ 
% -1,4 -12,4 - - - 

G4-EN7- Reduções nos requisitos de energia/m³  produto 

esgoto -  kWh/m³ 
% -9,3 -4,2 - - - 

G4-EN8 - Total de retirada da água - Superficial Milhões m3 2.397 2.674 - - - 

G4-EN8 - Total de retirada da água - Subterrânea Milhões m3 168 166 - - - 

G4-EN10 - Percentual de consumo de água no tratamento em 

ETAs  
% 1,73 0,8 0,5 2,3 2,00 

G4-EN10 - Percentual de recuperação de água de lavagem de 

filtros e decantadores em ETAs 
% 76,59 87,4 95,5 96,8 91,4 

G4-EN15 missões diretas e indiretas de gases de efeito 

estufa(16) 
t CO2 e - 2.359.114 2.154.407 2.141.111 1.987.645 

G4-EN15(15) - Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) 

(Escopo 1) 
t CO2 e - 2.018.912 1.912.750 - - 

G4-EN16(15) - Emissões indiretas de gases de efeito estufa 

(GEE) provenientes da aquisição de energia (Escopo 2)  
t CO2 e - 322.006 221.212 - - 

G4-EN17(15) - Outras emissões indiretas de gases de efeito 

estufa (GEE) (Escopo 3) 
t CO2 e                    -  18.197 20.445 - - 

G4-EN22(16) - Volume de água de reuso fornecida  mil m³ 1.851,8 1.214,9 1.679,70 1.645,79 1.572,20 

G4-EN22(16) - Percentual de água de reuso vendida sobre 

esgoto tratado em ETEs com reuso  
% 0,52 0,27 0,35 0,35 0,35 

G4-EN22(16) - Percentual de água de reuso fornecida sobre 

capacidade instalada  
% 35,67 28,50 35,42 34,74 34,74 

G4-EN31(17) - Total de investimentos e gastos em proteção 

ambiental 
R$ milhões 18,4 29,8 32,5 27,7 30,4 

Nº de ETEs e ETAs com Sistema de Gestão Ambiental (SGA)(18) Unidades 95 95 95 65 65 

Nº de ETEs e ETAs certificadas ISO 14001(18) Unidades 35 51 50 50 50 

Nº de pessoas em visitas monitoradas de educação sanitária e 

ambiental nas unidades operacionais 
Pessoas 77.580 58.018 64.000 56.456 72.671 

Mudas plantadas voluntariamente Unidades 12.214 20.702 19.081 30.034 126.633 

Quantidade de recicláveis coletada no Sabesp 3Rs t 
268  

 
310 381 372 286 

Consumo médio de álcool combustível litros/ veículo 2827 2861 2.747 2.532 2.529 

Consumo de álcool sobre combustível total(19)  % 57 53 54 50 32 

Percepção pública positiva da responsabilidade ambiental da 

Sabesp (3)  
% 60 63 69 65 78 

Sociais 

Taxa de frequência de acidentes com afastamento (20) 

acidentes por 

milhão de 

horas 

trabalhadas   4,7 6,4 6,6 5,5 7,2 

Valor investido em programas sociais internos (21)  R$ milhões 664 617 594 522 501 

Valor investido em programas sociais internos (21)  

% da receita 

líquida  5,7] 5,5 5,3 4,9 5 

Valor investido em programas sociais e ambientais externos  R$ milhões 16 47 63 58 57 

Valor investido em programas sociais e ambientais externos  

% da receita 

líquida  0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 

Percepção pública positiva da responsabilidade social da 

Sabesp (3)  %  [64] 66 70 64 80 

Reclamações ranqueadas no Procon (22) unidade  86 78 61 93 91 

Posição no ranking do Procon (22) posição 43 - - - - 
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MENOS Volume de Usos. O Volume de Usos corresponde a:  água utilizada para manutenção periódica de adutoras e reservatórios de água; água fornecida 

para uso dos municípios, como por exemplo, para combate a incêndios;  e  água fornecida em áreas de ocupação irregular. 

(7) Calculada pela divisão do Volume Perdido Micromedido no ano pela quantidade média no ano de ligações ativas de água, dividida pelo número de dias do 

ano. 

(8) Ligações com hidrômetro / Ligações Totais 

(9) Número de empregados próprios. Não inclui os cedidos a outros órgãos. 

(10) 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. 

(11) Não inclui receitas e despesas financeiras. 
(12) Dívida líquida compreende a dívida, deduzindo caixa e equivalentes de caixa. 
(13) Não inclui compromissos financeiros assumidos nos contratos de programa (R$139 milhões, R$155 milhões, R$65 milhões, R$116 milhões e R$177 milhões, 

em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, respectivamente). 
(14)  Do consumo total de energia 6.304 TJ refere-se a água produzida, 1.325 TJ ao esgoto tratado e 97 TJ em áreas administrativas. 
(15) O inventário anual de GEE referente a 2015 está sendo elaborado no ano de 2016. Adotados novos indicadores a partir de 2015.  
(16)  Referem-se às ETEs, Barueri, Jesus Netto, Parque Novo Mundo e São Miguel, que têm instalações para produção de água de reuso. Água de reúso fornecida 

corresponde à vendida a empresas públicas e privadas.. A capacidade é a nominal das instalações. Os valores de 2015 não consideram o volume de águas 
secundárias (esgoto tratado) fornecidos ao Aquapolo Ambiental que é de cerca [12] milhões de metros cúbicos no ano. 

(17)     Foram considerados os investimentos e gastos com gestão ambiental, associados diretamente ao desenvolvimento e implementação de programas 
corporativos de gestão ambiental, bem como ao Programa de Uso Racional da Água – Pura, entre outras iniciativas. Outros investimentos e gastos 
associados à proteção ambiental,   estão contemplados no valor total de despesas operacionais e investimentos informados no presente relatório. 

(18) Realizado em 2014 realinhamento estratégico do programa de implantação do SGA e certificações, visando acelerar a implantação do SGA em todas 
estações até 2024.. Mais informações no capitulo Saneamento e meio ambiente: relação  orientada pela sustentabilidade. 

 (19) Considerados veículos leves da frota própria e locada, movidos a álcool e gasolina. 
(20) Exclui acidentes de trajeto e doenças ocupacionais 
(21) Inclui participação no lucro. 
(22) Quando não informado, significa que a Sabesp não esteve entre as 50 mais reclamadas no Procon, que compõem o ranking.   
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

G4-56 Os valores éticos que orientam a atuação da Sabesp no relacionamento com 

seus públicos estão explícitos em seu Código de Ética e Conduta, que foi reformulado em 

2014 com a finalidade de explicitar e detalhar melhor os valores e condutas éticas adotadas 

pela Companhia, bem como contemplar temas trazidos por novas legislações e práticas 

empresariais como, por exemplo, leis anticorrupção e conflitos de interesses.  

 

Para cumprimento das disposições do código e comprometimento dos empregados 

com a ética, desde 2005 existe o Comitê de Ética e Conduta, que atua de forma preventiva na 

disseminação e atualização do Código, e corretivamente no acompanhamento de eventuais 

infrações.  

 

A Sabesp conta com ferramentas, normativos e áreas internas que auxiliam na 

preservação de sua atuação ética como: Canal de Denúncias (preparado para acatar também 

denúncias anônimas), Procedimento Empresarial de Apuração de Responsabilidades, 

Superintendência de Auditoria, Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e 

Compliance.  

 

G4-HR3 Em 2015, tramitaram na Companhia mais de 210 mil manifestações, entre 

informações prestadas, denúncias, elogios, críticas, sugestões e reclamações. Em relação 

especificamente às denúncias, foram registradas 108 ocorrências das quais 58% foram 

apuradas e 42% estão sob averiguação. Do total, 13% são relacionadas a comportamento 

inapropriado, como assédio, discriminação, perseguição e tratamento injusto. Para o total de 

denúncias consideradas procedentes, foram aplicadas penalidades a 20 empregados próprios 

ou terceirizados, (3 advertências, 4 suspensões e 13 demissões). 

 

A Ouvidoria é um canal qualificado de relacionamento com os clientes, para tratar de 

reclamações, sugestões, críticas e informações, atuando em duas frentes: 

 

- Última instância de defesa, atendendo em segunda instância aqueles que, por 

algum motivo, não ficaram satisfeitos ou não foram atendidos no prazo estabelecido, em seu 

contato inicial com a Sabesp; 

 

- Última instância de defesa da imagem da Companhia, atuando junto aos órgãos de 

defesa do consumidor, organizações não governamentais de defesa do consumidor, além de 

atender demandas de cliente encaminhadas por outros entes públicos e outras ouvidorias. 

 

As análises do conteúdo dessas informações, por meio de relatórios, possibilitam que 

a Ouvidoria oriente a Alta Administração e as demais áreas da Companhia na adoção de 

ações imediatas frente à demandas emergentes ou a implantação de melhorias nos 

processos e prestação de serviços.  
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Nesse ano de 2015, após cinco anos fora da lista do PROCON, a Sabesp passou a 

figurar no ranking estadual, ficando na 43ª posição. A crise hídrica e medidas de 

enfrentamento adotadas, tais como o Bônus e Tarifa de Contingencia, resultaram no registro 

de 86 reclamações ranqueadas pelo órgão. Cabe ressaltar que, como sempre, todas as 

reclamações foram acompanhadas uma a uma visando garantir a melhor solução para as 

partes envolvidas. 

 

Aderente ao princípio da transparência em seus negócios e em atendimento à Lei de 

Acesso à Informação (LAI) (Lei Federal nº. 12.527/2011 e Decreto Estadual nº 58.052/2012), a 

Sabesp disponibiliza, o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, que consiste em um canal de 

atendimento que estabelece o direito de acesso a informações da administração pública ao 

cidadão. 

 

As informações mínimas sobre a Companhia, exigidas pela referida legislação, estão 

disponíveis em www.sabesp.com.br, no link SIC, localizado no menu superior, assim como o 

canal para abertura de solicitações de outras informações pelo cidadãos. Além do contato via 

internet, a Sabesp também coloca à disposição do cidadão o atendimento presencial na Rua 

Costa Carvalho, 300. 

 

Por meio do SIC, a Companhia contribui para propagar a transparência e sua meta é 

migrar, cada vez mais, de uma postura passiva, que espera ser procurada para prestar 

informação, para a ativa, que identifica a necessidade da sociedade antes mesmo de ser 

questionada. Ao longo de 2015, foram atendidas 610 solicitações de informações, todas 

registradas por telefone e internet. Desse total, 93% foram atendidas plenamente no pedido 

inicial. 

Combate à corrupção 

  

Em 29 de janeiro de 2014, entrou em vigor no Brasil a Lei Federal no 12.846/2013, 

conhecida como Lei Anticorrupção, que introduziu o conceito da responsabilidade objetiva 

para a pessoa jurídica de direito privado no país, envolvida em atos de corrupção na esfera 

administrativa e civil.  

 

Além de atender a lei anticorrupção brasileira, por ter ADRs negociados na Bolsa de 

Valores de Nova York, a Sabesp também está sujeita 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. 

 

Nessa linha, a Sabesp, comprometida a conduzir seus negócios de maneira legal, 

ética, transparente e com respeito às pessoas e ao meio ambiente, inseriu em seu Código de 
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Ética disposições anticorrupção, estendendo aos seus colaboradores, fornecedores, parceiros 

e terceiros que a representam, a obrigação de assimilar, aceitar e executar estas diretrizes. 

 

O programa de compliance da Sabesp observa as recomendações da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crimes (UNODC) e do Banco Mundial. Por ser uma Companhia de economia 

mista, o programa abrange dois cenários distintos, corrupção ativa e corrupção passiva, e 

está estruturado com base no Comprometimento da Alta Administração, Estruturação 

Funcional, Valores e Conduta, Canal de Denúncia, Relação com Terceiros, Governança e 

Controles Internos, Gestão de Riscos, Treinamento e Comunicação. 

 

Em 2015, foi dada continuidade ao desenvolvimento e implantação de planos de 

ação norteados pela análise de riscos de corrupção e fraude corporativas, priorizando os 

processos de maior vulnerabilidade, ou seja, considerando as áreas de exposição mais 

significativas. Também foi promovida a contratação de serviço de consultoria com o objetivo 

realizar uma análise criteriosa do nível de aderência do Programa de Compliance da Sabesp 

aos requisitos esperados pelos órgãos controladores, permitindo planejar o aprimoramento 

de ações de melhoria do programa. 

 

Entendendo que o combate à corrupção mais efetivo é conquistado a partir do 

esforço conjunto de empresas com governos e organizações da sociedade civil, a Sabesp 

integra o Grupo de Trabalho Anticorrupção do Pacto Global da ONU e Comissão de 

Anticorrupção e Compliance da OAB/SP Pinheiros, assim como colabora com ações 

desenvolvidas pelo Governo do Estado de São Paulo. 

 

Destaca-se também o comprometimento da Sabesp com a iniciativa internacional do 

Pacto Global denominada “Chamada à Ação” (Call to Action), apelo feito pelo setor privado 

aos governos, incentivando-os a estabelecer medidas anticorrupção e a implementar 

políticas correlatas para assegurar sistemas de boa governança. Este movimento já conta 

com mais de 260 companhias e investidores responsáveis pela gestão de US$ 3,5 trilhões em 

ativos. 

 

A Superintendência de Riscos e Qualidade, juntamente com a Superintendência de 

Auditoria e Comitê de Ética, tem por atribuição primordial fortalecer os mecanismos 

existentes de proteção à empresa, relativos à integridade, imagem e valores éticos.  

 

Estrutura de Governança  

 

G4-34 A instância máxima de decisão na Companhia é a Assembleia Geral de 

Acionistas. Compete a ela, entre outros assuntos, eleger ou destituir os conselheiros de 

administração e fiscal, fixar a remuneração dos administradores e aprovar dividendos. 
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Atualmente, o Conselho de Administração da Companhia é composto por dez 

membros com mandato unificado de dois anos, permitida a reeleição, sendo quatro deles 

independentes, de acordo com as regras do Novo Mercado da BM&FBovespa. Dentre eles, 

um foi eleito pelos acionistas minoritários. Exceto o diretor-presidente, nenhum outro 

diretor compõe o Conselho de Administração, cabendo destacar que não é permitido ao 

diretor-presidente ocupar a posição de presidente do Conselho de Administração.  

 

No ano de 2015 ocorreram grandes mudanças na Administração da Companhia. Em 

janeiro, Benedito Pinto Ferreira Braga Junior, novo Secretário Estadual de Saneamento e 

Recursos Hídricos foi eleito presidente do Conselho de Administração. Na sequência, em 

fevereiro de 2015, o conselheiro Mauro Guilherme Jardim Arce renunciou e Jerson Kelman 

passou a integrar o Conselho de Administração.  

 

Em abril, na Assembleia Geral Ordinária, os acionistas elegeram Joaldir Reynaldo 

Machado para membro suplente do Conselho Fiscal e deliberam que Tomas Bruginski de 

Paula passasse a responder como membro efetivo em substituição a José Antônio Xavier. 

Como representantes dos acionistas minoritários, foram eleitos Massao Fabio Oya (membro 

efetivo) e Maria Elvira Lopes Gimenez (membro suplente). 

 

Na Diretoria, em junho, Edison Airoldi assumiu a posição de Diretor de Tecnologia, 

Empreendimentos e Meio Ambiente, em substituição a Edson José Pinzan. 

 

Outras informações sobre a estrutura de governança corporativa da Companhia e 

seu funcionamento estão disponíveis na seção Governança Corporativa, da área de Relações 

com Investidores em: www.sabesp.com.br/investidores.  

 

Em 2015, a remuneração dos conselheiros de administração, conselheiros fiscais e 

diretores, incluindo benefícios, foi de aproximadamente R$ 4,6 milhões. Nesse montante, 

está incluso cerca de R$ 521 mil referente à remuneração variável dos diretores, cabendo 

lembrar que a remuneração variável não é permitida aos conselheiros de administração e 

conselheiros fiscais, conforme previsto no Decreto Estadual 58.265/12 e ratificado pela 

Assembleia de Acionistas de abril de 2013.  

 

De acordo com a legislação societária brasileira, a remuneração dos conselheiros de 

administração, conselheiros fiscais e diretores é estabelecida, de forma agregada, pela 

Assembleia de Acionistas. Na Sabesp, a política de remuneração dos conselheiros e diretores 

é estabelecida de acordo com as diretrizes do governo de São Paulo, baseada principalmente 

no desempenho, sempre sujeita à aprovação em Assembleia de Acionistas.  
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Gestão de Riscos  

 

A Sabesp conta com a Política Institucional de Gestão de Riscos Corporativos para 

introduzir a prática de avaliação de riscos no ambiente corporativo e contribuir com o 

aprimoramento da governança corporativa, do planejamento empresarial, na preservação e 

geração de valor da organização.  A avaliação dos riscos obedece a padrões internacionais e 

normas técnicas brasileira, especificamente o modelo do COSO - ERM - The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission “Enterprise Risk Management - 

Integrated Framework” e a ABNT NBR ISO 31.000 – Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes.   

 

O processo de gestão de riscos está baseado em quatro categorias, sendo o 

estratégico, financeiro, operacional e de compliance e são coordenadas por oito 

componentes da metodologia, sendo eles, ambiente interno, fixação de objetivos, 

identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta a riscos, atividades de controle, 

informações e comunicações, e o monitoramento. 

 

Após a avaliação da criticidade do risco, é definido o tratamento que será dado aos 

riscos, e, como devem ser monitorados e comunicados às diversas partes envolvidas. Tratar 

os riscos consiste em decidir entre evitá-los e/ou eliminá-los, mitigá-los e/ou reduzi-los, 

transferi-los ou aceitá-los, para definição de planos de ação mitigatórias de curto, médio e 

longo prazo.  Os riscos da Companhia estão descritos no item 4.1 do Formulário de 

Referência. 

 

No curso regular das suas atividades, a Sabesp é parte em alguns processos judiciais, 

envolvendo questões de natureza cível, ambiental, trabalhista e fiscal, entre outros. Vários litígios 

individuais somados respondem por uma parte significativa do valor total de processos judiciais. 

Nas demonstrações financeiras constam processos classificados como de perda possível e 

provável, sendo provisionado somente os de perda provável. Os processos relevantes estão 

descritos na Nota Explicativa 19 das nossas demonstrações financeiras incluídas neste 

relatório anual.  

 

Controles internos 

 

A avaliação dos controles internos é realizada de forma estruturada e sistemática desde 

2005, tendo como referência os parâmetros do Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) de 2013 e do Control Objectives for Information and Related 

Technology (COBIT).  

 

Anualmente, o processo de avaliação dos controles internos é reavaliado considerando 

tanto a eventual existência de novos riscos associados à elaboração e divulgação das 

demonstrações financeiras quanto de possíveis alterações significativas nos processos e sistemas 

informatizados. Os controles, que são testados por uma unidade independente da Companhia, 

abrangem os procedimentos sobre a adequação dos registros contábeis; a preparação das 
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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 eficácia do ambiente de controles internos de 2014, em 

cumprimento à seção 404 da lei norte-americana Sarbanes-Oxley, foi concluída em abril de 2015 

e não identificou qualquer deficiência considerada material, assim como já havia ocorrido em 

anos anteriores. Os testes relativos ao exercício 2015 serão concluídos em abril de 2016. 

 

Auditoria Externa  

 

A Sabesp respeita os princípios que preservam a independência 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 demonstrações financeiras, revisão das informações trimestrais e projetos 

de financiamento.  

 

Em 2015, a Companhia pagou R$ 1,7 milhão por esses serviços, dos quais 89,8% 

corresponde a auditoria de demonstrações financeiras. A Deloitte Touche Tohmatsu 

Auditores Independentes não audita nenhuma das investidas da Companhia. Os auditores 

não prestaram, durante o período de atuação na Companhia, serviços não relacionados a 

auditoria externa. 
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ESTRATÉGIA E VISÃO DE FUTURO 

Em virtude dos impactos causados pelas mudanças no cenário macroeconômico e 

crise hídrica, a Companhia iniciou no final de 2015 a revisão de nosso planejamento 

estratégico. Para atingir nossa visão de ser referência mundial na prestação de serviços de 

saneamento, de forma sustentável, competitiva e inovadora, com foco no cliente, 

reformulamos nossas diretrizes estratégicas. São elas: segurança hídrica, excelência na 

prestação dos serviços, sustentabilidade, integração e relacionamentos, inovação e 

tecnologia, valorização das pessoas e ampliação do tratamento de esgoto. 

 

Nossa atuação futura, guiada por estas diretrizes, contempla como principais linhas 

de ação: 

 

Garantir a disponibilidade hídrica na área de atuação, avançar na implantação de 

estruturas de coleta e tratamento de esgoto, com viabilidade técnica e econômica, 

contribuindo para a universalização e assegurar qualidade na gestão dos serviços e produtos 

disponibilizados. O objetivo é manter a universalização da cobertura em abastecimento de 

água, juntamente com altos níveis de qualidade e disponibilidade, executando cerca de 816 

mil novas ligações de água até 2020. A Companhia pretende também elevar a cobertura em 

coleta de esgoto a 95% até 2020, realizando aproximadamente 1,2 milhões de novas ligações 

no período.  

 

Promover o crescimento da Sabesp com equilíbrio econômico-financeiro de forma 

ambientalmente correta e socialmente justa. Aplicando os princípios de crescimento 

financeiro e sustentabilidade ao negócio, definindo metas e responsabilidades. A valoração 

econômica da água por meio de uma reestruturação do modelo de cálculo tarifário é uma 

meta a ser perseguida.  

 

Iniciada em 2015, a oferta dos serviços à população residente em áreas informais é 

outra iniciativa socialmente justa que deve ser expandida, sendo fundamental a participação 

conjunta das prefeituras, entidades da sociedade civil e Ministério Público para obtenção das 

autorizações necessárias para a regularização do abastecimento nesses imóveis. 

 

Ao estimular a criação, adoção e difusão de soluções com foco na geração de valor, a 

Sabesp busca aprimorar a gestão de ativos, bem como continuamente reduzir as perdas de 

água e despesas de operação. Isto é feito com investimento em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, automação, integração de planejamento e otimização de processos.  

 

Em 2015, a Sabesp investiu 14,7 milhões em pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

Além do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, a Companhia produz, fornece e 

comercializa água de reuso obtida a partir do tratamento de esgotos, diretamente por meio 

de suas próprias estações e, como sócia na Aquapolo Ambiental, que abastece o Polo 

Petroquímico de Capuava. No segmento de esgotos não domésticos, a Companhia criou 



Relatório de Sustentabilidade 2015 

_________________________________________________________________________ 21 

junto com a Estre Ambiental, a Attend Ambiental, que desde o final de 2014 recebe e trata 

esgotos não domésticos na Região Metropolitana de São Paulo.  

 

A Sabesp também oferece serviços de consultoria sobre uso racional da água, 

planejamento e gestão comercial, financeira e operacional, atuando atualmente no Panamá, 

Honduras e Nicarágua, sendo nos dois primeiros países, em parceria com a Latin Consult.  

 

Em 2015, a Sabesp passou a atuar também no segmento de energia elétrica por meio 

da Paulista Geradora de Energia S.A., uma sociedade com as empresas Tecniplan Engenharia 

e Servtec. A empresa pretende gerar 7,0 MWh de energia a partir do aproveitamento de 

duas quedas d'água dentro do Sistema Cantareira. O início da operação está previsto para o 

segundo semestre de 2017. 

 

Com relação à melhoria de gestão, a Companhia está trabalhando na implantação de 

sistema de ERP, visando substituir os atuais sistemas de informação comercial e de gestão. O 

cronograma inicial estimava que estes sistemas seriam implantados a partir de 2014, no 

entanto, com a crise hídrica, a Companhia adequou seus investimentos e com isto houve o 

adiamento do cronograma inicial.  

 

Buscar a manutenção e expansão da base operada. A Companhia opera serviços de 

água e esgoto em 365 municípios do Estado de São Paulo, incluindo o município de Santa 

Isabel, cuja operação foi iniciada em janeiro de 2016. Além disso,  atende parcialmente o 

município de Mogi das Cruzes. Entre 1º de janeiro de 2007, quando da publicação do novo 

Marco Regulatório (Lei 11.445/07) e 31 de dezembro de 2015, celebramos contratos para 

prestar serviços por mais 30 anos com 278 municípios (inclusive com a cidade de São Paulo), 

sendo que 4 deles foram assinados em 2015.  

 

Atualmente, a Companhia tem em sua base de operação 53 municípios cujos 

contratos expiraram e está negociando a renovação. Juntos, eles representam 12,9% da 

receita total da Companhia, e cerca de 21,7% dos ativos intangíveis.  

 

Até 2030, vencerão outros 36 contratos que representam 7,8%  da receita total da 

Companhia, e cerca de 7,4% dos ativos intangíveis. Nestes casos, a Sabesp também 

empreenderá os esforços necessários para formalizar novos contratos por mais 30 anos.  

 

Estas ações são sustentadas pelo estímulo ao crescimento profissional, elevando a 

satisfação e o bem estar, mantendo o comprometimento e a produtividade no trabalho. Ao 

final, o processo resultará na revisão e detalhamento dos objetivos, indicadores e metas para 

os próximos dez anos.  
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Balanço de Metas  

 

O planejamento e implantação dos nossos sistemas produtores da Região 

Metropolitana de São Paulo foram concebidos considerando as disponibilidades hídricas 

referenciadas às vazões médias das séries históricas dos últimos 84 anos, sendo que o biênio 

1953/1954 era apontado, até então, como o período mais crítico registrado na Região 

Metropolitana de São Paulo.  

 

A situação vivenciada entre o final de 2013 e início de 2015, entretanto, colocou 

praticamente todos os mananciais da RMSP em declínio significativo de suas disponibilidades 

hídricas, chegando a um nível muito abaixo do patamar mínimo estabelecido em suas 

concepções. Ao final de 2015, com início do período chuvoso em outubro, o qual estende-se 

até março de 2016, as precipitações voltaram ao patamar esperado para o período e os 

reservatórios começaram a apresentar recuperação de seus volumes. 

 

Para enfrentar esta situação, a Sabesp adotou uma série de medidas que permitiram 

a redução da vazão média retirada do Sistema Cantareira (maior sistema da RMSP e principal 

manancial afetado pela crise) e o consequente melhor aproveitamento da reserva disponível 

nos mananciais dos demais sistemas produtores de água da RMSP.  

 

Mesmo com essas medidas, que acrescentaram cerca de 6m³/s ao Sistema 

Metropolitano de Abastecimento, e com a queda na receita em virtude do menor consumo e 

programa de bonificação, conseguimos manter o patamar de execução de novas ligações, 

sendo executadas 226,0 mil novas ligações de água e 226,1 mil de esgoto. Para mais 

informações sobre as ações e estratégias adotadas veja o capítulo O Legado da Crise Hídrica. 

 

Ao final do ano, o Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados foi 78%, mesmo 

patamar de 2013,  revertendo o leve recuo apresentado pelo indicador em 2014. Este 

desempenho, aquém do esperado, foi resultado do realinhamento de investimentos com 

priorização de ações para minimização dos seus efeitos.  Apesar do aumento de domicílios 

conectados à rede coletora contribuir para o aumento do indicador, a redução do volume de 

esgoto gerado nas áreas atendidas com tratamento, em função da redução de consumo de 

água, teve forte impacto negativo no desempenho do indicador. 

 

O índice de perdas relativas à micromedição de água apresentou queda e encerrou o 

ano em 28,5%, resultado que reflete os esforços do Programa Corporativo de Redução de 

Perdas, que contempla ações voltadas para a manutenção de rede, renovação de ativos 

(substituição de redes, ramais e hidrômetros), mas principalmente pela gestão de pressão na 

rede, intensificada para diminuir os efeitos da crise hídrica e os esforços empreendidos no 

combate às fraudes. 
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Realizações 2015 e Metas 2015-2020 
 

  Realizado Metas(1) 

 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Abastecimento de Água(2)  Tende à Universalização 

Coleta de Esgoto (%) 86 86 88 89 90 92 95 

Tratamento de Esgoto Coletados (%) 78 81 86 88 90 92 95 

Novas Ligações de Água (mil) 226,0 177 172 164 164 158 158 

Novas Ligações de Esgoto (mil) 226,1 242 242 242 237 237 237 

Perdas Relativas à Micromedição de Água (%) 28,5 28,5 28,4 28,3 28,1 27,9 27,6 

(1) metas  em discussão no processo de revisão da estratégia ao longo de 2016 

(2) 99% ou mais 

 

Alguns indicadores, aderentes à estratégia organizacional, que refletem desempenho 

econômico,  social e ambiental, compuseram o Programa de Participação nos Resultados da 

Companhia. Mais detalhes no capítulo Atuando Pela Conscientização, Participação Social e 

Cidadania, item Remuneração, Benefícios e Carreira.  
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O LEGADO DA CRISE HÍDRICA 
 

G4-EC2 O biênio 2014-2015 foi marcado pela mais grave seca já registrada na história 

da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Com isso, a afluência – quantidade de água 

que chega às represas –, sofreram forte impacto, sobretudo no Sistema Cantareira, onde 

ficou abaixo da mínima histórica durante a maioria dos meses compreendidos entre o início 

de 2014 e o final de 2015. 

 
Somente com o início do período chuvoso (também conhecido como ano 

hidrológico), em outubro de 2015, é que o conjunto de sistemas que abastecem a RMSP 

começou a recuperar gradativamente seu estoque de água.  

 

No final de fevereiro de 2016 o volume acumulado nos mananciais da RMSP atingiu o 

índice de 52,9% da capacidade total, incluindo as reservas técnicas dos sistemas Cantareira e 

Alto Tietê. O volume é 142% maior que o registrado um ano antes, em fevereiro de 2015, 

quando o total era de 409 bilhões de litros, ou seja, 22% da capacidade. 

 

 

O enfrentamento de quase dois anos de estiagem e a gradativa recuperação dos 

mananciais desde o último trimestre de 2015 está sendo possível em razão de três fatores. 

Um deles, já mencionado acima, foi a volta das chuvas e consequentemente maior afluência 

aos mananciais a partir do início do ano hidrológico. O segundo foi a mobilização de grande 

parte da população, que entendeu a criticidade do momento e se habituou ao consumo 

consciente e racional da água. O terceiro, por sua vez, foi possível com a intervenção 

estratégica da Sabesp, que intensificou ações emergenciais iniciadas em 2014 e executou 
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importantes obras para trazer mais água e dar maior flexibilidade na distribuição entre os 

sistemas produtores.  

 

Tais medidas, caracterizadas pela busca urgente de soluções, marcam um período de 

grande aprimoramento estratégico, tecnológico e operacional da Companhia. As ações foram 

inúmeras e todas pautadas sobretudo pela garantia de que todos os setores da RMSP 

recebessem diariamente uma quantidade de água para distribuição à população, mesmo 

com as restrições impostas pela aridez climática e pelos órgãos gestores de recursos hídricos.  

 

A criticidade dos níveis mínimos atingidos nos principais mananciais estabeleceu 

novos padrões de segurança para o abastecimento da RMSP. Hoje, o conjunto de obras 

planejadas ou em execução dentro do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) levam em 

consideração um fenômeno com probabilidade de 0,004. Algo tão improvável que, até então, 

não integravam os mais catastróficos prognósticos de importantes institutos meteorológicos 

brasileiros como o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 

Naturais).  

 

A antecipação de metas planejadas no Plano Diretor de Aproveitamento dos 

Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista e a intensa mobilização para a construção 

de obras complexas em prazos curtos, a exemplo do bombeamento das reservas técnicas e 

da interligação Rio Grande (Billings) – Alto Tietê, demonstraram capacidade técnica e alto 

nível de comprometimento dos profissionais da Companhia.  

 

A ampliação das conexões entre sistemas produtores com implantação ou 

reabilitação de adutoras, adaptação de estações elevatórias e boosters (grandes bombas) e 

mais automação mecânica tornaram a infraestrutura mais resiliente a fenômenos climáticos.  

 

O estabelecimento de novas regras operacionais para situações diárias ampliou o 

leque de alternativas para manutenção do abastecimento nas diversas regiões da metrópole. 

Um exemplo desta flexibilidade está na conhecida avenida Paulista, na Capital. Antes 

abastecida pelo Sistema Cantareira pela topografia favorável à distribuição da água, a região 

passou a receber também a contribuição do Sistema Guarapiranga, localizado na zona sul da 

cidade e em posição de menor altitude, o que aumenta consideravelmente o grau de 

complexidade para o abastecimento.   

 

Ainda no campo operacional, dentre inúmeras outras lições, o enfrentamento da 

crise mostrou que o ajuste da pressão nas redes com o uso de Válvulas Redutoras de Pressão 

– VRPs, prática adotada pela Sabesp desde a década de 90 e intensificada com a crise hídrica, 

é uma medida importante que deve ser permanentemente aprimorada e expandida – 

atualmente as VRPs cobrem 55% da malha de distribuição metropolitana. Além de influenciar 

na queda das perdas de água em períodos de menor consumo (quando as tubulações estão 

mais pressurizadas), as VRPs permitem maior setorização e controle do abastecimento em 

regiões populosas e extensas como a Grande São Paulo.  
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A instalação de reservatórios setoriais, com grande capacidade de armazenamento 

de água tratada, fortaleceu-se como opção para dar mais segurança e flexibilidade ao 

sistema de distribuição. Além da expansão da capacidade de reservação e localização 

estratégica - mais próximos da região atendida, alguns reservatórios são preparados para 

receber água proveniente de diferentes sistemas produtores. Por sua vez, a engenharia 

desenvolvida para o bombeamento de água das reservas técnicas é hoje fonte de consulta 

para o setor hídrico. 

 

A tecnologia empregada com as membranas ultrafiltrantes que, em comparação ao 

sistema tradicional, ocupam espaços menores, demandam menor quantidade de produtos 

químicos e possibilitam tratar a água em menos tempo, consolidou-se como alternativa para 

o incremento de eficiência ao processo de tratamento. 

 

Outra prática aprimorada com a necessidade emergencial foi o uso da tecnologia 

“tubo dentro do tubo”, método de injeção de tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 

dentro de tubulações antigas. Com baixo investimento e maior rapidez, tem-se a plena 

revitalização de adutoras desativadas e, consequentemente, a maior integração entre 

sistemas produtores. 

 

No aspecto institucional, a crise hídrica aproximou os entes representativos do setor 

– operadores, reguladores e gestores dos recursos hídricos, e, paralelamente, suscitou 

grande debate público sobre a necessidade de se rever conceitos de consumo e valoração da 

água.  

 

Os bons resultados frente à grande complexidade do momento vivido têm atraído o 

interesse internacional, sobretudo de regiões que sofrem com secas semelhantes, a exemplo 

da Austrália e Califórnia (EUA), que enviaram comitivas para conhecer as ações tomadas pela 

Sabesp.  

 

A pedagogia da crise também refletiu na maior conscientização social sobre a 

finitude dos recursos naturais. Um exemplo foi a grande mobilização dos moradores da 

região metropolitana – média de 80% dos clientes em 2015 – que adotaram hábitos racionais 

de consumo. Mudanças que tendem a permanecer como rotinas do dia a dia das famílias. 

 

Passados dois anos desde o início da mais grave seca da história da RMSP, a 

experiência mostrou que o caminho para enfrentamento da crise se torna viável quando 

existe conscientização social, elevados investimentos em infraestrutura, atuação integrada, 

inovação tecnológica e capacidade técnica para empreender. São legados importantes que 

ficam como referências positivas para a gestão eficiente dos recursos hídricos de São Paulo e 

do Brasil.  
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SEGURANÇA HÍDRICA  
 

CONSTRUINDO O FUTURO DO ABASTECIMENTO 
 

  O abastecimento de água, embora universalizado na área de atuação da Sabesp, é 

um serviço que demanda permanente acompanhamento ao crescimento demográfico e 

geográfico das cidades. Para isso, em 2015 foram executadas 226.037 novas ligações, terceira 

maior realização dos últimos 15 anos.   

 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

 

 Aproximadamente 80% dos clientes da Sabesp – cerca de 20 milhões de pessoas – 

estão concentrados na RMSP. Com 39 municípios em uma área de 8.051 km², é um dos 

maiores aglomerados populacionais do planeta, comparável apenas a grandes metrópoles 

como Tóquio (26,4 milhões de habitantes), Nova Iorque (18,9 milhões) e Cidade do México 

(18,1 milhões).  

 

  A conjunção de características como a densa concentração urbana e localização - na 

cabeceira da bacia do Alto Tietê, definem esta, mesmo em períodos de normalidade 

climática, como uma região de baixíssima disponibilidade hídrica, com oferta per 

capita inferior até mesmo a regiões do semiárido nordestino, onde a seca é constante. 

 

Este cenário, por si desafiador, agravou-se dramaticamente entre o final de 2013 e 

setembro de 2015, quando a baixa pluviometria e a consequente queda no estoque de água 

de importantes mananciais resultaram na mais grave e prolongada crise hídrica vivenciada na 

história da RMSP.  

 

Após enfrentar um ano de 2014 com níveis de afluência 50% abaixo da mínima 

histórica registrada entre os anos de 1953 e 1954 e iniciar o ano de 2015 com a 

aproximadamente 5% de água disponível – já dentro da reserva técnica –, o Sistema 

Cantareira, que até o início de 2014 era principal manancial da RMSP, com 8,8 milhões de 

pessoas atendidas, começou a esboçar reação a partir de outubro de 2015, com a chegada 

do ano hídrico.  

 

Dois meses depois, com o estoque de água atingindo níveis acima de 29,3%, a 

reserva técnica – água localizada abaixo da captação por gravidade que vinha sendo 

bombeada desde maio de 2014 – deixou de ser utilizada e o Cantareira voltou a operar com o 

seu volume útil. Em janeiro de 2016, ampliou seu atendimento de 5,3 milhões para 5,7 

milhões de pessoas, retomando o posto de principal contribuinte da Grande São Paulo, 

posição ocupada pelo Guarapiranga durante a maior parte da crise.  

 

Os outros sete sistemas que produzem água para a Grande São Paulo também 

iniciaram 2016 em melhores condições de seus mananciais.  Além do aumento da 



28 _____________________________________________________________________________ 

pluviometria e afluência aos sistemas registrada a partir do último trimestre de 2015, o 

engajamento da população e conjunto de ações tomadas estrategicamente pela Sabesp com 

a intensificação de medidas praticadas em 2014 e execução de obras emergenciais ao longo 

de 2015 possibilitaram o afastamento de uma ameaça que poderia ter resultado no colapso 

do abastecimento e sério impacto na rotina dos moradores da RMSP.   

 

Sistema mais integrado e flexível  

 

A maior capacidade de transferência de água com a interligação direta entre sistemas 

produtores ou por meio da revitalização de adutoras, estações elevatórias e boosters 

(bombas) deram continuidade à estratégia iniciada em 2014 de ampliar a integração do SIM 

(Sistema Integrado Metropolitano). Com isso, desde o início da crise, regiões atendidas pelo 

Sistema Cantareira, o mais severamente afetado pela estiagem, passaram a ser abastecidas 

por outros mananciais em melhores condições.  

 

Como resultado, ao longo do biênio 2014-2015, cerca de 3,5 milhões de pessoas 

deixaram de consumir água do Cantareira, passando a ser abastecidas principalmente pelos 

sistemas Guarapiranga, Alto Tietê e Rio Grande.  

 

 
Possibilidade de atendimento por diferentes sistemas produtores demonstra flexibilidade de 
infraestrutura de abastecimento, que foi ampliada com as obras executadas no biênio 2014-
2015.  

 

Uma das mais complexas e importantes intervenções em 2015 foi a execução da 

interligação entre o Rio Grande, braço da represa Billings, e a represa Taiaçupeba, 

pertencente ao sistema Alto Tietê, o segundo mais atingido pela estiagem depois do 

Cantareira. Construída em apenas cinco meses com investimento de R$ 130 milhões, a 

interligação é realizada por duas adutoras paralelas feitas de polietileno de alta densidade 
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(PEAD) com capacidade de transportar 4 m³/s ao longo de um trajeto de 10,5 km do Braço 

Rio Grande até o córrego Taiaçupeba-Mirim. De lá, a água avança mais 11,5 km, chegando à 

represa Taiaçupeba, onde fica captação da ETA Taiaçupeba.  

 

Desde abril de 2015, o Sistema Rio Grande também passou a ser uma nova fonte de 

abastecimento de cerca de 250 mil pessoas, antes atendidas pelo Guarapiranga. Isso foi 

possível com a instalação de adutora 2,1 Km de extensão que permite levar água até a região 

de Pedreira, na zona sul da capital. A “sobra” de água do Guarapiranga, cerca de 900 L/s, foi 

redirecionada áreas anteriormente atendidas pelo Sistema Cantareira. 

 

No final de maio, foi a vez do Sistema Rio Claro aumentar sua contribuição para o 

SIM com a implantação de nova ligação entre duas adutoras na Vila Ema, zona leste de São 

Paulo. A intervenção ampliou a transferência de água tratada pelo aqueduto do Sistema Rio 

Claro, tubulação de 80 km de extensão que parte de Salesópolis, e possibilitou o envio de 

mais 500 L/s – volume suficiente para abastecer mais de 150 mil pessoas – para bairros da 

zona leste que antes recebiam água do Sistema Cantareira. 

 

Por sua vez, melhorias realizadas na estação elevatória França Pinto e a reabilitação 

da adutora ABV-França Pinto, que liga a região de Santo Amaro ao Parque Ibirapuera, 

permitiram, com o envio de 700 L/s, o remanejamento da parte da avenida Paulista e frações 

da Vila Mariana, áreas anteriormente atendidas pelo Cantareira, para o Sistema 

Guarapiranga. Complexa, a reabilitação da tubulação foi feita de forma a eliminar trechos em 

que ocorriam vazamentos com a injeção de tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 

em cerca de 550m dos cerca de 6.600 metros de adutora.  

 

O conjunto de ações executadas no biênio 2014-2015 para robustecer a integração 

do SIM e socorrer os mananciais mais afetados pela estiagem ampliou a capacidade de 

transferência de vazões entre os sistemas produtores em mais de 10 m³/s1.  

 

Novas fontes e mais capacidade de produção   

 

Em retaguarda ao avanço da interligação e redistribuição de áreas atendidas entre 

sistemas produtores em condições mais favoráveis, em 2015 a Sabesp seguiu com as obras 

de expansão da capacidade de aporte de água bruta, tratamento e armazenamento de água. 

 

Com a instalação do segundo módulo de membranas ultrafiltrantes de 1 m³/s de 

capacidade em julho de 2015, a ETA Alto da Boa Vista (ABV), que pertence ao Sistema 

Guarapiranga, teve sua estrutura de tratamento ampliada em 2 m³/s. Dos 14 m³/s no início 

da crise, em janeiro de 2014, para os atuais 16 m³/s. Com investimento de R$ 42 milhões, o 

acréscimo é suficiente para abastecer uma população de 600 a 700 mil habitantes, o 

equivalente ao porte de cidades como Uberlândia ou Ribeirão Preto. 

                                                           
1 Não considera novos aportes de água bruta ao Sistema Integrado Metropolitano (SIM).   
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A tecnologia de membranas tem uma série de vantagens: o tratamento da água, que 

levaria pelo menos duas horas é realizado num período de 20 a 30 minutos, tem 

funcionamento automatizado e menor adição de produtos químicos. Outra vantagem é a de 

ocupar espaço físico muito menor.  

 

Em relação aos novos aportes de água bruta ao SIM, a ampliação em 2015 foi de 1,5 

m³/s. A intervenção principal entrou em operação assistida em junho com a captação de 1 

m³/s do rio Guaió, na divisa de Suzano com Ferraz de Vasconcelos. O destino é o ribeirão dos 

Moraes, afluente do rio Taiaçupeba-Mirim que deságua na represa Taiaçupeba (Sistema Alto 

Tietê). Executada em poucos meses a um investimento de R$ 28,9 milhões, a obra demandou 

a instalação de nove km de adutoras, estação elevatória de água bruta e válvulas redutoras 

de pressão. Antes, em janeiro 2015, o Sistema Alto Tietê também foi beneficiado com aporte 

de mais 500 L/s com a ampliação da transferência de água do córrego Guaratuba, que nasce 

na Serra do Mar e do qual já é retirada média de 500 L/s.  

 

A implantação dos reservatórios metálicos setoriais foi uma ação complementar de 

segurança ao abastecimento. Isso porque garantem mais reserva de água tratada e 

constância no atendimento em bairros distantes dos principais sistemas adutores. Em 2015 

foram entregues 12 reservatórios em nove municípios da Grande São Paulo: Franco da 

Rocha, Francisco Morato (três unidades), Barueri, Osasco, Embu das Artes, Embu Guaçu, 

Itapecerica (duas unidades), São Bernardo do Campo e São Paulo. Nos primeiros dois meses 

de 2016, outros dois equipamentos já entraram em operação na capital, um no Jardim São 

Luiz e outro no Grajaú. Do início de 2014 a fevereiro de 2016, 22 reservatórios já foram 

instalados e estão em operação em 12 cidades da RMSP. O conjunto representa uma 

capacidade de armazenamento de água tratada de 147 milhões de litros. 

 

Combate às perdas de água  

 

G4-EN27 O abastecimento da RMSP é feito a partir da divisão do sistema de 

distribuição em setores de abastecimento. A setorização é fundamental para que se tenha 

maior eficiência na distribuição da água com a instalação de boosters para atendimento de 

regiões topograficamente mais altas e válvulas redutoras de pressão (VRPs) em pontos mais 

baixos, onde a força da água pode danificar a estrutura da rede.  

 

Tecnologia presente nos melhores sistemas mundiais e adotada pela Sabesp desde a 

década de 90, as VRPs também são utilizadas para controlar remotamente a pressão em 

períodos de menor demanda, como na madrugada, quando as redes estão mais 

pressurizadas.  

 

Com o agravamento da estiagem, a partir de outubro de 2014 houve uma grande 

intensificação da redução da pressão nas redes de distribuição, o que contribuiu para a 

economia de mais de 50% de água, conseguida ao longo de 2015.  As manobras foram 
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executadas em diferentes setores, em períodos determinados e divulgados nos canais de 

relacionamento com os clientes: Central de Atendimento, Agências Regionais, site e redes 

sociais. Com isso, o índice de perdas de água relativo à micromedição (IPM) atingiu o 

patamar de 27,1% em dezembro de 2015 na Grande São Paulo e 28,5% em balanço que inclui 

toda a área operada. 

 

No início de 2016, com a melhora das reservas dos mananciais, o tempo de 

interrupção foi reduzido, ficando concentrado nos períodos da noite e madrugada. 

Atualmente, a RMSP conta com 1.303 VRPs em operação, 66 delas instaladas ao longo de 

2015 (124 unidades já haviam sido implantadas em 2014), o que representa uma cobertura 

de 55% da malha de distribuição cuja extensão contempla mais de 33 mil km de rede e 1,2 

mil km de adutoras.  

 

A redução de perdas é uma prioridade perseguida há mais de duas décadas. Em 2009 

ganhou impulso com a institucionalização do Programa Corporativo de Redução de Perdas, 

em parceria tecnológica com a JICA (Japan International Cooperation Agency). Com parte do 

financiamento já contraído junto ao BNDES e à própria JICA, a meta de investimento é de R$ 

5,5 bilhões entre 2009 e 2020, quando se objetiva alcançar índice de 17,9% de perdas reais 

(físicas) na área operada pela Companhia, patamar semelhante ao do Reino Unido e melhor 

do que os de países como França e Itália, que apresentam índices entre 25% e 29%. Ao final 

de 2015, o índice de perdas reais da Sabesp estava em 18,7%2.   

 

Desde o início do Programa Corporativo de Redução de Perdas, já foram executados 

R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 525 milhões somente em 2015. A estratégia de atuação do 

Programa se divide em duas frentes: 

 

• A primeira frente está voltada ao combate às perdas reais ou físicas, causadas por 

vazamentos nas tubulações. Para isso, em 2015, na área da Diretoria Metropolitana, além da 

instalação de 66 VRPs (190 no biênio 2014-2015), foram feitas varreduras na rede de 

distribuição por método acústico (geofonamento) em 16 mil km (extensão de rede com mais 

de 1,6 milhão de ramais), mais de 87 mil reparos em redes e ramais e a substituição de cerca 

de 280 mil ramais. As ações para a redução das perdas reais incluem, ainda, a contínua busca 

pela redução do tempo no atendimento dos chamados, de forma a minimizar o tempo de 

existência dos vazamentos e a água perdida.  

 

• A segunda frente atua na redução das perdas aparentes ou não físicas. Ou seja, as perdas 

resultantes da água que é consumida por meio de “gatos” ou fraudes e da medição imprecisa 

dos hidrômetros, resultando em água não contabilizada e não faturada pela Companhia. 

                                                           
2 É importante destacar que, com a melhora das condições dos mananciais em 2016, a pressão da água nas redes 

(medida fundamental para o enfrentamento da crise e que respondeu por boa parte da redução de perdas no 
biênio 2014-2015) teve sua intensidade aumentada com o objetivo de garantir melhoria no abastecimento da 
população. Tal ajuste deverá se refletir em aumento dos indicadores de perdas 
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Nesta frente, em 2015 foram trocados mais de 255 mil hidrômetros na RMSP. Também são 

feitas inspeções em ligações suspeitas identificadas pelas equipes caça-fraude, que 

acompanham a variação inexplicada do consumo e, com apoio da polícia, vistoriam os 

imóveis. Além disso, conta com a colaboração dos próprios moradores, que podem relatar 

casos suspeitos pelo 195 ou Disque-Denúncia (tel. 181).  

 

O volume desviado por fraudes identificadas em 2015 foi de 3,7 bilhões de litros de 

água, suficiente para abastecer quase 400 mil pessoas por um mês inteiro. No total, foram 

detectadas 19,2 mil fraudes (52 casos por dia) na Grande São Paulo e Região Bragantina. Os 

esforços resultaram em aumento de 24% de irregularidades identificadas com relação a 

2014. 

 

 

 

 

 

Desde 2009 já foram investidos R$ 3,4 bilhões (R$ 525 milhões em 2015) para a troca 

de equipamentos, tubulações, hidrômetros, instalação de válvulas redutoras de pressão, e a 

execução de intensa e permanente varredura em busca de vazamentos e fraudes. 
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Atendimento em área informal  

 

Em novembro de 2015, a Sabesp lançou uma operação para instalação de redes de 

água em atendimento a 120 mil imóveis construídos em área informal na Grande São Paulo, 

sendo 70 mil na capital paulista. O objetivo é garantir água de qualidade para quase 400 mil 

pessoas, que hoje fazem “gatos” para se abastecer, além reduzir perdas com vazamentos 

causadas pelas mangueiras instaladas de maneira precária.  

 

O projeto piloto foi iniciado pela comunidade Pegasus, em Embu das Artes, onde os 

1.141 imóveis foram conectados à rede entre novembro e janeiro (2016). Nesse período, 17 

milhões de litros de água potável foram poupados. Finalizadas as 120 mil novas ligações, a 

estimativa é que deixem de ser perdidos até 2,5 milhões de m³/s por mês. Desse volume, 

1,25 bilhão de litros (volume suficiente para abastecer 114 mil imóveis) deixarão de vazar 

pelas mangueiras improvisadas.  Outros 1,3 bilhão de litros serão recuperados em perdas 

aparentes (faturamento), água consumida, mas não ressarcida. Os novos clientes estão 

sendo incluídos na tarifa social – hoje de R$ 7 (33% da tarifa normal) para consumo de até 10 

m³/s mensais.  

 

A operação baseia-se em um modelo inovador de licitação, o contrato de 

performance. A empresa vencedora implanta as redes, ligações, caixas de medição e 

hidrômetros, mas só é remunerada pelo volume de água que deixa de ser perdido. Ou seja, 

só recebe da Sabesp quando os moradores se conectam – passando então a evitar a perda de 

água tratada. Além das melhores condições de saúde, as famílias ganham em cidadania, 

passando a ter comprovante de endereço para matricular os filhos na escola, por exemplo.  

No entanto, é necessário enfatizar que, como a legislação impede a atuação em áreas 

informais, o avanço deste trabalho depende da parceria das prefeituras e Ministério Público 

para obtenção das autorizações necessárias para a regularização do abastecimento nesses 

imóveis.  

 

Bônus e Tarifa de Contingência   

   

Umas das primeiras medidas tomadas para a contenção da demanda, em fevereiro 

de 2014,  foi a concessão do bônus, tendo sido prorrogado ao longo de 2015, quando atingiu 

adesão expressiva da população, com participação média de 80% dos consumidores. Em 

relação aos beneficiados com o desconto, a média subiu de 49%, em 2014, para 70% em 

2015. Sob nova forma de cálculo, o benefício foi prorrogado para 2016. 

 

No balanço de 2015, a economia de água feita pelos moradores poupou a retirada de 

5,6 m³/s das represas que abastecem a Região Metropolitana. Isso representa uma fatia de 

aproximadamente 30% do que foi economizado com as ações anticrise (ver gráfico de 

Bônus). O volume que deixou de ser captado dos sistemas é suficiente para abastecer cerca 

de quase 2 milhões de pessoas, correspondente às populações somadas das cidades de 

Campinas, Sorocaba e Santos. Ou seja, em 2015, a população consumiu aproximadamente 
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200 bilhões de litros de água a menos que em 2013, antes da crise. É o equivalente à 40% da 

capacidade do Sistema Alto Tietê (de 517,3 bilhões de litros), e mais que o dobro do que foi 

economizado em 2014, quando, já com o incentivo do bônus, os consumidores pouparam 

pouco mais de 90 bilhões de litros.  

 

Para a parcela que não entendeu a severidade da crise e aumentou, a Sabesp aplicou 

a tarifa de contingência. Em vigor desde janeiro de 2015, o ônus atingiu uma média de 19% 

dos consumidores da RMSP, sendo que, destes, cerca de 8% foram isentos do pagamento por 

estarem dentro da faixa de consumo mínimo - até 10 m³ mensais. Para mais informações 

sobre a aplicação do bônus e da tarifa de contingência, consulte o capítulo Gestão 

Econômico-Financeira, item Receitas. 

 
Campanhas de comunicação  
 

A Sabesp mantém o trabalho de estimular o uso consciente da água através da 

campanha Guardião das Águas, com ações corpo a corpo, palestras, distribuição de cartazes 

e folhetos. As atividades são realizadas junto aos condomínios, escolas, comércios, 

residências, esclarecendo sobre a importância da economia de água. Por meio da campanha, 

em 2015 as equipes visitaram 73.954 diferentes pontos (incluindo condomínios, escolas, 

comércios, residências), o que permitiu a abordagem direta de dois milhões de pessoas, 

impactando indiretamente quase 20 milhões de pessoas. 

 

Realizada de fevereiro a abril de 2015, a campanha “Cada Gota Conta”, que mostra 

para a população a importância de continuar poupando mesmo com a entrega das obras que 

aumentam a disponibilidade de água na RMSP. Veiculada em TV, rádio, jornal, revista e mídia 

exterior, a campanha mostrava situações reais em que as pessoas dão dicas de economia de 

água em suas casas e estabelecimentos comerciais. Em julho, a Sabesp lançou a campanha 

“Cada Atitude Conta”, agradecendo à população pela economia feita e mostrando as obras 

feitas pela Sabesp para manter o abastecimento de água para a população. A iniciativa, 

composta por comercial, spots e merchan para rádio impactou cerca de 180 milhões de 

pessoas. De fevereiro a março de 2016 foram entregues seis milhões de folhetos juntamente 

com a conta d’ água informando a população sobre as regras da tarifa de contingência.  
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Resultados  
 

Em dezembro de 2015, o SIM estava produzindo um total de 54,7 metros cúbicos por 

segundo (m³/s) para distribuição na RMSP.  A diferença de 16,7 m³/s, ou seja: 23% a menos 

que o período inicial da crise, quando atingiu 71,4 m³/s (a capacidade máxima nominal da 

RMSP é de 75,8 m³/s).  Desse total, a gestão da pressão foi responsável pela redução de 8,6 

m³/s ou 51,4% do economizado; o bônus respondeu por 5,6 m³/s (33,5%) e adequação do 

volume de água tratada aos municípios que operam suas próprias redes de distribuição, em 

função da menor disponibilidade, representou redução de 2,5 m³/s (14,9%).  

Em relação a fevereiro de 2015, mês com a menor produção durante os dois anos de crise – 
apenas 49,9 m³/s – dezembro de 2015 apresentou alta de mais de 9% na disponibilização de 
água tratada na RMSP. O aumento reflete uma tendência de melhoria nas condições dos 
mananciais e o início do processo de transição para um cenário de normalidade. 
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Outorga do Sistema Cantareira  

 

A captação de água do Sistema Cantareira é outorgada à Sabesp pela ANA e pelo 

DAEE. A outorga vigente, renovada em 2004 por dez anos, venceria em agosto de 2014. No 

entanto, em função das condições climáticas observadas na área abrangida pelo Sistema 

Cantareira, foi prorrogada até o final de outubro de 2015 e, posteriormente, até maio de 

2017, com regras especiais e específicas de retirada de água adequadas ao enfrentamento da 

escassez hídrica registrada nesse período.  

 

A vazão de água a ser retirada da bacia vem sendo autorizada por meio de 

comunicados mensais, considerando o comportamento das chuvas, afluência, nível dos 

reservatórios e solicitação da Sabesp. Com o início do período chuvoso (outubro/15 a 

março/16) e a volta das chuvas à normalidade, desde fevereiro de 2016 a Companhia 

recebeu autorização para retirar 23 m³/s, vazão bastante superior aos cerca de 14 m³/s 

autorizados nos períodos mais críticos da crise hídrica.  

 

Mais obras a caminho   

 

O novo cenário de risco imposto pela severidade da crise no biênio 2014-2015 

demandou o reposicionamento estratégico da empresa tendo em vista o fortalecimento da 

segurança hídrica da metrópole. Isto está sendo feito a partir da execução de mais obras de 

ampliação da transferência de vazões e, sobretudo, novos aportes vindos de fora da bacia do 

Alto Tietê, onde está inserida a RMSP. As ações estão divididas em duas fases. 
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No curto prazo, considerada dentro da etapa emergencial com meta para 2016, foi 

executada a ampliação da transferência de 1 m³/s do Taquacetuba para o Sistema 

Guarapiranga (de 4 m³/s para 5 m³/s). Também dentro dessa meta, encontra-se em fase final 

de execução a transferência de 4 m³/s do braço Rio Pequeno da Billings para o braço Rio 

Grande, dando retaguarda à vazão de mesmo volume que, desde setembro de 2015, é 

enviada do Rio Grande ao Sistema Alto Tietê.  

 

Na perspectiva de médio prazo, com previsão de entrega em 2017, a bacia do 

Guarapiranga deverá ser beneficiada com a reversão de 1 m³/s do Alto Juquiá (ribeirão Santa 

Rita) e outros 2,5 m³/s serão revertidos do rio Itapanhaú (ribeirão Sertãozinho) para a 

represa de Biritiba-Mirim (Sistema Alto Tietê).  

 

Além dessas intervenções, foi antecipada a interligação entre as represas de Jaguarí 

(Bacia do Paraíba do Sul) e Atibainha (Sistema Cantareira), a qual estava prevista para 2025 

no âmbito do Plano Diretor de Aproveitamento Hídrico da Macrometrópole Paulista. Iniciada 

em fevereiro de 2016, terá 20 km de adutoras (incluindo 6,2 Km de túnel), estação 

elevatória, além de estruturas de captação e descarga, trazendo um aporte de 5,13 m³/s 

(máximo de 8,5 m³/s) ao Sistema Cantareira.   

 

Outra importante obra é o Sistema Produtor São Lourenço cuja construção teve início 

em abril de 2014 e tem a conclusão programada para 2017. Serão instalados 83 km de 

adutoras (28 km já prontos até janeiro de 2016) que transportarão 4,7 m³/s de água desde a 

captação na cachoeira do França, em Ibiúna, até a zona Oeste da RMSP. O projeto prevê 

ainda a construção de uma estação de tratamento de água (ETA) em Vargem Grande Paulista 

e reservatórios para armazenar até 125 milhões de litros d´água.   

 

A ampliação promovida com as obras em execução e previstas possibilitará o aporte 

de até 15 m³/s de água bruta e 6 m³/s de água tratada RMSP3.  

 

                                                           
3 Considerando a aprovação das outorgas em estudo. 
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Programa Metropolitano de Água (PMA) 

 

 As medidas emergenciais que garantiram uma travessia sem o colapso do 

abastecimento durante o período mais crítico foram possíveis pela existência de um sistema 

de abastecimento robusto, que vem sendo estruturado há mais de duas décadas por meio do 

Programa Metropolitano de Água (PMA).  

 

Implantado em meados da década de 90, o PMA veio equacionar uma situação de 

rodízio (revezamentos de 36 horas com água por 24 horas sem) vivenciada por mais de 5 

milhões de habitantes da região sul e leste da Grande São Paulo.  

 

Ao contrário do fenômeno climático ocorrido no biênio 2014-2015, as intermitências 

do abastecimento dos anos 90 eram decorrentes de gargalos estruturais, com a insuficiente 

capacidade de tratamento, adução e distribuição da água em uma região densamente 

povoada e com acentuado crescimento demográfico. Desde 2000, o PMA aumentou a 

capacidade de produção em 8,1 m3/s com destaque para 5 m³/s do Alto do Tietê, por meio 

da Parceria Público Privada concluída em 2011 e, 2 m³/s no Sistema Guarapiranga, concluídos 

em 2015. 

 

Dando continuidade ao objetivo de ampliar a segurança hídrica da Região 

Metropolitana de São Paulo, a Companhia planeja aumentar a capacidade de produção de 

água tratada em mais 7 m³/s até 2018. Em 2015, a Companhia investiu no PMA 

aproximadamente R$ 378,1 milhões. Entre 2016 e 2020, os investimentos previstos superam 

R$ 1,2 bilhão, com destaque para a interligação entre as represas Jaguari (bacia do Paraíba 

do Sul) e Atibainha (bacia do PCJ), além dos investimentos da PPP São Lourenço. 
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Fonte: Sabesp, Seade, IBGE 

 

Recuperação de mananciais urbanos 

 

Desde 2009 a Sabesp, em parceria com a prefeitura da Capital, desenvolve o 

Programa Mananciais, que tem como foco a recuperação de duas das principais represas da 

Grande São Paulo: Billings e Guarapiranga. As ações têm recursos da União, do Estado de São 

Paulo, Sabesp, município e Banco Mundial. Com isso, está sendo possível ampliar a 

infraestrutura de coleta de esgoto e promover melhorias nos loteamentos precários e 

conjuntos habitacionais instaladas em áreas das sub-bacias dos dois mananciais. Em 2015 o 

montante investido foi de R$ 84,2 milhões.  

 

O Pró-Billings é outro programa que está expandindo o sistema de esgotamento 

sanitário com a instalação de coletores-tronco, estações elevatórias, redes e ligações 

domiciliares que irão transportar os esgotos de parte dos habitantes da bacia da Billings para 

tratamento na ETE ABC. Em 2015, foram investidos cerca de R$ 10,8 milhões no programa. 

 

Uma terceira iniciativa dentro das ações pela recuperação dos mananciais 

metropolitanos surgiu com a implantação do Nossa Guarapiranga, no final de 2011. O 

Programa atua na melhoria da qualidade das águas da represa com a retirada de lixo e 

macrófitas, plantas aquáticas que obstruem a captação de água. Desde a sua implantação foram 

retirados do manancial cerca de 14,9 mil m³ de lixo, dos quais 4,3 mil m³ em 2015.  

 

  População da RMSP
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Abastecimento no litoral  

 

Depois da RMSP, a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) é considerada a 

segunda área de maior complexidade para o abastecimento. Isso decorre de dois fatores. O 

primeiro é o grande contingente populacional que, segundo o IBGE, em 2015, somam cerca 

de 1,8 milhão de pessoas. O segundo aspecto, talvez o mais desafiador, é a grande população 

turística que desce para a região em períodos de veraneio prolongados, chegando a dobrar o 

número de pessoas.  É também uma época em que são registrados altos picos de 

temperatura e o consequente aumento do consumo per capita de água, sobrecarregando 

ainda mais o abastecimento. 

 

Para o atendimento da grande demanda, além de 13 ETAs e 45 centros de reservação 

estrategicamente localizados dentre os nove municípios, a RMBS conta ainda com o maior 

reservatório encravado em rocha na América Latina, o Reservatório-Túnel Santa 

Tereza/Voturuá, com capacidade para 110 milhões de litros de água (44 piscinas olímpicas). 

Além disso, foi construído um sistema integrado de captação, tratamento e distribuição de 

água que, assim como ocorre na Grande São Paulo, possibilita transferência de vazões entre 

regiões com maior e menor demanda, dando flexibilidade e segurança ao abastecimento.  

 

Com a entrada em operação no final de 2013 do Sistema Mambu-Branco, em 

Itanhaém, e Jurubatuba, no Guarujá, ambos dentro do programa estruturante Água do 

Litoral, o Sistema Integrado de Abastecimento de Água da RMBS ganhou reforço de 3,6 m³/s, 

água suficiente para atender 1,1 milhão de pessoas. No Mambu-Branco, além da ETA com 

capacidade para tratar 1,6 m³/s, foram executadas 1,9 km de adutora de água bruta, dois 

reservatórios de água tratada, estação elevatória de água tratada e 64,1 km de adutora de 

água tratada.  

 

No momento está em execução um reservatório com capacidade de 25 mil m³ no 

Centro de Reservação Melvi (Praia Grande), com previsão de término em 2016, quando toda 

o Sistema totalizará investimento de R$ 421 milhões de reais. Em uma segunda etapa, com 

previsão de execução até 2019, a ETA será ampliada em 1,6 m³/s, água suficiente para 500 

mil pessoas.  

 

Em 2015, paralelamente às ações do Água no Litoral, a Baixada foi beneficiada com a 

conclusão da adutora do reservatório Tancredo Neves, localizado em São Vicente, que 

demandou investimentos de R$ 1.9 milhões, além da troca de 60 km de novas tubulações nas 

nove cidades, a exemplo do bairro Ponta da Praia, em Santos, onde foram investidos R$2,3 

milhões em mais de dois km de novas tubulações.  

 

No total, em 2015 foram investidos no Programa R$ 68,3 milhões ações de 

abastecimento, que também incluem o litoral norte. No bairro de Guaxinduba, em 

Caraguatatuba, foi inaugurada uma ETA compacta, que demandou investimentos de R$2,2 

milhões e tem capacidade para tratar 180 L/s. No mesmo município, está em construção um 
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reservatório metálico com capacidade para 5 mil m³. Em Ubatuba (bairros Maranduba, Sapé, 

Lagoinha e Sertões) e São Sebastião (Boiçucanga) estão sendo realizadas intervenções de 

implantação ou melhoria no sistema de abastecimento. Os bairros de Maranduba e 

Boiçucanga também serão beneficiados com ETAs que, atualmente, estão sendo construídas.   

 

Abastecimento no interior  

 

No interior do Estado, a Sabesp opera em 310 municípios, todos com abastecimento 

universalizado. Em 2015 o interior vivenciou um cenário de normalidade. O retorno das 

chuvas às médias dos anos anteriores à crise e a força-tarefa realizada em 2014 assegurou o 

conforto aos cidadãos atendidos. Nos 26 municípios onde a situação de estiagem era de 

maior gravidade, a Sabesp investiu de R$ 21 milhões na implantação de 100 km de adutoras 

e 55 novas captações emergenciais, beneficiando uma população de 1,2 milhões de pessoas. 

 

Em 2015, a Companhia investiu cerca de R$ 75,9 milhões em obras de abastecimento 

de água no interior, com destaque para a construção de três ETAs, dentre elas a Sapucaí-

Mirim, em Franca. A obra deverá estar concluída em fevereiro de 2017, quando irá elevar a 

captação em 800 L/s, garantindo o abastecimento do município e região por, pelo menos, 

mais duas décadas.  

 Dentro das ações do Programa Corporativo de Redução de Perdas, em atuação 

integrada entre litoral e Interior, em 2015 foram elaborados projetos executivos para a 

futura setorização das redes de distribuição e substituição de 690 km de redes em 36 

municípios. E no biênio 2014-2015, foram substituídos mais de 130 mil ramais e 220 mil 

hidrômetros, além de 120 mil reparos em redes e ramais e a pesquisa de vazamentos não 

visíveis em 44 mil km de redes. 

 

Uso consciente e sustentável da água 

 

G4-EN27 As ações voltadas à sustentabilidade incorporam medidas direcionadas ao 

uso eficiente e responsável da água, ampliando a mensagem de conscientização sobre a 

finitude dos recursos hídricos. A crise hídrica de 2014-2015 veio reforçar a importância 

dessas iniciativas. Um dos destaques dentro do rol de ações é o Programa de Uso Racional da 

Água – PURA, que promove readequações estruturais em prédios públicos para que reduzam 

as perdas e reforcem a necessidade do consumo consciente.  

 

Os edifícios ganham válvulas redutoras, arejadores de saída d'água, novas boias e 

sensores de volume de água, novas tubulações e reservatórios para captação e 

reaproveitamento da água da chuva. Paralelamente, são realizadas campanhas educativas, 

com orientações práticas a funcionários ou alunos, em caso de colégios do Estado. 

 

A atuação da Sabesp é feita por meio de parceria com entidades públicas, estaduais e 

municipais. Na esfera estadual, atua junto ao Programa de Melhoria do Gasto Público do 
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Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Governo, para identificação de imóveis 

com consumo de água elevado e problemas na estrutura de abastecimento. Iniciado em 

1996, o programa foi implantado em 7.014 imóveis em todo o Estado.  

 

 

 
 

G4-EN27 Adotada pelos mais avançados sistemas mundiais, a tecnologia de reúso está 

entre as mais eficientes iniciativas para o consumo sustentável da água, resultando em 

grande economia de água bruta que deixa de ser retirada dos mananciais.Um destaque é o 

Aquapolo Ambiental, projeto implantado e operado desde o final de 2012 por meio de uma 

parceria entre a Sabesp e a Odebrecht Ambiental.  

 

Maior empreendimento para a produção de água de reúso industrial na América do 

Sul e quinto maior do mundo, o Aquapolo está capacitado para tratar o efluente gerado na 

ETE ABC. São aproximadamente 1 milhão de m³/mês destinados a grandes empresas do Polo 

Petroquímico de Capuava, na região do ABC Paulista e utilizados na lavagem de máquinas e 

galpões, esfriamento de caldeiras, geração de energia, entre outros. A expectativa é que o 

Aquapolo alcance o pico de sua produção de 1 m³/s nos próximos anos.  

 

Além do Aquapolo, a Sabesp faz o reúso de efluentes nas ETEs Barueri, Jesus Neto, 

Parque Novo Mundo e São Miguel para fornecimento para uso urbano, como na lavagem de 

ruas, pátios, monumentos, desobstrução de redes de esgotos, rega de jardins, entre outros. 

Em 2015, nessas quatro ETEs, foram produzidos 1,8 milhão de m³ para esses fins. 
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Qualidade da água  

 

A Sabesp tem 16 laboratórios de controle de qualidade, sendo 14 deles acreditados 

na ISO 17.025 pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 

Instalados em diferentes regiões do Estado, eles realizam, em média, 62 mil análises mensais 

na rede de distribuição. As avaliações das amostras captadas desde a origem até os pontos 

de consumo são feitas regularmente e incluem parâmetros básicos de controle, como 

turbidez, cor, cloro, coliformes e termotolerantes.  

 

Os resultados são encaminhados para as Vigilâncias Sanitárias dos municípios 

atendidos e impressas nas contas dos clientes, seguindo determinações do decreto 

presidencial 5.440/05. Os clientes recebem um extrato de acompanhamento da análise da 

qualidade da água. A proveniência da água que o cliente recebe em sua residência, 

quantidade e resultados das amostras também ficam disponibilizado no site da Sabesp. 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
 

SAÚDE, DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL 

 
Investimentos robustos e a permanente expansão da infraestrutura sanitária 

refletem os avanços no setor de saneamento paulista e posicionam o Estado de São Paulo 

entre os mais bem atendidos dentre os 26 estados brasileiros. Segundo o relatório do 

Sistema Nacional Sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, a Sabesp lidera o 

ranking de investimento em saneamento básico no país.  

 

Divulgado em fevereiro de 2016, o documento aponta que a Companhia foi 

responsável por 37% dos investimentos feitos em saneamento dentre as companhias 

estaduais brasileiras de 2011 a 2014. No consolidado de todo o investimento realizado neste 

mesmo período no País, a Sabesp responde por 26,5%. 

   

Ao final de 2015 os municípios operados pela Sabesp apresentaram índices  de 

atendimento de 86% de coleta e 78% de tratamento da carga coletada na média das 365 

cidades operadas. Trata-se de um trabalho com reflexos diretos nos avanços registrados no 

Estado. Segundo dados do Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros, 

divulgado em 2015 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), São Paulo é o 

Estado com menor percentual de pessoas em situação inadequada de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário.  

 

Outra importante entidade, a Fundação Seade, apontou a expansão de moradias com 

serviços adequados de saneamento como um dos principais motivos para que o Estado de 

São Paulo atingisse a menor taxa de mortalidade infantil já registrada, de 11 óbitos a cada mil 

nascidos vivos ante uma taxa média nacional de Brasil é de 14 óbitos.   

 

Ainda que o biênio 2014-2015 tenha sido período de esforços e investimentos 

voltados ao enfrentamento da crise hídrica na Região Metropolitana de São Paulo, situação 

que afetou o andamento de obras em expansão da coleta, afastamento e tratamento na área 

operada, os trabalhos realizados em 2015 registraram avanços importantes.  

 

Região Metropolitana de São Paulo  

 

Maior programa de saneamento ambiental do país, o Projeto Tietê encontra-se em 

sua terceira fase, cujo objetivo é ampliar o índice de coleta de efluentes dos atuais 84% para 

87% e os níveis de tratamento do esgoto coletado de 68% para 84% na RMSP. Em 1992, 

quando foi implantado, a coleta era de 70% e apenas 24% do esgoto coletado recebia 

tratamento.  
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Iniciada em 2010, a terceira fase demandará investimentos de aproximadamente 

US$2 bilhões, com financiamentos contraídos junto ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 

Caixa Econômica Federal. 

Das obras programadas, 47% foram concluídas, 27% ainda estão em execução e o 

restante está em processo de licitação. Quando finalizadas, irão beneficiar mais de 1,5 milhão 

de pessoas com coleta e 3 milhões de moradores da metrópole passarão a ter o esgoto 

tratado.  

Entre as principais obras realizadas em 2015 destacam-se os coletores-tronco São 

João do Barueri (Jandira e Itapevi), Ipiranga (São Paulo), Carapicuíba (Osasco-Carapicuíba) e 

outros no município de Santo André, além do interceptor na região do Parque Ecológico do 

Tietê. Atualmente, está em estruturação a quarta e última fase do Projeto, que tem 

investimentos estimados em mais US$2 bilhões e contemplará obras de grande 

complexidade na região central da capital paulista e a expansão de redes para áreas 

regularizadas mais periféricas e carentes da região metropolitana. Em 2015, o investimento 

total no Projeto Tietê foi de R$ 377,9 milhões. 

Além de levar mais conforto e saúde às famílias da Grande São Paulo, as ações do 

projeto Tietê também são visíveis na acentuada redução da mancha poluidora presente rio 

Tietê. Maior rio do Estado em extensão, o Tietê percorre 1.100 km e banha 62 municípios 

desde Salesópolis até a divisa com o Mato Grosso do Sul, onde deságua no rio Paraná.  

 

No início das ações do Projeto Tietê, a mancha avançava em 530 km no rio, no trajeto 

de Mogi das Cruzes até o reservatório de Barra Bonita. Ao término da segunda etapa, em 

2010, esse trecho compreendia uma extensão de 243 km, de Suzano até Porto Feliz. Em 

2015, a mancha estava em 154,7 km, de acordo com resultados do relatório “O Retrato da 

Qualidade da Água e a evolução parcial dos indicadores de impacto do Projeto Tietê”, 

divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica. 

 

A evolução nos índices de coleta e tratamento de esgoto também foi apontada em 

outro estudo da SOS Mata Atlântica como um dos fatores que contribuíram para a melhoria 

na qualidade dos rios e córregos da capital. Tais avanços são também reflexo das ações 

desenvolvidas pelo Programa Córrego Limpo, realizado desde 2007 em parceria com a 

Prefeitura de São Paulo. O estudo analisou resultados de medições feitas em 36 rios e 

córregos de São Paulo entre março de 2014 e fevereiro de 2015. O percentual de amostras 

com qualidade regular ou boa subiu de 25% para 55,4%, enquanto o número de pontos de 

coleta com qualidade ruim ou péssima caiu de 74,9% para 44,3%. 

 

O programa já despoluiu 148 córregos em uma área de aproximadamente 200 km² 

de São Paulo, beneficiando 2,2 milhões de pessoas. Foram retirados aproximadamente 1.500 

L/s de esgoto dos corpos d’água beneficiados pelo programa. Em 2015, o Programa recebeu 

investimento de R$ 3,8 milhões. 
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Concluída no final de 2014 e com resultados visíveis já no início de 2015, a 

despoluição do córrego Mandaqui, zona norte de São Paulo, é um dos exemplos da 

importância do programa. Para despoluí-lo foram feitas varreduras em 440 km de redes 

coletoras de esgoto para reparos e detecção de lançamentos clandestinos; instalados 10 km 

de redes e coletores-tronco e conectados 455 domicílios.  

 

O investimento foi de R$ 18 milhões. O Mandaqui possui 7,5 km de extensão e a 

soma de seus afluentes totaliza 33 km, ou seja, a bacia tem mais de 40 km de extensão de 

córregos. A Sabesp atende nessa bacia mais de 457 mil habitantes em 114.300 imóveis 

conectados ao sistema público de coleta, cujos efluentes são encaminhados para a ETE 

Barueri. 

 

Envolvimento da comunidade  

 

Os bons resultados obtidos no programa Córrego Limpo com as melhorias estruturais 

só se tornam permanentes com o envolvimento da comunidade do entorno desses corpos 

d´água. Por este motivo, em 29 dos córregos despoluídos, a Sabesp implantou um modelo de 

“governança colaborativa”.  

 

Desenvolvido em parceria com a Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento), o trabalho incentiva a participação dos moradores e organizações sociais da 

região na fiscalização de lançamentos clandestino de esgotos e disseminação da mensagem 

contra o descarte de lixo e entulho nas ruas e margens dos corpos hídricos. O 

acompanhamento da gestão e preservação dos córregos feitos em fóruns locais, criados para 

definir representantes, objetivos e prioridades, além de ser um espaço de debate sobre 

questões socioambientais de interesse comum.  

 

Além das ações desenvolvidas pela Sabesp, a população tem o papel importante de 

não jogar lixo nas ruas ou direto no córrego, além de contribuir com a denúncia de possíveis 

irregularidades. A companhia, em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica, desenvolve ações 

de conscientização ambiental nas áreas dos córregos despoluídos.  

  

 

Efluente industrial  

No segmento de esgotos não domésticos, a Companhia criou junto com a Estre 

Ambiental, a Attend Ambiental, que desde o final de 2014 recebe de efluentes industriais na 

RMSP. Como a legislação ambiental obriga que as indústrias façam um pré-tratamento dos 

efluentes antes de enviar esta carga poluidora para tratamento convencional nas ETEs, a 

Attend oferece este serviço, tornando-se opção vantajosa de terceirização deste processo. 

Em 2015, o primeiro ano de operação integral, a empresa processou 1.066 milhão de metros 

cúbicos de esgoto, volume posteriormente encaminhado para tratamento na ETE Barueri.  
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Expansão no interior  

 

Entre as principais ações realizadas em 2015 pela Sabesp no interior paulista está a 

entrega de oito ETEs em sete municípios, beneficiando cerca de 160 mil pessoas. Outras 26 

estações estão em construção em 24 munícipios. Um dos símbolos de excelência dos serviços 

prestados pela Companhia é o município de Franca. Desde de 2009, ano da criação do 

ranking de qualidade em saneamento nas 100 maiores cidades brasileiras pela Trata Brasil, 

ONG dedicada a levantamentos sobre o avanço do saneamento do País, Franca se destaca 

dentre os primeiros colocados, ocupando por três edições o primeiro lugar do Brasil.  

 

Em 2015, uma das cidades beneficiadas com expansão sanitária foi Iporanga, que 

recebeu duas ETEs e teve o serviço de coleta e tratamento de esgoto universalizado. Além de 

oferecer o serviço à população, a obra trouxe benefício ambiental para o rio Ribeira de 

Iguape, o rio Betari e o córrego da Onça.  

 

Em Valentim Gentil, a Sabesp entregou um novo sistema de esgoto que compreende 

uma estação de tratamento e 4 km de emissários. Funcionando por método biológico, um 

dos mais modernos adotados no interior paulista, a ETE possui seis lagoas de estabilização, 

com 6 módulos: 2 anaeróbias, 2 facultativas e 2 de maturação. O esgoto passa ainda por um 

processo de aeração que incorpora o oxigênio da atmosfera para o efluente final, 

contribuindo em melhorias da qualidade dos cursos d’água do córrego da Varação, afluente 

do Ribeirão do Marinheiro e Rio Grande.  

 

Um dos primeiros municípios a atingir a universalização no saneamento básico, em 

1998, Franca recebeu novas tubulação de esgoto da travessia de esgotos sob a SP-334 

(Rodovia Cândido Portinari), eliminando o risco de escape de gases e reduzindo os riscos de 

vazamento. Cerca de 60 mil moradores foram beneficiados diretamente.  

 

Previsto para ser concluído em 2016, o novo sistema de tratamento sanitário de 

Agudos vai garantir a universalização do saneamento básico no município e beneficiar mais 

de 41 mil moradores. Com investimento de R$ 23 milhões, a obra inclui uma ETE, quatro 

estações elevatórias de esgoto (bombas de recalque) e 13 km de emissário de esgoto. A nova 

ETE, além de contribuir com a despoluição dos córregos dos Agudos, Água da Serraria, 

Bonsucesso e o Ribeirão dos Patos – todos afluentes do Ribeirão Grande, que deságua no Rio 

Tietê. 

 

A Sabesp também está investindo cerca de R$ 5 milhões na implantação do sistema 

de esgotos sanitário nos distritos de Rio Bonito e Mina, em Botucatu. Previstas para serem 

finalizadas em 2016, o conjunto de obras inclui uma ETE, quatro unidades de bombeamento 

e mais de 30 km tubulações, entre redes coletoras e linhas de recalque. O novo sistema, com 

capacidade para tratar 12 litros por segundo de esgotos, vai atender beneficiar cerca de 

5.200 moradores. Além dos benefícios diretos para a população, os investimentos têm 

resultado em melhoria em importantes corpos hídricos. É o caso do Rio Lavapés, que corta 
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Botucatu e foi promovido da classe de qualidade de água de 4 para 3, de acordo com os 

critérios da Resolução Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

 

O Rio Jundiaí, que faz parte da Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) 

também obteve o reenquadramento da qualidade das águas de 4 para 3, entre a foz do 

Ribeirão São José, em Itupeva, e o Córrego Barnabé, em Indaiatuba. Com a mudança na 

classificação, esses rios tornam-se opção de manancial para o abastecimento público. No 

caso do Rio Jundiaí, se necessário, será possível captar água para abastecimento de 250 mil 

moradores dos municípios de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Itupeva.  

 

O relatório Qualidade das Águas Superficiais 2014, divulgado em maio de 2015 pela 

Cetesb, também apontou melhora na qualidade da água do rio Paraíba do Sul. A qualidade 

deste rio enquadrou-se na categoria boa, mantendo a tendência de melhora de suas águas. 

As amostras analisadas foram coletadas em 11 pontos, distribuídos em 9 municípios. Destes, 

6 são atendidos pela Sabesp: São José dos Campos, Caçapava, Tremembé, 

Pindamonhangaba, Lorena e Queluz. Em São José dos Campos, onde há dois pontos de 

medição, o Índice de Qualidade de Água (IQA), que já era classificado como bom, melhorou 

ainda mais. Os índices subiram de 57 e 58 para 62 e 63, respectivamente.  

 

Onda Limpa 

 

Maior programa de saneamento ambiental da costa brasileira, o Onda Limpa teve 

início em 2007, abrangendo projetos, gerenciamento, obras de expansão de redes, ligações 

de esgoto, coletores-tronco e estações elevatórias e de tratamento. Além de recursos 

próprios, o programa tem financiamento da JICA (agência japonesa de fomento) e do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

 

Desde implantado, o programa expandiu a coleta de esgoto de 53% para 71%, além 

do tratamento de 100% do esgoto coletado. A Companhia investiu neste programa R$ 172,4 

milhões em 2015. Para o período entre 2016 e 2020, são estimados investimentos de 

aproximadamente R$ 885,0 milhões.  

 

No litoral norte, o programa já entregou sete Estações de Tratamento de Esgotos, 

mais de 400 quilômetros de redes coletoras e 30 mil ligações domiciliares. Em 2015 foram 

investidos cerca de R$ 7,0 milhões. 

 

Conexão obrigatória  

 

A poluição dos rios, córregos, praias e lençóis freáticos decorre também das ligações 

clandestinas de esgoto nas galerias de água de chuva em detrimento da conexão à rede 

coletora. Atualmente, das 7,5 milhões de ligações de água disponibilizadas pela Sabesp, 238 

mil não estão ligadas ao esgoto - 89% são residências e 7%, comércios.  
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Amparada na Lei do Saneamento (11.445/07), a Sabesp, desde fevereiro de 2016, só 

executa novas ligações de água para os clientes que também conectarem seus imóveis à 

tubulação de esgoto. A condicionalmente vale para todos os tipos de cliente – residencial, 

comercial, industrial – e será aplicada a quem: 1) pedir ligação nova de água, 2) solicitar 

religação (imóvel vago, demolição, unificação) e 3) fizer mudança no local da conexão atual – 

como no caso de uma reforma na garagem.  

 

G4-EC8  A não conexão à rede coletora decorre também da incapacidade financeira. 

Nestes casos, a Sabesp disponibiliza Programa Se Liga na Rede, em parceria com o Governo 

do Estado. Com o programa, os custos da conexão para famílias com renda de até três 

salários mínimos são subsidiados - 80% pelo Governo do Estado e 20% pela Sabesp. Em 2015 

foram feitas 1.001 ligações, ao custo de R$ 1,8 milhão, beneficiando 3.800 pessoas.  

 

Faz-se necessário ressaltar que, além da destinação incorreta do esgoto, a poluição 

dos corpos hídricos são decorrente da destinação irregular dos resíduos industriais e do 

descarte de lixo nas vias urbanas que são levados pelas chuvas para dentro dos corpos 

hídricos (poluição difusa). Outro agravante vem do uso e ocupação desordenado do solo, 

sobretudo com lançamento clandestino de esgotos em galerias pluviais. Sendo assim, é 

imprescindível a participação da sociedade na conscientização pela destinação correta do lixo 

e conexão das residências à rede  de esgoto, bem como do poder executivo local na limpeza 

das cidades e fiscalização de irregularidades. 

 

Destinação de resíduos 

 

Encontrar soluções viáveis e ambientalmente sustentáveis para a destinação final dos 

resíduos sólidos provenientes dos sistemas de tratamento de esgoto e água é um dos 

principais desafios da Sabesp. Na ETE Barueri, maior estação de tratamento da América 

Latina, o planejamento está direcionado para buscar parcerias para secagem de lodo, tendo 

como o objetivo diminuir o envio de resíduos para aterros.  

 

Com a secagem, 500 toneladas de lodo são reduzidas a 140 toneladas, 

transformando-se em pellets (blocos cilíndricos) que são utilizados como fonte de 

combustível para geração de energia térmica (biogás). A energia gerada volta para o ciclo e é 

utilizada para a secagem do lodo. Outra alternativa é a geração de energia elétrica e ser 

comercializada ou utilizada nas instalações da própria ETE.  

 

Para o interior e litoral existem iniciativas para implantação de sistemas de secagem 

termosolar do lodo, associados em alguns casos à implantação de sistemas de compostagem, 

utilizando, por exemplo, restos de podas de árvores e cascas de eucalipto, com a aplicação 

desse composto gerado na agricultura.  

 

Esse processo diminui a emissão de gases do efeito estufa, a utilização de aterros 

sanitários e consequentemente os gastos para o disposição de resíduos, além de se constituir 
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em uma alternativa ambientalmente sustentável pelo uso benéfico do lodo, sendo que uma 

destas iniciativas, em 2014, foi o Vencedor do 8º Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo 

Ambiental e Sustentável. 

 

Pesquisa e inovação  

 

A busca de soluções inovadoras, a exemplo das empreendidas para a destinação 

correta de resíduos, é resultante de significativos investimentos em pesquisa e da atuação 

estratégica da Sabesp junto à academia, entidades de fomento à pesquisa e empresas de 

ponta na aplicação de tecnologia ao setor de saneamento.  

 

Com uma área exclusivamente voltada ao desenvolvimento tecnológico, nos últimos 

três anos foram investidos R$ 32,6 milhões em pesquisa e desenvolvimento – R$ 14,7 

milhões em 2015. Um dos destaques deste trabalho é o Acordo de Cooperação com a 

FAPESP. A parceria prevê o financiamento não reembolsável de R$ 50 milhões, sendo 50% da 

Sabesp e 50% da FAPESP.  

 

Iniciada em 2009, a parceria já rendeu 17 projetos, nove deles concluídos. Outros 

oito, em andamento, tiveram seus convênios assinados em 2015. Dentre os projetos em 

estudo, um destaque é utilização do lodo de ETA como material de cobertura de aterro 

sanitário, e sua viabilização para aplicação direta em aterros de solo compactado.  

 

Em 2015, outro destaque foi a assinatura do financiamento de cerca de R$ 60 

milhões com a Agência Brasileira de Inovação – FINEP, para implantação do “Plano de 

Inovações Tecnológicas para o Saneamento”. Com prazo de implantação previsto para 30 

meses, o plano é composto por quatro projetos direcionados à otimização do tratamento de 

esgotos: unidades de biofiltração para controle de odores de estações elevatórias; Secador 

de Lodo por Meio de Irradiação Solar,  sistema de gaseificação por plasma de resíduos sólidos 

de estações de tratamento de esgotos e, por fim, a produção de água de reuso para uso 

urbano e industrial.  

 

Mais detalhes dos projetos no capítulo Saneamento e meio ambiente: relação 

orientada pela sustentabilidade. 
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GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

Se pelo lado operacional, o principal objetivo em 2015 foi manter o abastecimento 

de água, do ponto de vista econômico-financeiro o grande desafio foi garantir as condições 

para que isso acontecesse, sem prejuízo dos avanços conquistados nos índices de coleta e 

tratamento de esgotos. 

 

Desde 2014, a Sabesp vem promovendo ajustes sucessivos no seu orçamento de 

despesas e investimentos e aprofundando a busca contínua por eficiência, de modo a manter 

a sustentabilidade econômico-financeira, preservar o acesso ao crédito e, assim, manter o 

ritmo dos investimentos, ponto fundamental para a superação da crise hídrica.  

 

A situação conjuntural levou a Companhia a rever a priorização de investimentos, 

uma vez que o montante de recursos é limitado e insuficiente para atender simultaneamente 

os dois objetivos que são perseguidos: abastecimento de água e saneamento.  

 

Em 2015, o investimento realizado totalizou R$ 3,5 bilhões, em linha com o ritmo 

verificado em anos anteriores. No entanto, com a priorização do investimento em água, o 

montante investido neste segmento representou aproximadamente 62,7% do total, 

enquanto nos últimos 3 anos esta parcela representava aproximadamente 40% do total.  

 

O próximo quadro detalha o investimento realizado, segregados por segmento e 

região: 

  R$ milhões correntes 

  Água Esgoto Total 

Região Metropolitana de São Paulo 1.805,5 822,9 2.628,4 

Sistemas Regionais (interior e litoral) 377,2 476,2 853,4 

Total 2.182,7 1.299,1 3.481,8 

Obs.: Não inclui os compromissos assumidos com os contratos de programa (R$ 177,4 milhões) 

Para o período de 2016 a 2020, a Companhia prevê investir cerca de R$ 12,5 bilhões 

ainda com foco na ampliação da disponibilidade e segurança hídrica, conforme quadro a 

seguir4: 

                                                           
4 Para mais informações sobre nossos projetos de investimento e obras emergenciais para o enfrentamento da crise hídrica, 

consulte os capítulos “Legado da Crise Hídrica”, “Segurança Hídrica: construindo o futuro do abastecimento”, “Esgotamento 

Sanitário: saúde, desenvolvimento e preservação Ambiental”. 
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Receitas 

 

Com o objetivo de manter o estímulo à economia de água, o Programa de Incentivo à 

Redução do Consumo de Água5 foi mantido durante o ano de 2015 e, em dezembro, a 

ARSESP autorizou sua prorrogação, com a atualização do consumo de referência para o 

cálculo do bônus tarifário das contas com leitura de consumo e desde fevereiro de 2016, 

aplicando-se o fator de atualização de 0,78 à média de consumo observada no período de 

referência de fevereiro/2013 a janeiro/2014.  

 

Como reforço ao Programa, a Tarifa de Contingência6 também foi mantida durante 

todo o ano e prorrogada até o final de 2016 ou até que haja maior previsibilidade quanto à 

situação hídrica, preservando-se as condições inicialmente estabelecidas.  

 

Em 24 de março de 2016, o Conselho de Administração autorizou a Companhia a 

pleitear junto à ARSESP o cancelamento, a partir das leituras de consumo de 1º de maio de 

2016, do Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água por meio da Concessão de 

Bonificação na Conta de Água e Esgoto – Bônus, bem como da Tarifa de Contingência 

incidente sobre a conta de água. Na mesma data a Companhia protocolou tal pleito junto à 

ARSESP. 

 

Em março de 2015, a Companhia protocolou junto à ARSESP, uma solicitação de 

revisão extraordinária de tarifas, baseado no declínio do volume de água provocado pela 

crise hídrica e no aumento das tarifas de energia elétrica.  

                                                           
5 Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água baseado em bônus aos clientes da Região Metropolitana de São Paulo. 

Para mais informações consulte o Relatório de Sustentabilidade 2014. Os municípios operados na região de abrangência das 

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jaguari participaram do Programa de Incentivo à Redução do Consumo de Água entre 

28/05/2014 e 30/03/2015 e estiveram sujeitos à aplicação da Tarifa de Contingência entre 09/01/2015 e 30/03/2015. 

6 Para mais informações consulte o Relatório de Sustentabilidade 2014. 
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Após análise das contribuições recebidas em Consulta Pública a ARSESP, em 04 de 

maio de 2015, autorizou um reajuste de 7,7875% sobre as tarifas vigentes, constituído por: (i) 

reajuste tarifário anual de 2015 de 7,1899%, calculado com base na variação de 8,1285% do 

IPCA no período de março de 2014 a março de 2015, menos o fator de eficiência (fator X) de 

0,9386%; e (ii) ajuste adicional de 0,5575%, devido à postergação na aplicação da Revisão 

Tarifária Ordinária, autorizada para maio de 2014 mas aplicada apenas em dezembro de 

referido ano, quando foi parcialmente compensada. 

 

Na mesma data, a ARSESP estabeleceu também o índice de 6,9154% referente à 

Revisão Tarifária Extraordinária, aplicável sobre as tarifas autorizadas acima. Os dois ajustes 

acumulados resultaram no índice de 15,24% e os novos valores tarifários passaram a vigorar 

em 4 de junho de 2015. 

 

Adicionalmente, cabe informar que o repasse do encargo legal7 previsto para os 

consumidores residentes no município de São Paulo, continua suspenso, assim como não há 

previsão para o início do repasse ao cliente da taxa de regulação e supervisão cobrada da 

Sabesp pela Arsesp para a prestação de serviços nos municípios regulados. 

 

Contas a receber dos Municípios Atendidos por Atacado  

 

Os municípios de Guarulhos, Mauá e Santo André recebem água no atacado da 

Sabesp. No entanto, atualmente Guarulhos não paga a conta e, Mauá e Santo André pagam 

parcialmente as faturas mensais. Os valores que não são pagos são cobrados judicialmente e 

a Sabesp tem tido êxito nas ações judiciais. 

 

Além disso, Mauá ainda deve à Sabesp os investimentos realizados pela Companhia e 

não indenizados por ocasião da retomada dos serviços pelo município em 1995. A Sabesp 

ajuizou ação, que foi julgada procedente com a condenação da Prefeitura e da SAMA 

(Saneamento Básico do Município de Mauá) ao pagamento da dívida. A sentença transitou 

em julgado e a Sabesp chegou a iniciar a execução. Na sequência, o município ajuizou Ação 

Rescisória na tentativa de anular a decisão que era favorável à Companhia. Esta ação 

também transitou em julgado em 17 de dezembro de 2015, sendo o julgamento favorável à 

SABESP. 

 

Entre meados de 2015 e início de 2016 a Sabesp assinou Protocolos de Intenções 

com os três municípios para elaborar estudos e avaliações visando o equacionamento das 

relações comerciais e dívidas existentes. 

 

                                                           
7 Refere-se ao montante correspondente a 7,5% da receita obtida com a prestação de serviços na capital, líquida de COFINS, 

PASEP e inadimplência dos próprios do município, que a Sabesp vem transferindo ao Fundo Municipal de Saneamento 

Ambiental e Infraestrutura desde a assinatura do contrato com o Município de São Paulo, em junho de 2010. Para mais 

informações, consultar o Relatório de Sustentabilidade 2014. 
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Adicionalmente, a Companhia intensificou a cobrança de créditos com a inscrição dos 

serviços de água e esgoto no Cadastro Único de Devedores de São Paulo (CADIN Estadual). 

 

Acordo GESP  

 

Em 2008, a Companhia, o Estado de São Paulo, e o Departamento de Águas e Energia 

Elétrica – DAEE, com a interveniência da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, 

celebraram o Terceiro Aditamento ao acordo firmado em 2001, com o objetivo de 

equacionar o valor de dívidas relacionadas aos benefícios de complementação de 

aposentadorias e pensões de que trata a Lei Estadual nº 4.819, de 26 de agosto de 1958, 

pagos pela Companhia e não reembolsados pelo Estado. 

 

De acordo com este documento, os ativos que compõe os reservatórios do sistema 

produtor do Alto Tietê foram dados como pagamento provisório de parte da dívida. No 

entanto, em função de ação judicial ainda não transitada em julgado, não foi possível realizar 

a transferência desses reservatórios. 

 

Por conta deste impedimento, o Estado, a Sabesp e o DAEE, firmaram em março de 

2015 um Termo de Acordo para pagamento parcelado da dívida, conforme descrito na Nota 

Explicativa 10 (a) vii das Demonstrações Financeiras. 

 

Endividamento 

 

Fundamental para a manutenção do nível de investimentos da Companhia, a gestão 

do endividamento foi especialmente desafiadora em 2015, pela deterioração do quadro 

macroeconômico do país, em especial a elevada volatilidade na taxa de câmbio, que geraram 

fortes restrições na disponibilidade de crédito no mercado de capitais, além de aumento no 

custo de captação das empresas. 

 

Em resposta a esta conjuntura, a Companhia tomou diversas medidas econômicas, 

como a revisão do volume de investimento, reivindicação da revisão tarifária extraordinária e 

contingenciamento de custos e despesas, dentre outras, com o objetivo de manter a saúde 

financeira e permitir uma adequada gestão de sua dívida, bem como realizar as obras 

necessárias para enfrentar a crise hídrica. 

 

Ao final de 2015, o endividamento total da Companhia era de aproximadamente 

R$13,1 bilhões, sendo que a dívida em moeda estrangeira totalizava 50,4 % da dívida total.  

 

A crise hídrica, com seu reflexo direto no resultado da Companhia, e os efeitos da 

variação cambial sobre a dívida total, geraram pressões em nossos indicadores contratuais 

(covenants). No caso específico do indicador “Dívida Total Ajustada / EBITDA Ajustado”, a 

Companhia passou a apresentar números trimestrais mais próximos ao limite contratual de 



56 _____________________________________________________________________________ 

3,65 vezes, implementando um gerenciamento especial desse indicador, a fim de evitar seu 

descumprimento. 

 

Nesse sentido, em 30 de setembro de 2015, a Companhia e o BID firmaram acordo 

denominado “Letter Agreement”, relacionado ao Contrato de Empréstimo AB Loan 1983AB, 

conforme descrito na Nota Explicativa 16 (h) (i) das Demonstrações Financeiras. 

 

O ajuste no contrato acima permitiu o alinhamento do seu indicador (covenant) com 

os demais contratos de dívida em que o mesmo está presente, cujo descumprimento só se 

caracteriza com a não observância do limite de 3,65 vezes em dois períodos trimestrais 

(seguidos ou não, no período de doze meses). 

 

Embora a Sabesp tenha que conviver com os reflexos da oscilação do câmbio em suas 

demonstrações financeiras, a Companhia não utiliza instrumentos de hedge, uma vez que a 

maior parte da dívida em moeda estrangeira, foi contraída junto a agências oficiais de 

governos nacionais estrangeiros e organismos multilaterais, com custos bastante reduzidos, 

prazos longos de vencimento e fluxo diluído de amortizações.  

 

A gestão que a Sabesp vem adotando permitiu que a Companhia apresentasse um 

desempenho econômico-financeiro robusto nos anos anteriores à crise hídrica. Esta 

realidade foi fundamental para absorver os efeitos da crise hídrica nos anos de 2014 e 2015, 

ainda mantendo uma sólida estrutura econômico-financeira.  

 

No entanto, devido aos impactos da crise hídrica e à deterioração das condições 

macroeconômicas do Brasil, a Companhia teve sua classificação de risco de crédito revista 

em 2015, conforme abaixo: 

 

Agência de classificação Escala Nacional Escala Global 

Standard & Poors brA+ BB 

FitchRatings AA- (br) BB 

Moody’s Aa2.br Ba2 

 

Empréstimos e Financiamentos 

 

Em 2015, a Companhia amortizou R$ 1.292,3 milhões de dívida e contratou 

aproximadamente R$ 795,7 milhões, necessários aos investimentos previstos para o período 

de 2016-2020. 

  

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES  

Em junho de 2015 a Companhia firmou contrato de financiamento no valor de 

aproximadamente R$ 747,4 milhões, destinados a execução de obras da Interligação da 

Represa Jaguari, localizada na Bacia do Paraíba do Sul, com a Represa Atibainha, uma das 

represas do Sistema Cantareira. Esta contratação foi selecionada em caráter 
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extraordinário no âmbito do Processo de Seleção do Ministério das Cidades. O prazo total 

é de até 240 meses, com carência de até 36 meses e encargos financeiros de TJLP + 2,18% 

aa. 

 

Com relação à 3ª Série da 18ª Emissão de Debêntures, das 42 debêntures previstas, o 

BNDES subscreveu e integralizou 13 debêntures em dezembro de 2014 e outras 14 em 

Julho de 2015, totalizando de R$ 74,3 milhões. A expectativa para a subscrição do 

restante é 2016. Mais informações sobre empréstimos e financiamentos estão descritas 

em nosso Formulário de Referência, disponível em www.sabesp.com.br/investidores, 

menu Informações Financeiras e Operacionais/Formulário de Referência e IAN. 

 

• Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP  

Em outubro de 2015, foi firmado contrato de financiamento no valor de 

aproximadamente de R$ 48,3 milhões, com o objetivo de custear parcialmente a 

execução de Plano Estratégico de Inovação. O prazo total é de até 121 meses, com 

carência de até 30 meses e encargos financeiros de TJLP + 1,5% aa. 

 

Mercado de Capitais  

 

 Em 24 de junho de 2015, a Companhia efetuou o resgate total da 16ª emissão de 

debêntures, no valor de R$ 500,0 milhões, cujo vencimento estava previsto para novembro 

de 2015. Não houve pagamento de prêmio.  

 

 Em dezembro de 2015, a Companhia realizou sua 20ª emissão de debêntures no 

montante total de R$ 500,0 milhões, em série única e com vencimento em dezembro de 

2019, remunerada a CDI mais uma taxa de juros de 3,8% ao ano.  

 

 Os recursos destinaram-se à recomposição de caixa e ao refinanciamento de 

compromissos financeiros com vencimento no primeiro trimestre de 2016. Em 30 de março 

de 2016, a Companhia efetuará amortização parcial das Debêntures em circulação da 19ª 

Emissão, no valor nominal de R$ 300,0 milhões. 

 

Mais informações sobre dívidas com o mercado de capitais estão disponíveis no 

Formulário de Referência da Companhia, disponível em www.sabesp.com.br/investidores, 

menu Informações Financeiras e Operacionais/Formulário de Referência e IAN.  
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Desempenho Econômico-Financeiro 

 

 Em 2015, a Companhia obteve lucro líquido de R$ 536,3 milhões. 

Histórico de lucro 
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A receita operacional líquida totalizou R$ 11,7 bilhões, um acréscimo de 4,4% em 

relação ao ano anterior. 

Histórico de receita operacional líquida 
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A receita operacional bruta  relacionada à prestação de serviços de água e esgoto 

apresentou um acréscimo  de R$ 41,4 milhões ou 0,5%, quando comparado a 2014, o que é 

explicado principalmente pelo reposicionamento tarifário de 6,5% desde dezembro de 2014, 

pelo reajuste tarifário de 15,2% desde junho de 2015 e aplicação da tarifa de contingência, 

com efeito de R$ 499,7 milhões em 2015. Esses fatores foram parcialmente atenuados  pela 

maior concessão de bônus, em 2015 e pela queda de 6,8% no volume faturado total. 
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Volume faturado de água e esgoto (1) por categoria de uso - milhões de m3 

 

  Água Esgoto Água + Esgoto 

  2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 % 

Residencial 1.465,0 1.548,6  (5,4) 1.232,1 1.292,7  (4,7) 2.697,1 2.841,3   (5,1) 

Comercial 160,0 172,6 (7,3) 151,9 162,4 (6,5) 311,9 335,0 (6,9) 

Industrial 32,6 38,9 (16,2) 38,9 43,0 (9,5) 71,5 81,9 (12,7) 

Pública 40,6 51,7 (21,5) 33,4 39,9 (16,3) 74,0 91,6 (19,2) 

Total varejo 1.698,2 1.811,8 (6,3) 1.456,3 1.538,0 (5,3) 3.154,5 3.349,8 (5,8) 

Atacado (3) 215,5 269,1 (19,9) 24,4 24,2  0,8 239,9 293,3 (18,2) 

Total  1.913,7 2.080,9 (8,0) 1.480,7 1.562,2 (5,2) 3.394,4 3.643,1 (6,8) 

(1) Não auditado 

 

Volume faturado de água e esgoto (1) por região - milhões de m3 

 

  Água Esgoto Água + Esgoto 

 2015 2014 % 2015 2014 % 2015 2014 % 

Metropolitana 1.084,3 1.172,4 (7,5) 939,1 1.005,4 (6,6) 2.023,4 2.177,8 (7,1) 

Sistemas Regionais (2) 613,9 639,4 (4,0) 517,2 532,6 (2,9) 1.131,1 1.172,0 (3,5) 

Total varejo 1.698,2 1.811,8 (6,3) 1.456,3 1.538,0 (5,3) 3.154,5 3.349,8 (5,8) 

Atacado (3) 215,5 269,1 (19,9) 24,4 24,2 0,8 239,9 293,3 (18,2) 

Total  1.913,7 2.080,9 (8,0) 1.480,7 1.562,2 (5,2) 3.394,4 3.643,1 (6,8) 

(1) Não auditado 

(2) Composto pelas regiões do litoral e interior 

(3) No atacado estão inclusos os valoumes de água de reúso e esgotos não domésticos 

 

Em 2015, os custos dos produtos e serviços prestados, despesas administrativas, 

comerciais e de construção tiveram um decréscimo de 5,2% (R$ 482,7 milhões). 

Desconsiderando os efeitos do custo de construção, o decréscimo foi de 13,8%. A 

participação dos custos e despesas na receita líquida passou para 75,3% em 2015, ante os 

82,9% apresentados em 2014. Para outras informações sobre a composição e as variações 

dos custos e despesas, veja o Press Release de resultados, disponível no website da 

Companhia em www.sabesp.com.br/investidores, item Informações Financeiras e 

Operacionais do menu superior.  
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O EBITDA ajustado registrou um aumento de 36, 2%, passando de R$ 2,9  bilhões em 

2014 para R$ 4,0 bilhões em 2015, e a margem EBITDA ajustada atingiu 33,9%, enquanto no 

exercício anterior foi de 26,0%. Desconsiderando os efeitos da receita e do custo de 

construção a margem EBITDA ajustada resulta em 46, 6% em 2015 (34,4% em 2014). 

 

Histórico do EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada 

 

 G4-EC1 Valor econômico acumulado (R$ mil) 

Componente  2015  2014 2013 

A - Valor Econômico Direto Gerado 12.900.211 12.369.246 12.436.533 

Receitas (a) 12.900.211 12.369.246 12.436.533 

B- Valor Econômico Distribuído 9.307.382 10.037.632 9.737.238 

Custos operacionais (b) 6.104.882 5.902.839 5.172.151 

Salários e benefÍcios de empregados (c) 1.507.964 2.132.245 1.932.739 

Pagamentos para provedores de capital (d) 885.243 842.286 1.063.581 

Pagamentos para governos (e) 798.063 1.128.159 1.521.437 

Investimentos na comunidade (f) 11.229 32.102 47.330 

Valor Econômico Acumulado (A-B) 3.592.830 2.331.614 2.699.295 

Notas:  

(a) Compostas por todas as receitas operacionais, financeiras e outras receitas operacionais, variações monetárias e cambiais 

ativas e receita relativa à construção de ativos. 

(b) Compostos por custos e despesas operacionais, tais como: materiais gerais, materiais de tratamento, serviços, força e luz, 

despesas gerais ( excluídas as despesas com uso da água e refeições/lanches) e cursos de treinamento de empregados. Não 

foram considerados os gastos com depreciação e amortização e baixa de créditos. 

(c) Salários e benefícios a empregados – Compostos por salários e encargos (exclui cursos e treinamentos), refeições/lanches e 

valores pagos a instituições do Governo (encargos e taxação de empregados).  

(d) Pagamento para provedores de capital – Composto por Juros sobre Capital Próprio/Dividendos Adicionais Propostos, 

despesas financeiras pagas como juros, multas e outras despesas financeiras (exclui imposto de renda sobre remessa ao 

exterior), variações monetárias e variações cambiais pagas. Não foram considerados os lucros retidos.  

(e) Pagamento ao Governo – Composto por Cofins/Pasep sobre receita operacional e não operacional, despesas fiscais, imposto 

de renda e contribuição social (exlui o diferido), imposto de renda sobre remessa ao exterior e uso da água. 

(f) Investimentos na Sociedade – 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.  
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Reconciliação do EBITDA Ajustado8 (Medições não contábeis) 

R$ milhões 

  2015 2014 2013 2012 2011 

Lucro líquido 536,3 903,0 1.923,6  1.911,9  1.380,9 

Resultado financeiro 2.456,5 635,9  483,2 295,7 633,0 

Depreciação e amortização 1.074,1 1.004,5 871,1 738,5  768,7 

Imposto de renda e contribuição social 51,2 371,8 732,0 635,7  498,1 

Outras receitas/despesas operacionais 

líquidas9 

(143,8) 3,5 (3,3) 23,2 90,3 

EBITDA Ajustado 3.974,3 2.918,7 4.006,6 3.605,0  3.371,0 

Margem EBITDA Ajustado 33,9 26,0 35,4 33,6 34,0 

Receita de construção (3.336,7) (2.918,0) (2.444,8) (2.464,5) (2.224,6) 

Custo de Construção 3.263,8 2.885,5 2.394,5 2.414,4  2.177,0 

EBITDA Ajustado sem receita e custo de 

construção 

3.901,4 2.856,2 3.956,3  3.554,9 3.323,4 

Margem EBITDA Ajustado sem receita e 

custo de construção 

46, 6 34,4  44,6 43,0 43,2 

 

                                                           

8 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. 

9 Outras receitas/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 reuso, projetos e 
serviços do Pura e Aqualog. 
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Mercado de Ações  

 

O comportamento das ações em 2015 refletiu as expectativas dos investidores 

principalmente quanto a recuperação dos reservatórios da Região Metropolitana de São 

Paulo10 e a capacidade da Companhia de responder à crise hídrica e à deterioração dos 

indicadores macroeconômicos brasileiros. 

 

 As medidas emergenciais tomadas pela Administração, os níveis pluviométricos, na 

maior parte do ano, acima dos registrados em 2014, além da resiliência financeira da 

Companhia resultaram em valorização de 11,3% nas ações, que encerram o ano cotadas a 

R$18,93. No mesmo período o Ibovespa desvalorizou 13,3%. 

 

Já os ADRs, além dos efeitos provocados pela crise hídrica, sofreram impacto da 

desvalorização do real de aproximadamente 47,0%, fechando o ano com queda de 26,9%, 

cotados a US$ 4,60. O índice Dow Jones registrou queda de 2,2% no período.Com esse 

desempenho, o valor de mercado da Companhia registrou uma ligeira recuperação, passando 

de R$ 11,6 bilhões em 2014 para R$ 12,9 bilhões em 2015. Em 31 de dezembro de 2015, o 

valor patrimonial da Companhia era de aproximadamente R$ 20,1 por ação.  

 

As ações da Sabesp participaram de 100% dos pregões da BM&FBovespa e 

movimentaram um volume financeiro anual de R$ 5,6 bilhões em 2015. No mercado 

americano, a Companhia fechou o ano com 139,6 milhões de ADRs em circulação. O volume 

financeiro anual negociado na NYSE, em 2015 foi US$ 3,0 bilhões. Em 2015, a Sabesp 

continuou a ser acompanhada pelas principais instituições financeiras do mercado. 

 

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 2015, a Sabesp creditou dividendos, na forma de juros sobre 

capital próprio no montante de R$ 252,3 milhões, relativos ao ano de 2014, correspondentes 

a cerca de R$0,3691 por ação ordinária e dividend yield de 2,2%. 

 

Referente ao ano de 2015, o Conselho de Administração aprovou a proposta de 

pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 149,9 milhões, 

correspondendo a R$ 0,2193 por ação ordinária e dividend yield de 2,2%, a ser pago em até 

60 dias após a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas de 2015.  

                                                           
10 Para mais informações sobre o desempenho operacional e recuperação da crise hídrica, consulte os 

capítulos “Legado da Crise Hídrica”, “Segurança Hídrica: construindo o futuro do abastecimento”, 

“Esgotamento Sanitário: saúde, desenvolvimento e preservação Ambiental”. 
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SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 
 

RELAÇÃO  ORIENTADA PELA SUSTENTABILIDADE 

 
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 Companhia prioriza a disseminação interna e 

externa dos conhecimentos e experiências relacionados às boas práticas ambientais. São 

ações presentes nos programas corporativos de gestão ambiental que contam com 

envolvimento dos colaboradores, da comunidade e parcerias com organizações não 

governamentais.  

 

G4-EN31 Em 2015 foram destinados R$18,4 milhões em investimentos e gastos com 

proteção ambiental, associados ao desenvolvimento e implementação de programas 

corporativos de gestão ambiental, bem como ao Programa de Uso Racional da Água – Pura, 

dentre outras iniciativas. Demais investimentos e gastos associados à proteção ambiental 

estão contemplados no valor total de despesas operacionais e investimentos informados no 

presente relatório, dada a relação direta dessas atividades com a atividade fim da 

Companhia.  

 

Sistema de Gestão Ambiental e Certificação ISO 14001  

 

A Sabesp estabeleceu, no ano de 2009 um programa corporativo para a implantação 

progressiva de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas Estações de Tratamento de 

Esgotos (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs). A iniciativa fortalece o processo de 

mudança de cultura em desenvolvimento na Companhia, que insere a gestão ambiental nas 

diretrizes empresariais. Tem como objetivo o aprimoramento da gestão operacional , visando 

à minimização de riscos, acidentes e geração de passivos ambientais, além de estimular o 

desenvolvimento de ações preventivas.  

 

Em 2014 a foi realizado um realinhamento estratégico do programa, com o objetivo 

de agilizar a implantação do SGA em todas as estações até 2024. Assim, a Sabesp passou a 

adotar, a partir de 2015, um modelo misto, sendo a norma ISO 14001 aplicada ao escopo 

certificado, que poderá ser ampliado conforme o planejamento interno das Unidades de 

Negócio. Para as demais estações, passou a ser aplicado um modelo próprio de gestão 

ambiental (SGA-Sabesp), com foco em aspectos ambientais mais relevantes para a operação 

de ETAs e ETEs. Até março de 2015, a Sabesp possuía 51 estações certificadas ISO 14001. 

Considerando-se o novo cenário apresentado, houve uma redução do escopo das 

certificações,  tendo a Sabesp buscado e obtido, em abril de 2015, a recomendação para 

recertificação ISO 14001 de 35 estações. Um novo ciclo de auditoria externa está previsto 

para o primeiro semestre de 2016.  
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Mudanças climáticas e gestão de emissões de gases do efeito estufa  

 

As alterações climáticas globais têm impulsionado estados e nações a buscar alternativas 

para a mitigação dos impactos de suas atividades sobre o clima por meio da instituição de 

políticas e ações, bem como da adesão a acordos internacionais.  As condições climáticas e os 

eventos extremos exercem interferência direta sobre as atividades de saneamento. Assim, a 

capacitação técnica, a quantificação das emissões de gases causadores do efeito estufa, o 

estabelecimento de ações para a mitigação dessas emissões, bem como a adaptação às 

condições climáticas vigentes estão na pauta das empresas, constituindo um conjunto de 

iniciativas voltadas para a melhoria de seu desempenho ambiental e operacional. 

 

A elaboração de inventários anuais para mensurar as emissões de gases de efeito 

estufa - GEE, a promoção de atividades de sensibilização acerca das questões climáticas e o 

estímulo à adoção de medidas e práticas ambientalmente mais eficientes visando à gestão 

das emissões de gases de efeito estufa são ações em desenvolvimento na Companhia no 

âmbito do Programa Corporativo de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE. A 

iniciativa está alinhada às responsabilidades estabelecidas nas diretrizes e exigências da 

Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC). 

 

Em 2015, a Sabesp concluiu o inventário corporativo de GEE de 2014, totalizando 

2.359.114,40 tCO2e. Trata-se do 8ª edição do inventário, na qual verifica-se a mesma 

tendência observada nos inventários anteriores,  sendo as atividades de coleta e tratamento 

de esgoto as maiores fontes de emissões de GEE, responsável por aproximadamente 84% do 

total. A energia elétrica contribui com 14% e as demais atividades representam 

aproximadamente 2%. Elaborado desde 2007, o documento segue os princípios e requisitos 

da norma NBR ISO 14.064:2007 Parte 1, e do Programa Brasileiro GHG Protocol.  

 

G4-EN15/EN16/EN17 Evolução das Emissões de Gases de Efeito na Sabesp, por escopo, 

de 2007 a 2014 
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Na vertente das ações de redução de emissões de GEE na Companhia, um exemplo 

GEE é o projeto de beneficiamento de biogás gerado em ETE para utilização veicular, firmado 

através do acordo com o Instituto Fraunhofer, da Alemanha. O objetivo é gerar combustível 

com a obtenção de biometano proveniente do processo de tratamento de esgoto. Esse 

projeto tem previsão de execução em 36 meses e valor total do investimento em torno de R$ 

7,3 milhões, sendo R$ 4,1 milhões doados pela Fraunhofer. O retorno estimado é da ordem 

de R$ 235 mil por ano obtidos pela redução do consumo de combustíveis tradicionais. 

 

Ainda nessa direção, a Sabesp participou como coautora da elaboração do “Guia Técnico 

de Aproveitamento Energético de Biogás em Estações de Tratamento De Esgoto”. Trata-se de um 

material de referência,  resultado do trabalho cooperativo do Projeto Brasil-Alemanha de 

Aproveitamento Energético de Biogás no Brasil – Probiogás.  

 

O documento é um orientador para uso de tecnologias produtoras de biogás e seu 

aproveitamento como fonte de energia, contribuindo assim para a redução de emissões de GEE e 

para a  autossuficiência dos sistemas de tratamento. O gás metano pode ser utilizado na geração 

de energia elétrica e/ou térmica para consumo próprio ou em atividades como a higienização do 

lodo gerado no tratamento de efluentes, proporcionando maior eficiência energética 

 

Outra solução voltada à redução de emissões foi a utilização de gás natural 

canalizado para alimentação de 12 geradores da estação elevatória de água bruta (EEAB) da 

interligação entre os sistemas Rio Grande e Alto Tietê, cujo consumo de energia é 

equivalente ao de 33 mil residências.  

 

Ainda neste sentido, a Sabesp pesquisa alternativas energéticas de fontes mais 

limpas e renováveis, a exemplo da energia eólica. A proposta é inovar  e utilizar esse tipo de 

energia na operação das estações elevatórias de água. Para tanto foi implantado um projeto 

piloto na área da Estação Elevatória Sapopemba, visando realizar medições para a 

determinação do potencial eólico local e, se viável, futura instalação de turbina vertical 

eólica. 

 

Na linha de otimização do consumo energético, foi realizada, por exemplo, a 

substituição de bombas da estação elevatória de água França Pinto, que aumentou a 

capacidade de bombeamento e ao mesmo tempo passou a consumir menos energia elétrica 

da rede.   

 

Também merece destaque o projeto de otimização tecnológica da ETE Várzea 

Paulista, que objetiva reduzir o custo operacional da planta com energia elétrica e produtos 

químicos, através da incorporação de tecnologias de instrumentação e automação. Espera-

se, com isso, uma redução de até 60% no consumo de energia elétrica no sistema de aeração 

da estação, contribuindo para a redução das emissões associadas à essa fonte.  
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Gestão de Recursos Hídricos e proteção de mananciais   

 

G4-16 A Sabesp participa e atua nas diversas instâncias do Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos, representada por meio de 158 de seus funcionários, de diversas unidades 

da Companhia, mediante uma linha de atuação corporativa. No âmbito do Sistema, a Sabesp 

ocupa 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 estadual, a 

Sabesp participa das sete câmaras técnicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e tem 

assento no Plenário dos 21 comitês de bacias hidrográficas 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 implantação progressiva da cobrança pelo uso da água. Trata-se de 

importante instrumento, cujos objetivos previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos 

são, dentre outros, a conscientização pelo uso racional e o provimento de parte dos  recursos 

necessários às ações planejadas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas para a recuperação e 

preservação dos recursos hídricos.  

 

Outro ponto de debate em que Companhia atua tem foco no enquadramento dos 

corpos hídricos, através do qual a bacia estabelece um pacto por metas de qualidade da água 

associada aos seus usos preponderantes. Estes dois instrumentos de gestão são diretamente 

relacionados ao negócio da Sabesp.  

 

Em 2015 a Companhia desembolsou  R$ 43,1 milhões para o pagamento pelo uso da 

água de rios de domínio 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,  do Alto Tietê e do Baixo Tietê. É aguardado para o ano de 2016 o início da cobrança 

nas demais bacias hidrográficas do Estado de São Paulo.  

 

Em valorização à necessidade de preservação dos recursos hídricos, a Companhia é 

proprietária e mantém áreas dentro de unidades de conservação, realizando trabalhos de 

fiscalização e monitoramento. As áreas também são disponibilizadas a universidades e ONGs 

para estudos socioambientais.   
 



Relatório de Sustentabilidade 2015 

_________________________________________________________________________ 67 

G4-EN11 Reservas dentro de áreas protegidas   

 

Reserva do Morro Grande 

(município de Cotia) 

Reserva do Rio Claro 

(municípios de Salesópolis e 

Bertioga) 

Fazenda Capivari 

(município de São Paulo) 

Reserva São Francisco 

(município de São Sebastião) 

• Área: 10.700 ha 

• Perímetro: 70 km 

 

• Represas: Graça e Pedro 

Beicht 

• Bacia hidrográfica do 

reservatório Pedro Beicht 

• Sistema Produtor Alto 

Cotia  

• Lei n.1949/79 - Reserva 

Florestal do M. Grande. 

• tombada pelo 

Condephaat em 1981. 

• Unesco (1994) declara 

Reserva da Biosfera do 

Cinturão Verde de São 

Paulo. 

 

 

• Área = 16.200ha  

 

• Bacia hidrográfica do 

Reservatório Ribeirão do 

Campo, Guaratuba e 

Poço Preto 

 

• Sistema Produtor Rio 

Claro  

 

• inserida no Parque  

Estadual da Serra do Mar 

(Decreto nº 10.251/77) e 

declarada Reserva da 

Biosfera da Mata 

Atlântica pela UNESCO 

em 1994. 

 

• Área = 2.900ha  

 

• Perímetro: 12km 

 

• Inserida na Área de 

Preservação 

Ambiental-APA – 

Capivari-Monos. 

 

• Sistema produtor 

Guarapiranga 

 

• Área: 2.580.971,00 

m2 

 

• Perímetro: 

aproximadamente 

7.144,40 m2 

 

• Córrego: São 

Francisco 

 

• Sistema Produtor 

São Francisco 

 

• Inserida no Parque 
Estadual da Serra do 
Mar (Decreto nº 
10.251/77) e 
declarada Reserva 
da Biosfera da Mata 
Atlântica pela 
UNESCO em 1994. 

 

 

Além de reservas, desde 1990 a Sabesp mantém dois viveiros florestais  destinados à 

produção de mudas de espécies nativas com o objetivo de atender aos projetos de 

restauração e recomposição de mata ciliar no entorno dos mananciais que abastecem a 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Um deles está instalado na barragem do Jaguari, 

do Sistema Cantareira, no município de Vargem. O outro na ETA Alto Cotia, município de 

Cotia. Outro importante programa na área de proteção aos mananciais é o “Programa Nossa 

Guarapiranga”, em execução desde 2011 na represa Guarapiranga.  

 

Em relação às outorgas e licenciamentos ambientais, o parque operacional existente 

é objeto dos Programas Corporativos de Obtenção e Manutenção das Outorgas de Direito de 

Uso de Recursos Hídricos e de Licenciamento Ambiental. Todos os usos de água inseridos no 

escopo do programa tiveram seus pedidos de outorga protocolados junto ao órgão gestor, 

sendo que muitos já foram deferidos e outros estão em análise no Departamento de Águas e 

Energia Elétrica - DAEE e na Agência Nacional de Águas - ANA.  Uma outra etapa do programa 

está prevista para atender novas demandas.  

 

O Programa Corporativo associado ao licenciamento de ETEs e ETAs encontra-se em 

andamento e o Programa de Estações Elevatórias de Esgotos (EEEs) encontra-se em fase de 

análise na Companhia  Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB. 
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Programa de educação ambiental – PEA   

 

A educação ambiental se apresenta como uma importante ferramenta para a 

efetividade  das ações de saneamento. Ela propicia uma conexão entre projetos e pessoas, 

com envolvimento dos diversos setores da sociedade, estimulando a reflexão crítica e 

potencializando o desenvolvimento de valores e práticas para mudanças de comportamento 

e reconstruções culturais necessárias ao desenvolvimento de sociedades sustentáveis.  

 

As ações de educação sanitária e ambiental são respaldadas por políticas públicas, de 

tal forma que a Sabesp assumiu o tema como um dos pontos fundamentais para o exercício 

de suas atividades, ao lado das políticas de saneamento, recursos hídricos e meio ambiente.  

 

Atualmente, essas ações se mostram ainda mais necessárias para levar informações à 

população, esclarecer dúvidas e ressaltar a importância da colaboração de todos no uso 

racional da água e no uso correto dos equipamentos de saneamento disponibilizados.Atenta 

a essas necessidades, a Sabesp implantou o Programa de Educação Ambiental (PEA Sabesp)  

composto por um conjunto de ações e projetos voltados para a mudança de cultura dos 

empregados e da sociedade.  

 

Com isso, busca-se a  construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências direcionadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum da sociedade, essencial à qualidade de vida e à promoção da sustentabilidade. 

 

As atividades desenvolvidas no PEA são organizadas com os seguintes objetivos: 

• Incremento do valor intrínseco da água; 

• Cuidados com o meio ambiente; 

• Preservação de mananciais;  

• Melhoria da Qualidade Ambiental; 

• Valorização das atividades de saneamento; 

• Valorização da água e motivação quanto ao seu uso consciente; 

• Capacitação dirigida e produção de material orientativo.  

 

Em 2015 foram realizadas 4.365 palestras em escolas, comunidades e empresas, 

atendendo um público em torno de  492,1 mil pessoas. Também, foram realizadas 1,5 mil 

visitas monitoradas às instalações, atendendo cerca de 77,6 mil  visitantes.  

 

Como exemplo de atividade do programa, destaca-se a realização da tradicional 

Cavalgada Ecológica em comemoração ao Dia Mundial da Água. Com percurso de 10 km e 3 

horas de duração, ela  faz parte do Programa Verde Vida da Sabesp e tem o objetivo de levar 

a mensagem de conscientização pela preservação e recomposição das matas ciliares do rio 

Canoas e córrego Pouso Alegre, responsáveis respectivamente, por 80% e 20% do 

abastecimento de água em Franca. As matas ciliares são sistemas vegetais essenciais ao 

equilíbrio ambiental, portanto devem representar uma preocupação central para o 
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desenvolvimento sustentável pois garantem a proteção de um dos principais recursos 

naturais - a água. Também no rio Canoas foi realizada soltura de 5000 alevinos, em parceria 

com uma organização  não governamental. Ainda em comemoração ao Dia Mundial da Água, 

a Sabesp entregou o Parque Sabesp Cangaíba na zona leste da capital paulista. O parque de 

12,3 mil m² foi criado no terreno onde já funcionava o Reservatório Cangaíba, da Sabesp. 

Foram preservadas 470 árvores e o plantadas outras 120, das mais variadas espécies.  

 

Além disso, a arquitetura utiliza materiais ecologicamente sustentáveis, como pisos 

drenantes, que facilitam a absorção da água da chuva, alimentando o lençol freático. O 

parque é um novo espaço de lazer e de prática de exercícios físicos para quase 400 mil 

moradores dos bairros Cangaíba, Jardim Danfer, Engenheiro Goulart, Parque Boturussu, Vila 

Cisper, Vila Paranaguá e Vila Sílvia. Mais que oferecer lazer, o espaço aproxima a Companhia 

da população com práticas culturais e de conscientização ambiental. 

 

A Sabesp também promove inúmeras atividades em comemoração ao Dia da Árvore, 

visando à mobilização de seus públicos de relacionamento para as questões ambientais. Em 

Igarapava, foi realizado o 3º Passeio Ciclístico, seguido do lançamento do Projeto de 

Recuperação de Nascentes da região. Também os municípios de Guariba, Serra Azul, 

Miguelópolis, Terra Roxa e Pedregulho realizaram plantios de mudas de árvores visando a 

sensibilização da comunidade para a importância da preservação ambiental. O programa que 

está em seu 4º ano, mobilizou professores, diretores, supervisores e funcionários das escolas 

sobre a importância do uso racional da água, além de alunos do ensino infantil e 

fundamental. 

 

Alinhada às novas ferramentas e metodologias de ensino, a Sabesp organizou o 

projeto ETA Virtual. A iniciativa, que tem entre seus parceiros a Secretaria Estadual da 

Educação, tem por objetivo promover a educação e a conscientização por meio de visita 

virtual, transmitida ao vivo pela internet, à ETA Alto da Boa Vista, desde a captação na 

represa até a chegada da água na torneira do consumidor. Também a ETE Jesus Netto pode 

ser visitada virtualmente por meio desta ferramenta. 

 

O projeto é disponibilizado para a participação de cerca de 4,5 milhões de alunos da 

rede pública por meio de  plataformas virtuais, permitindo interação de estudantes com 

perguntas, comentários e esclarecimento de dúvidas. A atividade tem como característica a 

interatividade entre os participantes, o que acontece por meio de um jogo de perguntas e 

respostas, além do envio de questões pelos alunos, as quais têm abordado os mais variado 

temas como a função da floculação, o papel de cada elemento químico adicionado à agua 

durante o tratamento, a dificuldade de transformar água salgada em água potável, entre 

outros. 

 

Também merece destaque o Programa Combate ao Desperdício de Água, atividade 

de Educação Ambiental que conquistou o Prêmio Mario Covas na categoria Inovação em 

Gestão Municipal - Processos Organizacionais, uma ação da Sabesp em parceria com a 
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Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Suzano. Outro projeto sobre economia de 

água é a gincana escolar “Disputa de Colégios”, um outro trabalho em parceria, que integra 

disciplinas e premia os melhores resultados. Esta atividade mobilizou 30 mil alunos em 20 

cidades do Estado de São Paulo e alcançou redução no consumo de 5,2 milhões de litros de 

água. 

  

A preocupação com o meio ambiente e a preservação dos recursos naturais são 

motivadores constantes de ações desenvolvidas pela Companhia, tanto junto a seus 

funcionários como em parceria com seus diversos públicos de relacionamento. Um exemplo 

dessa parceria  foi a realização do plantio de mil mudas de árvores em Presidente Prudente, 

ao longo do Córrego do Gramado, às margens da Avenida Juscelino Kubitshek de Oliveira, nas 

proximidades do Jardim Itapura. 

 

Em Adamantina, a Sabesp participou da “Ação Global”, atividade realizada pelo Tiro 

de Guerra que contou com serviços de coleta de óleo e lixo eletrônico, limpeza de rios, entre 

outras atividades. Outro exemplo de parceria foi a participação da Sabesp na limpeza do 

Balneário da Amizade, localizado entre Presidente Prudente e Álvares Machado. A ação foi 

organizada pelas prefeituras dos dois municípios e contou com a participação de diversos 

parceiros. Três toneladas de lixo foram retiradas da água e das margens do balneário 

 

Em 2015 foram realizas visitas monitoradas ao Sistema Cantareira de Abastecimento, 

em especial às barragens dos rios Jaguarí e Jacareí, canal de ligação dos reservatórios, 

comportas e canal de descarga superficial da represa, galeria de descarga de fundo do rio, 

viveiro de mudas florestais e estação meteorológica. Trata-se de uma atividade vinculada ao 

Centro Educação Ambiental Jaguarí - CEA,  importante espaço para difusão da cultura 

relacionada às boas praticas ambientais, transformando pessoas através de experiências e 

conhecimentos.  

 

Neste ambiente, além das  visitas monitoradas, são realizados cursos, palestras e 

encontros envolvendo o público externo, nacional e internacional, composto por poderes 

públicos constituídos (executivo, legislativo), órgãos governamentais (federal, estadual e 

municipal), sociedade civil organizada e principalmente a rede de ensino, nos seus diversos 

níveis (do básico ao pós-graduando/ mestrando/doutorando).  

 

Outra atividade de destaque são as visitas de estudantes ao Acervo do Saneamento 

da Baixada Santista, abrigado no Palácio Saturnino de Brito, onde funciona a sede da Sabesp 

no Centro Histórico do município de Santos. Entre as salas, desenhos originais e objetos de 

época, as crianças têm oportunidade de aprender sobre os avanços obtidos para o 

desenvolvimento social e econômico da região desde a chegada do engenheiro sanitarista 

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito a Santos, até as obras do Programa Onda Limpa 
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Boas práticas ambientais em áreas administrativas  

 

O Programa Sabesp 3Rs vem sendo implantado nas unidades da Sabesp desde 2008 e 

tem como base um procedimento empresarial elaborado com objetivo de padronizar as 

diversas iniciativas que existiam na Companhia, definir os objetivos e estabelecer regras para 

a  estruturação da coleta seletiva de resíduos sólidos gerados em atividades administrativas. 

Fundamentado no conceito dos “3Rs” (reduzir, reutilizar, reciclar) para gerenciamento de 

resíduos, este programa corporativo prevê ações para redução, reutilização e reciclagem de 

materiais e resíduos sólidos.   

 

Em 2015 foram encaminhados para reciclagem cerca de 268 toneladas de resíduos 

coletados. Para isso, o Programa atua na conscientização e capacitação de seus empregados, 

por meio do treinamento de um grupo de trabalho constituído por representantes das 

Unidades de Negócio, para que estes sejam os responsáveis pela implantação, gestão e 

monitoramento do gerenciamento dos resíduos em suas áreas. Por sua vez, os empregados 

atuam como multiplicadores na realização de palestras de educação ambiental, com foco no 

consumo responsável  e na destinação adequada de resíduos, tanto para o público interno 

como para o externo à Sabesp. O programa prevê ainda a inclusão dos empregados 

terceirizados nas atividades de educação ambiental, além do treinamento específico para o 

desenvolvimento das atividades inerentes à coleta seletiva. 

 

Em conformidade com a Legislação vigente, o Programa também promove a doação 

dos resíduos sólidos gerados em atividades administrativas para as cooperativas de 

catadores legalmente constituídas, sempre que possível. Além disso, também estimula os 

empregados a adotarem hábitos de consumo responsável e de minimização na geração de 

resíduos, tanto no ambiente corporativo como no convívio social.   

 

A Sabesp aplica este conceito de gestão de resíduos também na destinação de seus 

hidrômetros usados. Parte deles é devolvida aos fabricantes que fazem a desmontagem e 

reutilização de suas partes para a fabricação de novas unidades. Outra parte é desmontada 

pela própria Sabesp, que devolve parcela dos resíduos aos fabricantes e reaproveita outra 

parcela no processo de recuperação de unidades. Com esta ação, a matéria-prima que seria 

necessária para produzir medidores deixou de ser retirada do meio ambiente. Paralelamente, 

economizou-se também energia e outros materiais envolvidos nesta cadeia produtiva.  

 

Outra iniciativa é manutenção , em 2015, do percentual de renovação da frota de 

78,5% para veículos leves e 68 % para veículos pesados, permanecendo a obrigatoriedade 

legal de abastecimento com etanol para os veículos equipados coma tecnologia flex. Somam-

se à importância ambiental, os benefícios econômicos e a modernização da gestão 

proporcionadas pelo Programa de Renovação da Frota, como a redução do consumo de 

combustíveis, a economia com manutenção e documentação e a receita obtida com os 

leilões dos veículos substituídos. Com a manutenção do programa, continuamos com 98% de 

disponibilidade da frota, elevando a produtividade das atividades operacionais.   
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RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

ATUANDO PELA CONSCIENTIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E 

CIDADANIA  

 
G4-10/56 A Sabesp tem suas ações pautadas na legalidade, ética, transparência e no 

respeito às pessoas e ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento social da 

população que está sob sua influência.   

 

G4-EC8  Em 2015, frente ao cenário de baixa disponibilidade hídrica, a Sabesp investiu 

na conscientização dos clientes, comunidades, instituições, condomínios e crianças em 

relação à finitude dos recursos hídricos. O marco desta ação foi o Programa Guardião das 

Águas, que lançou a campanha “se economizar não vai faltar”, com dicas e orientações aos 

clientes sobre o não desperdício de água. 

 

Consciente da importância do trabalho voluntário e dos benefícios de sua realização 

para a sociedade, a Sabesp, por meio de seu Programa Voluntariado Empresarial, inspira 

boas práticas e leva mais dignidade aos envolvidos, além de contribuir para o valor Cidadania 

expresso no Código de Ética e Conduta da Empresa.  

 

Outra ação de destaque na Sabesp foi a campanha do Agasalho coordenada pelo 

FUSSESP – Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São 

Paulo. Com sua rede de voluntários, a Sabesp realizou mais de 140 eventos em todo o Estado 

e arrecadou mais de 2 milhões de peças de qualidade, que foram distribuídas a 211 

entidades beneficentes, atendendo a 43 mil famílias.  

 

Pesquisa de satisfação  

 

A Sabesp, há 10 anos, realiza anualmente uma ampla pesquisa de satisfação junto a 

seus clientes, utilizando a mesma metodologia, o que possibilita a comparação dos 

resultados da Sabesp, das diretorias e das unidades de negócio. A partir dos resultados 

apurados, é possível aprimorar o atendimento e os serviços prestados aos clientes.  

 

Em 2015 foram realizadas 5.850 entrevistas em todo o Estado de São Paulo e obteve-

se uma média de 75% de avaliação positiva com relação a satisfação com água, esgoto e 

atendimento. Trata-se de um bom resultado, considerando a severa crise hídrica na região 

sudeste, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. Este resultado positivo em 

um momento tão crítico, só foi possível em decorrência da dedicação e empenho do corpo 

técnico da Sabesp no atendimento às demandas dos clientes. 
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Adesões voluntárias e programas institucionais 

 

G4-15 Em 2015 a Sabesp manteve as adesões voluntárias a movimentos e pactos 

globais de cidadania, por meio da renovação, pelo 12º ano consecutivo, do certificado 

conferido pela Fundação Abrinq. Também seguiu como co-mantenedora do Instituto Criança 

Cidadã - ICC, no qual possui representantes em seu Conselho Mantenedor e Fiscal e como 

signatária do Pacto Global, iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas), que propõe o 

alinhamento das  atividades da empresa aos princípios de direitos humanos, do trabalho, de 

proteção ambiental e ao combate à corrupção da instituição. 

 

A Sabesp também incentiva os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

movimento mundial patrocinado pelos países membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU), com ênfase no ODM 7 - Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente.  

 

Nos últimos 15 anos este movimento teve o propósito de contribuir para a 

construção de um mundo pacífico, justo e sustentável e produziu bons resultados, como a 

redução pela metade do número de pessoas que vivem em extrema pobreza e de pessoas 

subnutridas em regiões em desenvolvimento, a taxa de matrículas no ensino primário nas 

regiões em desenvolvimento que atingiu 91%, a taxa de mortalidade de menores de cinco 

anos que diminuiu em mais da metade e a mortalidade materna que caiu 45%. A partir de 

2016,  o objetivo é levar o mundo para um caminho sustentável, por isso a nomenclatura foi 

mudada para 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

 

 Nesse sentido, a Sabesp alinhará seu Programa de Responsabilidade Social com essa 

diretriz, reforçando ainda mais seu compromisso com foco no desenvolvimento sustentável. 

Com uma rede de cerca de 1.100 voluntários. Os esforços serão direcionados na promoção 

de ações e projetos socioambientais com a comunidade, visando estimular mudanças de 

comportamento que contribuam de forma mais ampla para o desenvolvimento sustentável 

da população sob sua influência e consequentemente, do mundo em que vivemos. 

 

A Sabesp também é parceira do Instituto Ethos e mantém convênio com a Associação 

para Valorização de Pessoas com Deficiência (Avape) e com a Associação Amigos 

Metroviários dos Excepcionais (AME), através dos quais  diversas pessoas portadoras de 

deficiência atuam em nossos postos de atendimento ao público. 

 

Dentre os programas institucionais, destacam-se o Clubinho Sabesp 

(www.clubinhosabesp.com.br), que incentiva com jogos e personagens a sensibilização de 

crianças e jovens, de 6 a 13 anos para as questões ambientais e o Programa Aprendiz que, 

em parceria com o SENAI e CIEE contribui para a formação da cidadania e a capacitação 

profissional de jovens de 14 a 21 anos. A iniciativa já abriu oportunidades para 2.878 jovens, 

dos quais 510 integraram o quadro de colaboradores em 2015. 
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Comunidades locais 

 

G4-SO1 O Programa de Participação Comunitária foi criado para atender 

prioritariamente aos núcleos ou clientes de baixa renda por meio de práticas de 

responsabilidade social, abrangendo combate às perdas, articulação comunitária e 

sensibilização para as questões ambientais, mutirões de limpeza em rios e córregos, plantio 

de árvores e outros. Os encontros com as Comunidades reúnem, periodicamente, as 

lideranças comunitárias para a apresentação das ações e investimentos da Sabesp, 

levantamento das expectativas da população e alinhamento da atuação da empresa às 

necessidades locais. Realizada há 18 anos, a iniciativa possibilita um forte trabalho de 

conscientização  e mudança de comportamento relacionado ao uso racional da água, além de 

possibilitar melhorias nos serviços prestados na RMSP. 

 

Em 2015, outros projetos também se destacaram: 

 

Guardião das Águas: projeto mobiliza pessoas na missão de multiplicar atitudes 

positivas no uso consciente da água são os grandes desafios desse programa, que conta com 

a participação da sociedade, empregados, aprendizes e estagiários da Sabesp, fornecedores, 

lideranças comunitárias, clientes e condomínios para a redução do consumo e preservação 

do recurso hídrico. 

 

Água: sabendo usar, não vai faltar: reúne ações como a distribuição de caixas d'água 

e kits economizadores para clientes com renda familiar de até três salários mínimos, 

residentes em áreas de vulnerabilidade social, que sofrem constantemente com falta de água 

devido à baixa capacidade de reserva em seus imóveis. Foram distribuídas 10 mil caixas-

d'água e 10 milhões de kits economizadores de água. 

 

Cooperação Mútua em Áreas de Bens Patrimoniais: consiste na cessão de áreas que 

sofrem ou podem sofrer pressões antrópicas advindas da urbanização, com o objetivo de 

desenvolver projetos socioambientais e ações pela melhoria da qualidade de vida da 

comunidade do entorno.  

 

Hortas Comunitárias: Tem como objetivo a preservação da água nos mananciais, 

permeabilização do solo, geração de renda, conservação das faixas de adutoras e integração 

entre as partes interessadas. Pessoas da área de abrangência de faixas de adutora 

interessadas no projeto são preparadas e recebem apoio, no primeiro ano da horta, com 

treinamento, ligação de água, doação de insumos, ferramentas e mudas.  

 

Após esse período, os beneficiários mantêm a área com a venda de hortaliças 

cultivadas sem agrotóxicos ou adubos industrializados. Atualmente existem quatro projetos 

que beneficiam 244 pessoas de 61 famílias em uma área de 19.800 m², onde são produzidos 

legumes, verduras, tubérculos, frutas, temperos e ervas para chás. Eles também atendem os 
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moradores vizinhos e outros consumidores. Próximos passos: ampliar o número e a 

metragem de as áreas com hortas. 

 

Projeto ONG SAT: Trata-se de uma grande área da Sabesp cedida para vários projetos 

e atividades esportivas e culturais, contemplando a população de Taiaçupeba.  A participação 

da comunidade no processo de ocupação do espaço público de forma ordenada, proporciona 

contribuição para o bem coletivo. As áreas disponibilizadas para os projetos apresentaram 

significativa melhora no processo de conservação e de manutenção, além de reduzir a 

incidência de acúmulo de resíduos sólidos e invasões. As atividades beneficiam diretamente 

1.500 pessoas. 

 

Operação Integrada de Fiscalização e Limpeza da Represa Paiva Castro: O objetivo 

principal da ação é recolher entulhos depositados nas margens da represa e contou com a 

participação do Corpo de Bombeiros de Franco da Rocha, 5º Grupamento de Bombeiros, 

Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar 26º Canil, Parque Estadual da Cantareira e Defesa 

Civil de Mairiporã. A operação também teve o apoio de embarcações motorizadas para a 

retirada de objetos descartados irregularmente ao longo da represa. O evento teve a 

participação de aproximadamente 500 pessoas, coletando cerca de sete toneladas de 

resíduos, incluindo  pneus, móveis, plásticos e garrafas pets, entre outros.  

 

O Programa 'Minha Cidade tem Sabesp: por meio de um conjunto de ações de 

relacionamento com a sociedade que prevê a realização de palestras, oficinas educativas e 

visitas monitoradas às estações de tratamento de água e esgotos e aos sistema de captação, 

que possibilitando ao visitante não somente conhecer a Sabesp, como também vivenciar 

práticas que o colocam  em contato com as principais questões do saneamento básico e 

ambiental. 

 

Quadro resumo Participação comunitária 

 

Núcleos de Baixa Renda 2015 

Quantidade de Visitas Técnicas 23.410 

Cadastros e Levantamentos Efetuados 19.455 

Caixas UMA fornecidos 10.126 

Nº de Ligações de Água 9.693 

Nº de Ligações de Esgoto 3.013 

Nº de Pessoas Beneficiadas  88.404 

 

Relações com a Comunidade 2015 

Visitas às Lideranças 2.595 

Atendimento / Serviços Realizados 4.898 

Número de Reuniões com a Comunidade 1.318 

Pessoas Presentes nas Reuniões  110.354 
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Ações Institucionais 2015 

Nº de visitas ETAS/ETES/Laboratórios e demais dependências da Sabesp 663 

Nº de pessoas atendidas  45.728 

Nº de palestras, cursos, apresentações, mobilização social 3.634 

Nº de pessoas atendidas  317.330 

Responsabilidade Socioambiental 2015 

Nº de Palestras  1.776 

Nº de pessoas beneficiadas 85.654 

Nº de eventos (Curso Pesquisa de Vazamento/Conscientização 
Ambiental/PURA/Trilha da Água/Visitas à Nascente Rio Tietê  

684 

3R´s - Número de atividades 12 

PROL - Total de litros de óleo coletado 96.552 

Programa Córrego Limpo (Palestras/Visitas/Eventos/Levantamentos) 15 

Quantidade de córregos que contam com Governança Colaborativa  29 

Orientações em Escolas  1.457 

 

Apoios e patrocínios - Incentivo à cultura por meio da Lei Rouanet  

 

A Sabesp patrocina diversos projetos nas áreas de literatura, artes plásticas, música, 

dança, teatro, circo, cinema e preservação de patrimônios culturais. Desde 2004, quando a 

companhia aderiu ao programa de Fomento ao Cinema Paulista, mais de 150 filmes 

receberam patrocínio da Sabesp, sendo a empresa que mais investe em cinema no Estado de 

São Paulo e uma das três maiores incentivadoras do setor em todo o país. As atividades 

incluem filmes com audiodescrição para deficientes visuais e auditivos, levando mais de 10 

mil estudantes a sessões comentadas, através do Projeto Escola no Cinema. 

 

Incentivos financeiros 

Incentivos  2011 2012 2013 2014 2015 

Incentivo à cultura- Lei Rouanet 5.405 9.280 7.341 4.304 396 

Incentivo ao audiovisual 8.000 4.672 6.908 5.572 1.188 

Incentivo ao esporte 3.090 2.872 3.379 2.130 396 

Incentivo à atenção oncológica 0 0 0 0 396 

Condeca 3.000 3.000 3.300 2.100 0 

Total 19.495 19.831 20.928 14.106 2.376 

 

Gestão de Pessoas   

 

Diante de um ano marcado pelo enfrentamento da crise hídrica, foi necessária a 

mobilização de toda a empresa no desenvolvimento de alternativas para a redução dos riscos 

e dos impactos na prestação dos serviços à população.  Dessa forma, a gestão de pessoas 

desempenhou um papel fundamental, que, sem perder de vista a Diretriz do “Capital 

Humano como Força Competitiva”, possibilitou manter as práticas que garantissem as 
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competências consideradas estratégicas para o negócio saneamento.  E a expertise dos 

profissionais no negócio de saneamento foram decisivas para a superação do cenário crítico. 

 

A Sabesp, Companhia de economia mista e de capital aberto, apresenta 

características específicas na Gestão de Pessoas, pois atende às determinações dos órgãos 

controladores do Estado de São Paulo, bem como necessita apresentar resultados 

satisfatórios para os acionistas.  

 

Esta característica exige uma forma diferenciada de atuação, sendo que qualquer 

alteração nas práticas de gestão de pessoas com relação ao Quadro de Pessoal, 

Contratações, Plano de Cargos e Salários, dentre outros, devem ser submetidos à aprovação 

das instâncias competentes, como Diretoria Colegiada, Conselho de Administração, 

Secretaria da Fazenda e Governo do Estado, por meio de pleito específico.  

 

Relações do Trabalho   

 

A Sabesp procura atender às principais reivindicações dos empregados, sempre 

respeitando o limite de sua capacidade financeira e das diretrizes legais e governamentais. 

Neste sentido, as Negociações Coletivas para o período de 2015/2016 com as principais 

entidades sindicais representativas dos empregados ocorreram em maio de 2015 e 

resultaram em Acordo Coletivo, com o reajuste salarial de 8,29%, o que impediu movimentos 

paredistas.  

 

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

 

Sindicatos 

 

G4-HR4/G4-11 Da totalidade dos empregados, aproximadamente 70% são 

sindicalizados espontaneamente, sendo que a representação do sindicatos na empresa é na 

proporção de um dirigente sindical para cada 455 empregados. Os principais sindicatos das 

diversas categorias profissionais são: 

 

Sindicatos 
Representatividade 

Base 
Sabesp 

Sócios 
% Sócios 
na base  

Sintaema - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto 
e Meio Ambiente do Estado de São Paulo  

10.370 7.808 75 

Sintius - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Urbanas de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do 
Ribeira 

1.073 844 78 

SEESP - Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo 716 401 56 

SASP - Sindicato dos Advogados de São Paulo  157 51 32 

SINTEC - Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio 
do Estado S. P.  

270 161 60 

Outros 1.511 15 1 
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Entidades Representativas  

 

A Sabesp mantém um relacionamento ininterrupto e amistoso com as entidades 

representativas e associativas dos empregados na busca de melhorias, soluções e avanços na 

gestão da empresa, bem como a qualificação e qualidade de vida dos funcionários. As 

principais entidades e associações são: 

 

Entidade e Objetivo  Sócios  

Associação Sabesp - desenvolvimento de lazer, atividades esportivas, sociais  e  culturais  7.189 

Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp - AAPS  - defesa de aposentados e pensionistas e 
empregados ativos elegíveis a aposentadoria e também a melhoria de sua qualidade de vida  

1.901 

Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp/APU - representa empregados de todas as formações, para 
colaborar e influir na gestão do saneamento ambiental, de ampliar os canais de participação na gestão da empresa 
e de aperfeiçoar e desenvolvimento de profissionais  

488 

Associação dos Administradores da Sabesp/ADMSABESP – defesa dos interesses e anseios, promovendo a 
valorização profissional, zelando pela estrita observância da ética profissional e funcional  

159 

Associação dos Engenheiros da Sabesp/AESABESP - integração e defesa dos interesses de projeção nacional e 
internacional e promoção do desenvolvimento técnico e cultural   

1.057 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Sabesp/CECRES – oferece linhas de crédito com 
juros mais acessíveis  

11.232 

Fundação Sabesp de Seguridade Social – Sabesprev – entidade fechada de previdência complementar responsável 
pela administração dos planos previdenciário (11.966) e de assistência médica (13.067)  

13.067 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental/ABES – contribuição para o conhecimento e melhoria da qualidade 
de vida da sociedade brasileira. Participa em nível nacional e estadual do CONAMA, Conselho Nacional dos Recursos Hídricos – 
CNRH, CONFEA, Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e outros  

Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base/ABDIB - desenvolvimento do mercado brasileiro de infraestrutura 
e da indústria de base nacional e seu fortalecimento em padrões de competitividade internacional  

 

Quadro de Pessoal 

 

G4-10 A Superintendência de Recursos Humanos é a responsável pela gestão do quadro de 

pessoal de toda a empresa, aprovado pelo Governo do Estado de São Paulo. Em 2015, a 

Sabesp contou com um efetivo de 14.223 empregados, 859 estagiários e 510 aprendizes. 

Em toda a empresa, o quadro de pessoal caracteriza-se por ser: 

 

• 80%  Gênero Masculino 

• 82% Brancos 

• Média de 47,6 anos de Idade, 

• Média de 18,8 anos de Tempo de Empresa 

• 77,86% das Categorias Técnica e Operacional 
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Incorporação de novos Municípios  

 

Em setembro de 2013, a Sabesp iniciou o processo de incorporação da empresa 

Serviços de Água e Esgotos do Município de Diadema – SANED e seus 226 profissionais, 

pautado na Lei Municipal Nº 3.355, que foi finalizado em 11 de novembro de 2015. 

 

Renovação do Quadro de Pessoal  

 

No período de 2011 a 2015 houve uma redução de 1.116 empregos, resultante de 

3.616 desligamentos e 2.500 admissões, sendo 226 referentes à incorporação de Diadema. 

Destacamos que do montante de desligamentos, 2.070 (57,2%) referem-se ao cumprimento 

do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acordado com o Ministério Público que teve o 

compromisso de realizar desligamentos escalonados dos aposentados ativos, assegurando a 

transmissão dos conhecimentos entre os empregados.  

 

G4-LA3 A taxa de retorno das 62 mulheres que usufruíram licença maternidade em 

2015 foi de 66% e a rotatividade, de 19,8%. 

 

Inclusão social  

 

A Sabesp atende a legislação pertinente quanto ao direito de reserva das vagas, 

oferecidas nos processos seletivos públicos para pessoas com deficiência. Em 2015, tivemos 

69 postos de trabalho ocupados nestas condições, sendo 78% colaboradores com deficiência 

física, 14% auditiva e 7% visual. Também temos convênio com associações, por meio das 

quais 111 pessoas com deficiência atuam em nossos postos de atendimento ao público, 

atividade para a qual recebem mais de 108 horas de treinamento prévio. 

 

Prestadores de Serviços 

 

A Sabesp não trabalha com profissionais terceirizados, contratando empresas 

especializadas para a prestação de serviços conforme demandas específicas. O número 

estimado de empregados prestadores de serviços é de 6.345. De 2011 a 2014, o número 

manteve-se estável, tendo uma significativa redução em 2015. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Prestadores de Serviço 7.399 7.372 7.108 7.478 6.345 

 

Reposição Automática 

 

Para proporcionar maior flexibilidade  e agilidade na gestão do quadro de pessoal, 

até 31 de dezembro de 2014, a Sabesp adotava a Reposição Automática, com a contratação 

de candidatos habilitados em concurso público, em vagas existentes ou que viessem a surgir, 

sem a prévia autorização para a realização do concurso, respeitando-se os limites físico e 
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financeiro do quadro de pessoal aprovado. No entanto, não houve nova aprovação para a 

sua continuidade.  

 

Seleção Externa – Concurso Público 

 

O processo de recrutamento e seleção de empregados, estagiários e aprendizes é 

realizado somente por meio de concurso público, garantindo,  assim, profissionais 

competentes, qualificados, motivados e alinhados aos objetivos empresariais. Nos últimos 

anos foram realizados os seguintes concursos: 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Empregados  389 - 624 - - 

Aprendizes  - 552   565 - 

Estagiários  1.060 - 1.030 748 826 

 

Empregados 

 

Outro fator determinante para a Gestão do Quadro de pessoal foi o veto do 

Governador de Estado, em 02/09/2015, da admissão e  contratação de pessoal, bem como o 

aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor, 

no âmbito da administração pública direta e das autarquias, conforme Decreto Estadual Nº 

61.466. 

 

Do Concurso Público nº 01/2013, realizado para o preenchimento de 624 vagas, 

foram contratados apenas alguns profissionais para atender às demandas emergenciais. A 

contratação das 575 vagas restantes será realizada até o  final do mês de maio de 2016. 

 

Estagiários e Aprendizes  

 

G4-LA11 Periodicamente é realizado Concurso Público para a contratação de 

estagiários e aprendizes para exercerem atividades voltadas à aprendizagem e qualificação, 

visando à inserção dos mesmos no mercado de trabalho. Os programas são estabelecidos por 

prazo determinado e apresentam as seguintes características: 

 

  Estagiário Aprendiz 

Escolaridade 
Ensino Médio Regular, ou Ensino Médio 

Técnico, ou Ensino Superior 
Ensino Médio 

Contrato 2 anos 2 anos 

Carga 
Horária 

30 hs semanais: 6 hs diárias 8 horas diárias (SENAI e SABESP) 

Bolsa 
Auxílio 

Médio Regular: R$ 879,35 
Técnico: R$ 971,91, Superior: R$ 1.157,02 

1 Salário Mínimo vigente (R$ 788,00) 

Benefícios 
Assistência Médica, Vale Refeição, Vale 
Transporte e Seguro Contra Acidentes 

Assistência Médica, Vale Refeição, Vale 
Transporte e Seguro Contra Acidentes 
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Seleção Interna e Banco de Oportunidades 

 

A Seleção Interna é um meio de identificar o profissional com perfil mais adequado à 

vaga disponível, além de motivar e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional. 

A seleção é extensiva aos cargos de liderança, via  Programa de Sucessão e Carreira. Além 

disso. dispõe de um Banco de Oportunidades, acessível a todos os empregados, que recebe 

manifestações de interesse por transferências e outras oportunidades profissionais na 

companhia. 

 

Remuneração e Carreira  

 

A Remuneração dos empregados é composta de Salário base, Gratificação de Função, 

bem como todos os Benefícios concedidos pela empresa.  

 

Política Salarial  

 

G4-11 A política salarial na Sabesp adota uma única tabela para toda a companhia 

desde 2014, pois anteriormente considerava duas tabelas salariais regionalizadas, que eram 

diferenciadas entre si em 20%. Essa equiparação foi realizada por força da negociação 

coletiva 2014-2015, em duas etapas, iniciada em maio/2014 e concluída em maio/2015. 

Periodicamente, consultorias especializadas são contratadas para realizar pesquisas salariais, 

sendo que as melhorias/adequações quanto à  remuneração devem ser aprovadas pelos 

órgãos controladores, para posterior implementação na companhia. 

 

Participação nos Resultados – PPR 

 

O Programa de Participação nos Resultados (PPR) é um instrumento estratégico 

utilizado anualmente para estimular os esforços dos empregados aderentes aos objetivos 

organizacionais. Segue as diretrizes gerais estabelecidas pela Lei Federal n° 10.101/2000 e 

pelo Decreto Estadual n° 59.598/2013, sendo negociada anualmente com os Sindicatos.  

 

Distribuição do pagamento médio anual do PPR 

 

Categoria profissional 
2011  

Média*  
(R$) 

2012  
Média*  

(R$) 

2013 
 Média*  

(R$) 

2014  
Média*  

(R$) 

2015  
Média*  

(R$) 

Operacionais 2.168 2.344 2.285 2.755 2.552 

Técnicos 2.927 3.122 3.054 3.698 3.382 

Universitários 5.086 5.416 5.262 6.533 5.958 

Gerentes 9.370 10.849 10.870 13.161 11.435 

Média Sabesp 3.308 3.585 3.542 4.281 3.904 

 

 



82 _____________________________________________________________________________ 

Benefícios e Serviço Social 

  

G4-LA2 A Sabesp adota uma política de benefícios que atende a demanda dos 

empregados.  

 

Benefícios 

Concedidos pela Empresa  

Vale Refeição 
Crédito mensal em 2 cartões eletrônicos, no valor equivalente a 24 vales de refeição de R$ 29,70 (R$ 20,79 
e R$ 8,91), total de R$ 712,80 - Subsídio médio de 90% 

Lanche em Horário 
Extraordinário 

Valor de R$ 29,70 aos que prorrogarem a jornada de trabalho por no mínimo 3 horas 

Cesta Básica 
Crédito mensal em cartão eletrônico no valor de R$ 243,02, aos empregados com salário até R$ 6.576,67. 
Para os demais, a subvenção é de 80% 

Cesta de Natal 
Crédito adicional de R$ 243,02 a todos os empregados no cartão da Cesta Básica, em cumprimento ao 
Acordo Coletivo 2015 

Centro de Convivência 
Infantil – CCI 

Creches administradas pela Sabesp com serviço de terceiros, na Lapa e Ponte Pequena. Capacidade de 
atendimento para 100 crianças de até cinco anos completos  

Garantia no emprego 
Garantia no emprego a 98% do efetivo de pessoal em 30/04/2015 (exceto: demissão por justa causa, por 
iniciativa do empregado, aposentadoria, falecimento, término de contrato e programa de demissão 
voluntária/incentivada) 

Complementação 
Auxílio-Doença 

Pagamento da diferença entre o valor do salário e o valor do benefício pago pelo INSS, ao afastado por 
doença ou acidente do trabalho, pelo período de até 6 meses 

Gratificação de Férias Valor fixo de R$ 1.560,54 + 50% da diferença entre o valor fixo e o salário + ATS 

Assistência Médica 
(Fundação Sabesprev) 

Plano de Saúde Sabesprev Pleno – contribuição dos empregados de 3,21% sobre a  remuneração básica 
c/repasse da Sabesp. O benefício é estendido aos dependentes sem acréscimo de valor. A Sabesp contribui 
com 7,4% da Folha Bruta 

Previdência Privada 
(Fundação Sabesprev) 

Plano Sabesprev Mais (CD): salários até R$ 4.618,00, contribuição de  0,5% ou 1%. Acima desse valor, paga-
se um adicional de até 8% sobre a diferença. Plano de Benefício Básico (BD) – Suspensas adesões e está 
vinculado à remuneração. Fórmula: Remuneração até R$ 4.618,00 x 1,2396% e p/acima de R$ 4.618,00 x 
10,5520% - R$ 430,05 

Legais 

  

Adicional Noturno Adicional de 20% do valor da hora noturna, conforme legislação em vigor  

Descanso Semanal 
Remunerado 

Remuneração de hora extra prestada nos feriados e DSRs à 100% do valor da hora normal, na 
impossibilidade de concessão de folga compensatória na semana seguinte 

Horas Extras Pagas com acréscimo de 100% ao valor da hora normal  

Adicional de 
Insalubridade 

Pago aos empregados expostos a agentes químicos, físicos e biológicos (esgoto domiciliar, ruído, umidade, 
cloro e outros). Adicional de 10, 20 e 40% do sal. mínimo  

Adicional de 
Periculosidade 

Pago aos empregados expostos a agentes perigosos (combustível inflamável, explosivos, radiação 
ionizantes e energia elétrica). Adicional de 30% do salário base do empregado  

Auxílio Creche e 
Auxílio Creche Especial 

Reembolso de despesa com creche para empregadas com filhos na faixa etária:  
até 01 ano = R$ 904,28; até 06 anos incompletos = R$ 301,89 e p/empregados c/filhos portadores de 
deficiência = R$ 603,78  

Limpeza de Uniforme 
Fornecimento mensal de produtos para lavagem e desinfecção de uniformes, aos empregados que 
trabalham em atividades com riscos de contaminação por agente biológico (esgotos)  
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Plantão à  Distância 
Adicional pago na razão de 1/3 do salário hora normal para os empregados que permanecem em regime 
de sobreaviso  

Vale Transporte 
Fornecido aos empregados optantes do sistema, sendo que a empresa subvenciona os gastos que excedem 
a 6% do salário base do empregado, conforme legislação  

 

• Vale transporte: Com o objetivo de otimizar processos e reduzir custos está prevista para  

2016 a terceirização desses serviços. Com a mudança, estima-se uma redução de até 35% 

nos custos fixos sobre o valor total das despesas relativas ao benefício.  

 

• Assistência Médica: Nas negociações coletivas de 2015 foi acordada no Tribunal Regional 

do Trabalho (TRT) a criação de uma comissão específica para estudar questões relativas ao 

Plano de Saúde. Esta comissão tem discutido melhorias no Plano Pleno (ativos) e criação de 

plano único para ativos e aposentados, que terá a atribuição de acompanhar, avaliar e 

opinar sobre as condições gerais dos planos de assistência médica e das políticas de saúde 

oferecidos aos empregados, ex-empregados e seus agregados, bem como eventuais 

alterações ou remodelagem dos Planos.  

 

• Previdência Privada: É de adesão facultativa e tem por objetivo complementar a 

aposentadoria e garantir um rendimento melhor ao aposentado.  Na empresa existem dois 

planos previdenciários: Plano de Benefícios – BD e SABESPREV MAIS, administrados pela 

Sabesprev. Desde 2010, o empregado pode optar somente pelo plano previdenciário 

SABESPREV MAIS, já que o Plano de Benefícios (BD) foi suspenso devido as suas 

características deficitárias. Atualmente, o Plano Previdenciário possui 11.966 empregados 

optantes, sendo 7.875 do Plano de Benefícios – BD e  4.091do Sabesprev Mais. 

 

Outros Benefícios 

Serviço Social  

PARE - Atendimento a empregados dependentes químicos: Álcool, Tabaco e Outras Drogas, com tratamentos 
subsidiados em clínicas especializadas (internação, atendimento ambulatorial com Serviço Social) 

Auxílio Financeiro em caráter excepcional: Auxílio Medicamento, doações e empréstimos 

Seguro de Vida em 
Grupo 

Por meio da Associação Sabesp, oferece um plano de Seguro de Vida em Grupo que garante indenizações em 
caso de morte ou invalidez no valor de 20,9 salários base do empregado (sem subsídio da empresa)  

Cartão Supermercado/ 
Farmácia 

Convênios com supermercados e farmácias, com desconto total do valor utilizado em folha de pagamento no 
mês posterior (sem subsídio da empresa)  

Piso Salarial Engenheiro 
Conforme acordo coletivo (8,5 salários mínimos aplicados na data-base - maio) 
Maio 2015 = R$ 6.698,00 

 

Além dos benefícios diretos, a empresa, por meio da Universidade Empresarial 

Sabesp, oferece subsídios para cursos nos mais variados níveis de formação e educação 

formal, sendo que os convênios são estendidos aos familiares de todas as idades. Esses 

subsídios envolvem pós-graduação, Ensino técnico de nível médio, Idiomas, Aperfeiçoamento 

profissional, Educação a Distância e Convênio Educacional. 
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Estrutura de Cargos 

 

Os cargos estão distribuídos em três categorias, de acordo com as características das 

atividades desenvolvidas e formação escolar exigida.  

 

Categorias Cargos Características 

Operacional 

Agente de Saneamento Ambiental; 

Motorista Operador de Equipamentos Automotivos;  

Oficial de manutenção 

Ofícios e atividades que exigem o emprego de destreza 

manual ou força muscular, cujo requisito básico é formação 

escolar de Ensino Fundamental. 

Técnica 

Atendente a Clientes; Técnico de Segurança do 

Trabalho; Técnico em Enfermagem do Trabalho; 

Técnico em Gestão; Controlador de Sistemas de 

Saneamento; Técnico em Sistemas de Saneamento 

Atividades técnicas das áreas fim, gestão ou apoio 

administrativo. Tem como requisito básico a formação 

escolar de Ensino Médio ou Técnico, de acordo com a área 

de atuação.  

Universitária 

Advogado, Analista de Gestão; Analista de Sistemas 

de Saneamento; Biólogo; Enfermeiro do Trabalho; 

Médico do Trabalho; Químico; Tecnólogo; 

Engenheiro; Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Exercício de atividades complexas como elaboração e 

análise de relatórios e projetos, e distingue-se pela 

formação escolar de nível universitário.  

 

Para o pleno exercício de cada cargo são exigidos requisitos mínimos específicos, 

como formação escolar, capacidade para lidar com atividades mais complexas e cursos de 

aperfeiçoamento. 

 

Funções Gratificadas  

 

Com o objetivo de garantir os resultados de cada área, a Sabesp dispõe de um corpo 

gerencial e de liderança/supervisão que viabilizam, acompanham e administram os recursos 

materiais, financeiros e humanos necessários ao atingimento de metas estabelecidas. 

 

As funções gratificadas são denominadas Gerencial ou de Liderança/Supervisão, e 

exercidas por empregados das três categorias de cargos, de acordo com o perfil, a 

experiência e a complexidade da função.  

 

As funções gerenciais são definidas com base na estrutura hierárquica e exercidas 

por empregados da categoria universitária.  

 

As funções de liderança/supervisão atuam diretamente na relação entre a gerência 

da unidade e as equipes. Na categoria operacional são denominados Líderes; na Técnica, 

Encarregados; e na Universitária, Supervisores, sendo que para cada função é estabelecido 

um valor específico. 

 

Carreira em Y 

 

É adotada para os profissionais da categoria universitária, permitindo ao empregado 

continuar se especializando em sua área de atuação, com remuneração equivalente à 

carreira gerencial. 
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G4-LA12 Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de 

empregados por categoria funcional, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros 

indicadores 

 
(1) 1.924 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.  

  

G4-LA12 Quantidade de empregados por região 

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.  

 
Nota 2: G4-EC8  A Sabesp não contrata diretamente terceirizados. Efetua contratos de serviços em que os terceiros 

são alocados conforme a necessidade. Dispõe nessas condições de aproximadamente 6,3 mil profissionais os quais 

não estão registrados em banco de dados da Sabesp. 
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 G4-LA12 Distribuição de empregados por gênero e etnia 

 

 G4-LA12 Distribuição de empregados por categoria de cargo, gênero e etnia 

 

G4-LA13 Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres e homens,  discriminada 

por categoria funcional e unidades operacionais relevantes 

 

Salário Médio  2011 2012 2013 2014 2015 

Operacional 1.880 2.012 2.212 2.443 2.722 

Técnica 2.884 3.139 3.461 3.757 4.153 

Universitária 5.955 6.412 7.076 7.742 8.342 

Gerente 13.117 15.170 16.388 17.295 19.001 

Média 3.488 3.828 4.173 4.559 4.974 

Geral (em R$)  2011 2012 2013 2014 2015 

Salário Base Inicial  815 1.100 1.189 1.376 1.625 

Salário Médio  3.488 3.828 4.173 4.559 4.974 

Salário mínimo  545 622 678 724 788 

Proporção (%)  1,50 1,77 1,75 1,90 2,06 

 

Proporção entre o menor salário e o salário-mínimo - Geral (em R$) 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Menor Salário* 815 1.101 1.189 1.376 1.625 

Salário Mínimo 545 622 678 724 788 

Proporção 1,50 1,77 1,75 1,90 2,06 

*Menor salário inicial, pago a Agente de Saneamento Ambiental I 

Não existe diferença de salário-base entre homens e mulheres 
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G4-EC5 Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por gênero, 
comparado ao Salário mínimo local em unidades operacionais importantes 
 

   2011 2012 2013 2014 2015 

Menor Salário  

Região 1 978 1.321 1.427 1.501 1.625 

Região 2 815 1.101 1.189 1.376 1.625 

Salário Mínimo  545 622 678 724 788 

Proporção  

Região 1 1,79 2,12 2,1 2,07 2,06 

Região 2 1,5 1,77 1,75 1,9 2,06 

Obs.: Não existe diferença de salário-base entre homens e mulheres 

 

Avaliação de Competências e Desempenho 

  

G4-LA 10/11 Na Sabesp, o crescimento profissional ocorre a partir de Avaliações de 

Competências e Desempenho realizadas anualmente e direcionadas a 100% dos 

empregados. Utilizado na empresa desde 2002, esse instrumento tem a finalidade de 

identificar o grau de conhecimento e o desenvolvimento das competências necessárias à 

execução de estratégias empresariais e a obtenção dos resultados estabelecidos. Seus 

princípios são: valorização das pessoas; gestão da carreira; e aprimoramento de 

competências. 

 

O processo de avaliação é conduzido por meio de diálogo entre o empregado e seu 

gerente e as  competências a serem avaliadas são definidas e constantemente reavaliadas, 

considerando as demandas e desafios empresariais. Com isso, espera-se a ampliação da 

contribuição para a gestão de negócio; o subsídio aos gerentes com instrumentos de gestão 

de pessoas, o fornecimento de informações para a tomada de decisão; o reconhecimento do 

capital humano; o estímulo à competitividade nos profissionais, bem como o atendimento 

aos avanços empresariais. 

 

A partir de 2012, o Sistema de Avaliação foi estruturado de forma objetiva e no 

formato de radares. Em cada etapa, os empregados e gerentes definem as notas de acordo 

com o conceito de cada item avaliado. A cada ciclo é possível avançar na carreira em uma, 

duas ou até três referências salariais, que correspondem a 5%, 10% ou 15% de aumento 

salarial, respectivamente. De acordo com o estágio de competências aferido na Avaliação de 

Competências e Desempenho, o gerente estabelece com o empregado um Plano Individual 

de Desenvolvimento – PID, o que possibilita à empresa, a cada ciclo, conquistar um novo 

patamar de desenvolvimento das competências essenciais alinhada aos desafios assumidos 

com toda a sociedade.  

 

Para o III Ciclo de Avaliação ocorrido em novembro/2014, 1% da folha foi destinado 

às promoções e aplicado aos empregados elegíveis no formato de Vantagem Pessoal, a partir 

de 01 de julho de 2015, após entendimentos com a Comissão de Política Salarial. 
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Nesta avaliação também foi identificado o clima organizacional e as dimensões que 

apresentaram menor índice foram Reconhecimento/Valorização (3,38) e Comunicação (3,97) 

que receberão propostas de ações de melhoria em 2016. 

 

2012 Implantação e enquadramento de 14.658 empregados no novo PCS 

2012-2013 Avaliação e Movimentação de 5.340 empregados (2% folha) 

2013-2014 Avaliação e Movimentação de 3.640  empregados (1% folha) 

2015 Avaliação e Vantagem Pessoal ao elegíveis (1% folha) 

 

Universidade Empresarial Sabesp  

 

A criação da Universidade Empresarial Sabesp – UES no final do ano 2000 é um 

antecedente histórico da política de fortalecimento do nível de profissionais da empresa e 

ampliação da oferta de possibilidades de desenvolvimento na carreira. Além disso, traduz a 

intenção de construir e desenvolver um quadro de profissionais que agreguem 

competências, gerem resultados expressivos e produzam valor ao negócio.  

 

Para viabilização dos seus programas, a UES vale-se de uma arquitetura de 

aprendizado que mescla métodos presenciais com autodesenvolvimento, práticas de 

compartilhamento do conhecimento e educação à distância. Em 2015, a UES teve um 

investimento de R$ 4,7 milhões em cursos e programas estratégicos, voltados 

prioritariamente a Desenvolvimento de Lideranças, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do 

Trabalho.  

 

A Universidade Empresarial Sabesp atingiu um alto estágio de maturidade e 

engajamento e tem se mostrado o veículo ideal para a atualização profissional. E contribui 

para que os funcionários se adaptem ao cenário complexo do setor de saneamento e da 

economia brasileira, principalmente em um momento em que é preciso encontrar soluções 

rápidas e eficientes para enfrentamento da escassez hídrica.   

 

Desenvolvimento de Lideranças  

 

Iniciado em 2012,  o Programa Excelência Gerencial – PEG compreende um conjunto 

de atividades articuladas e fundamentadas nas competências de liderança, que convergem 

para incentivar os participantes à reflexão e discussão dos paradigmas de gestão atuais, à 

compreensão das demandas dos negócios e suas implicações na construção do papel 

gerencial sintonizado aos desafios apresentados à Sabesp.   O PEG totalizou 488 pessoas 

treinadas em 2015, distribuídas em 4 turmas.  O alto nível de frequência, a participação ativa 

e questionadora, as manifestações espontâneas e as respostas às avaliações formais das 

atividades demonstram aprovação do PEG. Na escala de 1 a 100, atingiu-se o índice de 94, o 

que é muito positivo.   

 

Programa de Sucessão Gerencial  
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  A formação de líderes e potenciais sucessores na Sabesp também foi uma iniciativa 

definida pela diretriz “capital humano como diferencial competitivo”. Iniciado em 2010, o 

programa introduziu nas práticas culturais de gestão de pessoas um modelo alinhado aos 

conceitos atuais de planejamento e gestão do processo sucessório, de forma a propiciar as 

melhores condições para que as pessoas e a empresa pudessem estruturar suas decisões 

sobre o futuro.  Entre 2010 e 2015 foram concluídas três turmas, totalizando 157 

profissionais da categoria universitária, com diferentes formações e experiências 

profissionais. O sucesso do Programa se traduz na ascensão de 24 profissionais que 

assumiram posições gerenciais nas diretorias. 

 

Resultados do Programa de Desenvolvimento de Lideranças – 2010 a 2015 

 

Atividades 
Programa 
Excelência 

Gerencial  PEG 

Programa 
Sucessão 
Gerencial 

Total de 
participantes 

Horas per 
capita 

Curso Excelência Gerencial (FUNDAP) 415 73 488 174 h 

MBA Gestão Empresarial (FIA e BSP) 80 84 164 360 h 

Coaching (FIA/FUNDAP) 92 156 248 20 h 

Idiomas (Cel Lep, Alumni, Berlitz...) 200 84 284 Até 600 h 

Módulo Internacional (Un. Catalunya/ 
Babson College) 

- 51 51 40 h 

Avaliação de Perfil (FIA/FUNDAP) 415 157 572 6h 

 
Resultados Gerais Alcançados em Capacitação e Desenvolvimento  

 

Em 2015, o atual contexto de restrições orçamentárias impactou fortemente nos 

indicadores de capacitação e desenvolvimento. Para fazer frente à crise hídrica, a UES 

priorizou estritamente os treinamentos relacionados à atividade fim da empresa, cursos 

obrigatórios de Saúde e Segurança do Trabalho e Desenvolvimento de Lideranças. Para as 

demais áreas, houve orientação para viabilização de treinamentos por métodos virtuais, com 

apoio da tecnologia, além da utilização de estratégias para repasse interno de conhecimento.  

 

G4-LA9 Número médio de horas de treinamento por ano, por empregado, 

discriminado por gênero e categoria funcional 

 

Categoria 

Média hs  2011 Média hs  2012 Média hs  2013 Média hs 2014 Média hs 2015 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

Gerentes 116,1 71,1 55,2 50,4 58,6 52 86,3 94,9 87,9 58,4 72,3 61,1 19,9 33,7 22,6 

Universitários 88,8 71 66,5 61,3 82,7 69 96,6 106,4 100,1 91,1 98,5 93,8 40,9 44,5 42,2 

Técnicos 63,9 45,5 43,4 44,2 61,2 49 58,5 60,3 59 60,5 66,6 62,2 23,4 23,1 23,3 

Operacionais 40,2 36 35,9 29,7 37 29,9 44,6 58,7 45,1 37,2 55,5 37,9 19,0 26,3 19,2 

Aprendiz 23,4 50,7 39,8 77,5 75,6 76,8 114,3 153,9 128,4 449,9 460,6 453,7 158,7 170,6 163,0 

Estagiários 63,9 56,1 68,4 77,1 83,8 80,5 109,3 102,5 105,8 64,1 62,5 63,3 89,1 86,0 87,6 

Total 60,5 46,3 46,5 42,9 69,4 48,8 62,2 83,6 67 66,2 94,9 72,7 29,8 44,5 33,0 
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Participações 2011 2012 2013 2014 2015 

Participações 108.854 92.372 128.903 134.986 63.948 

Investimento Total (R$ mil) 9.000 8.442 10.669 11.642 4.716 

Investimento per capita 546 510 646 708 330 

 

Gestão do Clima Organizacional 

 

Esta prática propicia a análise do ambiente interno e o monitoramento da satisfação 

dos empregados, permitindo identificar a motivação dos empregados em diversos aspectos: 

liderança, relacionamento, orgulho, valorização, entre outros. Em 2015, a Sabesp se utilizou 

dos resultados da percepção do clima identificada na Avaliação por Competências e 

Desempenho, cujo resultado foi: 

3,38

3,97

4,04

4,06

4,16

4,30

Reconhecimento/Valorização

Comunicação

Aspectos Institucionais

Atividades

Condições de Trabalho

Ambiente de Trabalho

Percepção do Clima
(escala 0 a 5)

 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ações de melhoria para 2016 nas 

dimensões que indicaram menor índice: Reconhecimento/Valorização (3,38) e Comunicação 

(3,97). 

 

Saúde e Segurança no Trabalho  

 

Ações de Saúde e Segurança  têm o objetivo de garantir a promoção e o 

desenvolvimento da cultura de prevenção e da melhoria da qualidade de vida dos 

empregados e prestadores de serviço. As principais ações desenvolvidas são: 

Normatização e Programas  

 

Procedimentos de Saúde e Segurança do Trabalho: Estabelecem política, diretrizes e 

regras específicas para atividades de riscos na Empresa e dos prestadores de serviços. São 

revisados e atualizados para melhorar a sua aplicação e atender à legislação. 
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Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA):  Gerado por um sistema 

informatizado, abrange os mais de 500 estabelecimentos da Sabesp, identificando os riscos 

ambientais, por Grupos Homogêneos de Exposição – GHE, definindo medidas de controle e 

ações corretivas.  

 

Procedimento de insalubridade e periculosidade: O enquadramento dos 

empregados nos GHE insalubres e perigoso foi revisado pelo SESMT e validado pelas 

Superintendências. Foi implantado o pagamento do adicional de 30% de periculosidade para 

215 empregados usuários de motocicletas, disponibilizadas pela Sabesp, em atendimento à 

Lei nº 12.997/2014, regulamentada pela Portaria n.º 1.565/2014.  

 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO): Permite traçar um 

perfil de saúde de todos os empregados, aprendizes e estagiários e subsidia os programas de 

saúde e qualidade de vida, além do atendimento dos aspectos legais.  

Uma das ações desenvolvidas é o Programa de Vacinação, para a efetiva prevenção de 

doenças infecciosas. A partir de 2012, foi introduzida a vacinação contra a gripe, abrangendo 

todos os empregados, aprendizes e estagiários. Em 2015, foram imunizados 13.417, com 

uma adesão de 85%.  

 

Programa CIPA em Ação: Definiu um planejamento estratégico 2015-2018 para 

intensificar atuação em ações prevencionistas e estreitar a relação entre CIPA e as lideranças.  

 

Brigadas de Emergências: 290 comissões, presentes em todas as unidades da 

empresa, responsáveis por identificar, atender e controlar situações de emergência.  

 

Capacitação e Sensibilização - Tivemos 32.889 participações em treinamentos 

presenciais e virtuais pela UES.  Os cursos a distância foram intensificados, considerando a 

facilidade e a rapidez de acesso dos empregados .  

 

Minuto da Prevenção:  Prática de discussões rápidas, organizadas pela CIPA, SESMT e 

encarregados, com os empregados, sobre assuntos específicos. Em 2015 houve 47.076 

participações e foram disponibilizados 14 temas para o Minuto da Prevenção Virtual, 

veiculado pela UES, com transmissão pela TV Corporativa. 

 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT: Entrou para a 

história dos 40 anos de existência da Sabesp de uma forma diferente, sem custos, com 

menor mobilidade de empregados e maior interação. A SIPAT possibilitou a comunicação a 

distância, tornando os empregados receptores, emissores, produtores e consumidores das 

mensagens de segurança.  
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Indicadores 

 

 

Campanhas de Saúde e Segurança: Ocorrem por meio de informativos, palestras e ações 

preventivas com temas de: Combate ao mosquito Aedes aegypti , Ergonomia, Você no 

Trânsito, Conjuntivite, Gripe, entre outros.  

 

Controle e Auditoria de Segurança  

 

• Inspeções de segurança: Realizadas pelo SESMT e CIPA, com registros informatizados 

para melhorar a confiabilidade e intensificar as informações, facilitando os controles 

gerenciais.  

 

• Módulo de Saúde e Segurança do Trabalho:  Compõe o Sistema Informatizado de 

Recursos Humanos, permite o planejamento, controle e gestão das atividades. 

 

Principais Indicadores 

Indicadores de desempenho de SST   2011 2012 2013 2014 2015 

Acidentes (nº) 194 143 170 157 105 

Taxa de Frequência 7,2 5,5 6,8 6,39 5,9 

Taxa de Gravidade 256 147 785 275 443 

Exames médicos ocupacionais realizados (nº) 14.607 12.475 15.456 15.119 14.281 

Empregados vacinados contra a gripe (nº) - 11.343 12.256 13.037 13.417 

Oportunidades em capacitação em SST (nº) 60.501 42.033 38.363 37.606 24.662 

Participações no Minuto da Prevenção (nº) 40.000 39.967 39.338 36.860 47.553 

Inspeções realizadas pelo SESMT e CIPA (nº) 700 3.916 4.271 3.582 4.135 

Investimentos (R$ milhões) 10 11,8 11,9 10,3 9,9 

Investimento em Prevenção per capita (R$) 600 799 799 695 692 

 

Observa-se que em 2015 houve uma redução do número e taxa de frequência dos 

acidentes de trabalho. No entanto, apesar dos investimentos terem sido mantidos, houve um 

aumento na taxa de gravidade. Tais informações serão utilizadas para adequação dos 

programas a serem desenvolvidos no próximo ano. 
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G4-HR7 Os profissionais que atuam nos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT demonstram sua efetiva participação 

assessorando os gerentes em cada unidade de negócio no cumprimento e no fomento da 

cultura prevencionista da saúde e da segurança na empresa. Contamos ainda com o 

empenho e o comprometimento dos 3.700 profissionais que atuam como cipeiros, sendo 

1.500 em 150 CIPAS e 2.260 brigadistas. A atuação desses quadros faz a diferença para o 

resultado obtido. 

 

G4-LA5 Do total de empregados, 25% trabalham em comitês formais de segurança e 

saúde e se envolvem em atividades como sistematização, monitoramento e programas 

específicos. Corporativamente, nos últimos anos, a Sabesp tem aprimorado os programas de 

prevenção de Saúde e Segurança no Trabalho para garantir e melhorar as condições de 

exercício profissional, agregando e integrando qualidade de vida. 
 

G4-LA6 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e 

número de óbitos relacionados ao trabalho discriminados por região e gênero. 

 

G4-LA7 Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua 

ocupação.  

 
  
  

2011 2012 2013 2014 2015 

Homens  Mulheres  Total  Homens  Mulheres  Total  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 4,6 6,6 7,4 4,3 6,4 5,41 1,66 4,72 

Taxa de 
Gravidade 

365 189 334 209 20 175 557 182 488 326 40 274 553 35 459 

Doença 
ocupacional 

103 16 119 64 15 79 68 5 73 1 0 1 0 0 0 

Absenteísmo (%) 3% 2% 3% 2% 2% 

Óbitos  0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2 

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 7,7 2,2 6,6 5,97 1,75 4,94 

Taxa de 
Gravidade 

298 140 266 150 25 124 674 158 565 318 49 262 641 44 509 

Doença 
ocupacional 

81 16 97 34 12 46 35 3 38 1 0 1 0 0 0 

Absenteísmo (%) 3% 3% 3% 2% 2% 

Óbitos  0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 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 6,7 1,2 5,9 4,51 2,62 4,29 

Taxa de 
Gravidade 

506 402 495 335 0 296 311 291 309 343 0 303 386,5 28 345 

Doença 
ocupacional 

22 0 22 30 3 33 32 2 34 0 0 0 0 0 0 

Absenteísmo (%) 2% 2% 3% 2% 2% 
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Óbitos  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

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. 

 

Qualidade de Vida 

 

Estimular a disseminação da cultura e compromisso com a qualidade de vida, 

segurança do trabalho e saúde por toda a organização, pela cadeia de fornecedores e para os 

principais parceiros é um desafio para a Sabesp.  Para isso, são realizadas ações regularmente 

para promover mudanças de comportamento, estilo de vida e despertar a preocupação com 

a saúde, entre elas destacam-se:  

 

• Calendário de datas comemorativas: de acordo com o calendário de datas 

comemorativas, matérias referentes à Qualidade de Vida são disponibilizadas na 

intranet.  

 

• Convênios com academias: são feitos constantemente convênios com diversas 

academias que oferecem descontos para os empregados e seus dependentes.  

 

• Cursos virtuais e palestras: estão disponíveis para os empregados cursos virtuais e 

palestras do “Projeto Nutrição para Viver Feliz”, com informações sobre “Nutrição e 

Saúde 

 

• Campanha de doação de sangue: com o slogan “Doe sangue, doe vida”, a realização de 

campanhas de doação de sangue é tradição na Sabesp. Em 2015 foram coletadas 394 

bolsas de sangue, que ajudaram a salvar muitas vidas.  

 

• Outubro Rosa e Novembro Azul: A Sabesp esteve novamente engajada na campanha 

mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce 

do câncer de mama e próstata. 

 

De uma forma geral, constata-se que a integração dos programas desenvolvidos e os 

investimentos realizados em Saúde e Segurança do Trabalho ao longo dos últimos anos 

contribuíram para a gradativa redução de 16% no número de acidentes do período. 

 

Indicadores Estratégicos  

 

Todas as informações referentes a gestão de pessoas são geradas de forma 

centralizada e disponibilizadas a todos os gerentes de forma a subsidiar a gestão estratégica 

da Companhia.  Com relação ao Efetivo de Pessoal, este indicador  tem apresentado uma 
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redução contínua e gradual, principalmente pelo fato de ter ocorrido um aumento no 

número de desligamentos, o que tem sido superior às Admissões.  

 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Efetivo de Pessoal 14.981 15.105 15.096 14.822 14.290 

 

Esta relação fez com que no último ano o índice de Rotatividade tenha sido de 3,8% e 

o percentual de desligamentos sobre o efetivo tenha sido de 5,4%.  

 

Renovação do  Quadro de Pessoal 

Retenção de Pessoas 2011 2012 2013 2014 2015 

Admissões 723 915 536 26 300 

Desligamentos 1.148 791 545 300 832 

Admissões / Efetivo (%) 4,8 6,1 3,6 0,2 0,5 

Desligamentos / Efetivo (%) 7,7 5,2 3,6 2 5,4 

Desligamentos Voluntário/Efetivo (%) 1,3 1,1 1,1 0,9 0,5 

Desligamentos Involuntário/Efetivo (%) 6,4 4,1 2,5 1,2 5,1 

 

Perfil dos Empregados 

  Qtde % 
Média (anos) 

Idade Tempo Empresa 

Gerentes 591 4,14 49,8 24 

Universitários 2.541 17,78 48,9 21,4 

Técnicos 5.830 40,8 46,9 19,3 

Operacionais 5.328 37,28 47,6 16,4 

Total 14.290 100 47,6 18,8 

     

 

Quanto ao tempo médio de Empresa, o efetivo apresenta uma prevalência de 

profissionais  com 16 a 20 anos, seguido de um aumento dos empregados com até 5 anos. 
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A Empresa adota desde 2014 uma Política Salarial única para todo o Estado de São 

Paulo, sendo que a proporção entre o menor salário pago na empresa e o salário-mínimo é 

de 2,06 não existindo diferença de salário base para homens e mulheres.  

 

Geral (em R$) 2011 2012 2013 2014 2015 

Salário Base Inicial 815 1.100 1.189 1.375,70 1.625,20 

Salário Médio 3.488 3.828 4.173 4.559 4.994 

Salário mínimo 545 622 678 724 788 

Proporção Mínimo X Inicial (%) 1,49 1,67 1,64 1,9 2,06 

Benefícios (R$ mil ano) 237.086 255.236 285.832 307.550 331.077 

Benefícios / Efetivo (R$ mil ano) 15,9 16,9 19 20,7 23,5 

 

Salário Médio 2011 2012 2013 2014 2015 

Operacional 1.880 2.012 2.212 2.443 2.723 

Técnica 2.884 3.139 3.461 3.757 4.155 

Universitária 5.955 6.412 7.076 7.742 8.424 

Gerente 13.117 15.170 16.388 17.295 19.001 

Média 3.488 3.828 4.173 4.559 4.994 

 

A relação das Horas Extras e as horas normais trabalhadas tem sido crescente (14,9%), 

enquanto que o absenteísmo apresentou pequena redução. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Horas Extras / Horas Normais Trabalhadas (%) 13,2 15,5 15,4 16,5 14,9 

Absenteísmo (média ano – ativos %) 2,9 2,5 2,6 2,2 2 

 

Considerando-se todas as práticas de gestão de pessoas adotadas pela empresa, verifica-se 

que o indicador de produtividade, ou seja,  a relação do número de ligações por empregado,  

tem apresentado uma curva crescente e contínua nos últimos anos.  

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Produtividade  900 919 948 1.009 1.074 

 
G4-LA1 Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade por faixa 

etária, gênero e região 
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Avaliação de fornecedores  

 

Os processos de compras realizados pela Companhia são amplamente divulgados no 

nosso portal de licitações eletrônicas, disponível em nosso site na internet, garantindo aos 

fornecedores iguais condições de participação. A relação com nossos fornecedores se pauta 

pela ética, transparência e critérios socioambientais, motivo pelo qual incentivamos as 

empresas com as quais mantemos relações comerciais a aderir a práticas de gestão e 

redução de emissões de gases de efeito estufa. Somos a primeira empresa pública a 

implantar um processo de compras eletrônicas no país. Além de reduzir custos, o sistema 

oferece a seus fornecedores e à população maior transparência, eficiência e agilidade.  

 

O sistema online de compras eletrônicas da Sabesp segue oferecendo aos 

fornecedores as mesmas condições de concorrência e participação, independentemente do 

local onde estejam instalados, além de significativa redução de custos, desperdício e 

obsolescência. 

 

G4-LA14 Em relação às leis trabalhistas, cabe ressaltar que todas as exigências para a 

comprovação do cumprimento obrigações pelos fornecedores, trazidas pela lei de licitações, 

são aplicadas em nossos processos de contratação de serviços e materiais. 

 

Durante a execução contratual o fornecedor, a cada apresentação da Nota Fiscal 

Fatura, deve fazer prova do recolhimento mensal dos Encargos Sociais, na forma da lei. O 

instrumento de contratação possui exigências Trabalhistas, de Segurança do Trabalho e de 

Meio Ambiente. A empresa contratada também se compromete a formar parcerias 

(subcontratadas ou terceirizadas) somente com empresas em situação regular previdenciária 

e trabalhista, bem como tributária em sede municipal, estadual ou federal, ficando 

exclusivamente a Contratada responsável por eventuais atos ou fatos irregulares praticados 

pela subcontratada e/ou terceirizada em nome próprio, de seus empregados e prepostos. 

 

Com relação à responsabilidade ambiental, a Sabesp avalia o cumprimento da 

legislação ambiental local de seus fornecedores e os riscos toxicológicos do produto a ser 

fornecido, de forma a garantir a segurança de uso tanto na estação de tratamento de água, 

como para o consumidor final.  

 

A Sabesp ainda avalia o processo produtivo do fornecedor desde a matéria prima até 

o produto final, aspectos relacionados à responsabilidade social, especialmente quanto ao 

emprego de mão de obra infantil, seu desenvolvimento tecnológico, fomento do comércio 

justo (seleção de fornecedores com o mesmo nível de qualidade) e, dentro desse contexto, 

busca o menor preço. As Diretrizes Normativas de Qualificação da Sabesp são reavaliadas e 

publicadas trimestralmente, visando o desenvolvimento de novos fornecedores. 

Adicionalmente, a Sabesp estimula o desenvolvimento da micro e pequena empresa, 

promovendo a participação e a contratação de fornecedores locais em suas regiões de 
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atuação. Outras informações sobre nossos processos licitatórios estão disponíveis no  

www.sabesp.com.br 

 

Trabalho Infantil  

 

G4-LA15/HR5 Os procedimentos licitatórios na Sabesp determinam como condição de 

Habilitação  que o licitante declare sua situação regular perante o Ministério do Trabalho 

com relação à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito 

anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos. Em fase de licitação, o não 

atendimento a esta regra determina a inabilitação do licitante e, durante a execução 

contratual, eventual revelação de infringência à regra, pode acarretar a rescisão contratual. 

Em outra frente relacionada às medidas tomadas para contribuir para a efetiva erradicação 

do trabalho infantil, renovamos pelo  12º ano consecutivo o certificado conferido pela 

Fundação Abrinq. 

 

A Companhia possui processo de qualificação próprio de fornecedores e seus respectivos 

produtos, para compra de materiais estratégicos, tais como produtos químicos. Além disso, 

na qualificação de fornecedores são avaliados vários requisitos, dentre os quais o processo 

produtivo, desde a matéria prima até o produto final, verificando-se aspectos relacionados à 

responsabilidade social, quanto ao emprego de mão de obra infantil.  

(2) Lei 8.666/93 – art. 27 inc. V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei 

nº 9.854, de 1999) 

 Trabalho forçado ou análogo ao escravo  

G4-HR6 As medidas adotadas pela Sabesp no sentido de eliminar todas as formas de 

trabalho forçado ou análogo ao escravo são resultantes do estudo realizado pelo Pacto 

Nacional sobre as cadeias produtivas de empregadores, que utilizaram mão de obra análoga 

a de escravo. Ações que envolvem o cadastro de fornecedores e a participação nas licitações 

e contratações foram encaminhadas, à época, ao Comitê Gestor do Pacto Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo. Dentre as ações aplicadas destacamos: 

a) a consulta sistemática da nossa área de cadastro à "lista suja" do Ministério do 

Trabalho e Emprego, para verificar se há fornecedores da Sabesp utilizando mão de obra 

análoga à escrava; 

b) a obrigatoriedade de que os licitantes interessados em participar de licitações ou, 

em qualificar seus respectivos produtos na Sabesp, declarem que não utilizam mão de obra 

análoga à escrava na sua cadeia produtiva e; 

c) a previsão contratual de que a empresa contratada assumirá a responsabilidade 

pelo eventual uso de mão de obra análoga à escrava na sua cadeia produtiva. Neste 

comento, destacamos que, a utilização de mão de obra análoga à Trabalho Forçado ou 

Compulsório, constitui motivo para a rescisão de contrato(s), com a Sabesp. 
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PRÊMIOS RECEBIDOS EM 2015 
• 1º Lugar no Ranking do Saneamento 2015, título concedido pelo Instituto Trata Brasil a 

cidade de Franca, por deter os melhores índices nos principais indicadores de 
saneamento básico em cidades com mais 100.000 habitantes. 

• Recertificação ISO 14001 concedida pelo órgão Bureau Veritas Certification (BVC) para 
35 estações de tratamento de esgotos e de água. 

• Troféu Transparência Anefac 2015 – Categoria Empresas de Capital Aberto 
(faturamento acima de R$ 8 bilhões), concedido pela Associação Nacional dos Executivos 
de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), às demonstrações financeiras. 

• Prêmio Mario Covas – Unidade de Negócio Leste - terceiro lugar na categoria Inovação 
em Processos Organizacionais com o Case: A Implantação do Processo de Aprendizado 
Organizacional para a Conquista do Prêmio Nacional da Qualidade da FNQ 

• Prêmio Mário Covas, na Categoria Estadual – Unidade de negócio Centro - finalista na 
categoria Inovação em Serviços Públicos, pelo case:  "Maximização da Operação de 
Válvulas Redutoras de Pressão e de Estações Elevatórias de Água Através do Controle 
Pelo Ponto Crítico". 

• Prêmio Mário Covas, concedido pela Fundação Mário Covas à Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Suzano, em parceria com a Sabesp - Unidade de Negócio de Tratamento 
de Esgotos da Metropolitana, pelo case vencedor em Inovação na Gestão Pública, com o 
tema “Programa de Combate ao Desperdício de Água”. 

• Prêmio Mário Covas, concedido pela Fundação Mário Covas - Menção honrosa à 
Unidade de Negócio Norte, pelo case “Gestão das Insatisfações” na Categoria Inovação 
na Gestão Estadual 

• Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão PPQG /2015, promovido pelo Instituto Paulista 
de Excelência da Gestão (IPEG):  

• Nível III – Troféu Governador do Estado: Unidade de Gerenciamento Regional 
Interlagos. 

• Finalista na categoria "Mérito em Gestão do Conhecimento e Inovação 2015" - 
Unidade de Negócio Centro - case "Maximização da Operação de Válvulas 
Redutoras de Pressão e de Estações Elevatórias de Água Através do Controle pelo 
Ponto Crítico". 

• Prêmio "As 100 Melhores Empresas em Cidadania Corporativa 2015” – O 
reconhecimento é feito entre as empresas que constam na lista das 1000 Maiores e 
Melhores Empresas do Brasil (da revista Exame) e Melhores Empresas para Trabalhar 
(Você S/A | FIA – GPTW | Época).  

• Prêmio InovaCidade 2015 concedido ao Projeto de Despoluição do Tietê, ofertado a 
iniciativas que contribuem com a melhoria da qualidade de vida nas cidades, nas áreas 
de sustentabilidade, inovação tecnológica, governança, energia e mobilidade urbana. 
Promovido pelo Instituto Smart City Business.  

• Prêmio Desafio Estadão – na categoria Branded Content (Marketing de Conteúdo), 

referente à campanha de uso consciente da água desenvolvida pela Sabesp em 
condomínios.  
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• Inovação na Gestão de Saneamento (IGS) ABES. Unidade de Negócio Leste - vencedora 
com o Case: Metodologia para identificação de trechos críticos de obstrução de rede 
coletora de esgotos. 

• Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente - categoria serviços 
públicos, concedido pela Revista Consumidor Moderno à Central de Atendimento da 
Diretoria de Sistemas Regionais, conquistado também nos anos de 2011, 2012 e 2014. 

• Prêmio Learning & Performance Brasil – promovido pela empresa MicroPower, pela 
ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos, pela FENADVB – Federação das 
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, pela FNQ - Fundação 
Nacional da Qualidade, e ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software. O 
prêmio reconhece como referência nacional o trabalho da Universidade Empresarial 
Sabesp. 

• Datacenter Dynamics AWARDS - Inovação em um Data Center Médio promovido pelo 
DCD Group. Reconhece e estimula a liderança, inovação e diferenciação das empresas 
públicas e privadas em projetos e na construção de data centers. 

• Datacenter Dynamics AWARDS - Liderança no Setor Público - reconhece avanços 
governamentais no setor público de TI, com foco em iniciativas, projetos e estratégias 
que atendam às necessidades de clientes do serviço público. 

• Datacenter Dynamics AWARDS - Melhor Projeto Cloud Computing - melhor plano para 
aquisição de sistema “Cloud”, com o critério de inovação e melhor adaptação do plano 
aos objetivos do negócio da empresa. Leva em conta risco, disponibilidade e segurança. 

• Prêmio Intranet Portal – do Instituto Intranet Portal. Reconhecida na categoria 
Integração em TI - 1o Lugar -  maior premiação do segmento digital workplace da 
América Latina. 

• IT Mídia/PwC - Prêmio as 100 Mais Inovadoras de TI - 12o Lugar - O mais importante 
balizador de aplicação da tecnologia com foco na inovação empresarial. 

• RFID – Journal Awards – Runner – UP, RFID Green Award. Prêmio Internacional voltado 
ao segmento da tecnologia de RFDI (Radio Frequency Identification – Identificação por 
Rádio Freqüência) concedido ao “Sistema de Gestão Integrada de Medidores”. 

• Prêmio Benchmarking Brasil, promovido pelo Instituo Mais - 7º lugar no ranking com o 
case "Gestão da escassez de água" para a Unidade de Negócio Oeste. 

• Prêmio Jovem Profissional do Saneamento 2015 – reconhecimento à Superintendência 
de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no 26º Encontro Técnico 
FENASAN. 

• Selo do Programa Empresa Amiga da Criança concedido pela Fundação Abrinq à 
companhia pela 12ª vez consecutiva. O selo reconhece os projetos sociais e de inclusão 
em favor da infância e da adolescência, além da diversidade de ações nas áreas de 
educação, saúde, cultura e assistência social em benefício do público infanto-juvenil, 
tanto para a comunidade como para os filhos de funcionários. 

• Selo de Empresa Amiga da Justiça, fruto da adesão da Sabesp ao programa do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP). O gesto significa na prática que a empresa assume 
pública e voluntariamente o compromisso de diminuir a quantidade de ações judiciais 
como autora ou ré, privilegiando acordos alternativos e conciliações fora dos tribunais.  
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BALANÇO SOCIAL ANUAL 2015 

1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobr e FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 149.836 6,83% 1,27% 144.449 6,80% 1,29%
Encargos sociais compulsórios 183.295 8,35% 1,56% 177.969 8,38% 1,59%
Previdência privada 110.181 5,02% 0,94% 69.474 3,27% 0,62%
Saúde 143.424 6,54% 1,22% 131.353 6,19% 1,17%
Segurança e saúde no trabalho 11.597 0,53% 0,10% 11.541 0,54% 0,10%
Educação 1.335 0,06% 0,01% 2.000 0,09% 0,02%
Cultura 375 0,02% 0,00% 457 0,02% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 4.402 0,20% 0,04% 10.501 0,49% 0,09%
Creches ou auxílio-creche 2.124 0,10% 0,02% 1.936 0,09% 0,02%
Participação nos lucros ou resultados 54.727 2,49% 0,46% 63.925 3,01% 0,57%
Outros 3.231 0,15% 0,03% 3.967 0,19% 0,04%
Total - Indicadores sociais internos 664.527 30,29% 5,64% 617.572 29,08% 5,51%
3 - Indicadores Sociais Externos     Valor (mil) % s obre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Educação 118 0,00% 0,00% 1.256 0,07% 0,01%
Cultura 6.571 0,22% 0,06% 14.445 0,76% 0,13%
Saúde e saneamento 81 0,00% 0,00% 838 0,04% 0,01%
Esporte 450 0,01% 0,00% 2.584 0,14% 0,02%
Combate à fome e segurança alimentar 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Outros 4.009 0,13% 0,03% 12.979 0,68% 0,12%
Total das contribuições para a sociedade 11.229 0,37% 0,10% 32.102 1,68% 0,29%
Tributos (excluídos encargos sociais) 1.103.828 36,22% 9,37% 1.470.003 76,93% 13,11%
Total - Indicadores sociais externos 1.115.057 36,59% 9,47% 1.502.105 78,62% 13,40%
4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % so bre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/ operação 
da empresa 13.580 0,45% 0,12% 15.155 0,79% 0,14%
Investimentos em programas e/ou projetos externos 4.833 0,16% 0,04% 14.695 0,77% 0,13%
Total dos investimentos em meio ambiente 18.413 0,60% 0,16% 29.850 1,56% 0,27%
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
5 - Indicadores do Corpo Funcional 2015 2014
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as) *
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de pessoas com deficiência ou necessidades 
especiais (inclui empregados e parceria AVAPE / AME)
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da 
cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na 
empresa
Número total de acidentes de trabalho
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 
envolverá

(  ) seguirá as 
normas da OIT

( X) incentivará e 
seguirá 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 serão 
considerados

( ) serão 
sugeridos

( X  ) serão 
exigidos

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

(  ) não se 
envolve

(  ) apóia ( X  ) organiza e 
incentiva

(  ) não se 
envolverá

(  ) apoiará ( X ) organizará e 
incentivará

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

na empresa
 78.507

no Procon 
1.492

na Justiça
 511

na empresa
nd

no Procon      
nd

na Justiça           
nd

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
na empresa

 99%
no Procon 

91%
na Justiça 

80%
na empresa

nd
no Procon           

nd
na Justiça           

nd
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

7 - Outras Informações

2015 Valor (Mil reais) 2014 Valor (Mil reais)
11.711.569 11.213.216

3.043.991 1.910.709

942

2.193.908 2.123.607

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

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

14.223 14.753

141 128

2.263 2.261
4,40% 3,76%

180 219

Empresa:  COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2015 Valor (Mil reais) Metas 2016

16,92 nd

8.649 8.648
2.867 2.977

19,80% 19,44%

300 26
6.343 7.478
859

Em 2015: 7.108.524 Em 2014: 5.731.007

16,0% governo          28,5% colaboradores(as)                
1,8% acionistas   47,9 % terceiros    5,8% retido

25,7% governo          34,0% colaboradores(as)                
3,7% acionistas   24,6 % terceiros   12,0% retido

* O Nº de empregados(as) terceirizados(as) é estimado considerando a mão de obra alocada aos contratos de serviço, pois a Sabesp não contrata 
terceiros diretamente.
"Em 2015 foram destinados cerca de  R$18,4 milhões em investimentos e gastos com proteção ambiental, associados ao desenvolvimento e 
implementação de programas corporativos de gestão ambiental, bem como ao Programa de Uso Racional da Água–Pura, dentre outras iniciativas. Outros 
investimentos e gastos associados à proteção ambiental estão contemplados no valor total de despesas operacionais e investimentos da Companhia, 
dada a relação direta dessas atividades com a atividade fim da empresa. "
"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."
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SOBRE O RELATÓRIO 
 

G4-17/18/19/24/25/26/28/29/30/31/32/33 A Sabesp publica anualmente o Relatório de 

Sustentabilidade há nove anos. Esta é a quinta edição publicada simultaneamente ao 

Relatório de Administração da Companhia, seguindo decisão de nossa Diretoria Colegiada em 

atendimento às melhores práticas do mercado. A iniciativa também se alinha ao princípio da 

transparência na prestação de contas aos públicos envolvidos com o negócio.  

 

O material aborda o desempenho da Companhia de 1º de janeiro de 2015 a 31 de 

dezembro do mesmo ano, trazendo informações sobre as atividades e resultados 

operacional, econômico e socioambiental neste período. As oportunidades de crescimento 

estrategicamente construídas a partir dos desafios encontrados no dia a dia da gestão da 

Companhia também estão aqui relatadas.  

 

O retrato de 2015 trazido neste documento também dá sequência à evolução dos 

trabalhos executados pela Sabesp que constam do último relatório, cuja divulgação ocorreu 

em 31 março de 2015. Além disso, os dados também são utilizados como para demonstrar 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 

diretrizes que contemplam os direitos humanos e a relação sustentável com o meio 

ambiente.   

 

Este relatório apresenta conteúdo padrão das Diretrizes GRI (Global Reporting 

Initiative) para Relato de Sustentabilidade. Trata-se do método mais completo e aceito para 

relatórios de sustentabilidade atualmente. Mantivemos pelo segundo ano a diretrizes 

trazidas na versão GRI G4, que passou a ser obrigatória a partir dos relatos construídos com 

base no ano de 2015. Os indicadores 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 finais da publicação. Este relatório não foi 

submetido à verificação externa.  

 

Seguindo os passos trilhados pelos últimos relatórios, a execução deste teve o 

acompanhamento das diretorias e avaliação do Conselho de Administração.Adicionalmente, 

foram utilizadas as regras editadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e para as 

demonstrações financeiras, as normas internacionais de contabilidade (International 

Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de 

Contabilidade (International Accounting Standards Board – IASB), e de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis – CPC.  
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As Demonstrações Financeiras são auditadas pela Deloitte Touch Tomatsu Auditores 

Independentes. Para a elaboração do Balanço Social, utilizamos o guia do Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e o modelo preconizado pelo Instituto Ethos. 

 

  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, além da participação de outros departamentos 

que integraram o grupo de trabalho.  

 

Foram realizadas sucessivas reuniões, individuais ou do grupo de trabalho, para 

ajustes no processo de coleta de dados, e alinhamento de temas, buscando sempre a 

exatidão e clareza nas informações aqui transmitidas.  

 

A versão eletrônica deste relatório pode ser encontrada em nosso sítio na internet 

www.sabesp.com.br/RS2015, nesta data apenas em português, e posteriormente também 

em inglês. Informações adicionais, sugestões e críticas a respeito desta publicação devem ser 

enviadas a sustentabilidade@sabesp.com.br. 

 

Matriz de materialidade  

 

Os indicadores abordados foram priorizados de acordo com a relevância para a 

Sabesp e os públicos de relacionamento com os quais a Companhia se engaja periodicamente 

– colaboradores, clientes (municípios), clientes (consumidores), investidores, fornecedores, 

especialistas e terceiro setor/associações.  

 

Como o cenário de crise hídrica se repetiu em 2015, optamos pelo aproveitamento 

do resultado da consulta on-line feita com stakeholders para a edição de 2014, na qual 201 

pessoas manifestaram sua opinião sobre os aspectos “Muito relevante”, “Relevante” e 

“Irrelevante” dentre os que compõem a metodologia GRI.  

 

A partir dos dados da consulta on-line, a atualização dos aspectos efetivamente 

materiais para a organização – que refletem impactos econômicos e socioambientais ou 

influenciam significativamente as avaliações e decisões dos stakeholders – foi construída com 

o cruzamento com temas abordados pela imprensa (análise do clipping de notícias de 2015) e 

os resultados já encontrados na construção do Planejamento Estratégico.  

 

Embora ainda esteja em andamento, o Planejamento traz a percepção da própria 

Sabesp acerca da importância e aplicabilidade para seus negócios e seu setor. Esse processo 

deu origem aos temas materiais classificados como “muito relevantes”, conforme listagem 

abaixo, e que estão sendo abordados neste relatório.  

 

 



104 _____________________________________________________________________________ 

Aspectos a serem reportados 

� Desempenho econômico  

� Práticas de compra  

� Água  

� Energia  

� Emissões  

� Efluentes e resíduos  

� Produtos e serviços  

� Conformidade 

� Investimentos e gastos com proteção ambiental 

� Combate à corrupção  

� Saúde e segurança do cliente  

 

Localização dos Indicadores GRI 
 

G4-32 Este relatório apresenta conteúdos Padrão das Diretrizes GRI para Relato de 

Sustentabilidade. A localização dos indicadores abordados estão identificada nas tabelas a 

seguir. 

 

Conteúdos Padrão Gerais Página 

ESTRATÉGIA E ANÁLISE   

G4-1  5 - 7 

PERFIL ORGANIZACIONAL   

G4-3  9 - 10 

G4-4  9 - 10 
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G4-5  9 - 10 

G4-6  9 - 10 

G4-7  9 - 10 

G4-8  9 - 10 

G4-9  9 - 10 

G4-10  72 

G4-11  81 

G4-13  Não houve mudanças significativas a serem relatadas 

G4-15  73 

G4-16  66 

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES   

G4-17  102 – 103 

G4-18  102 - 103 

G4-19  102 – 103 

G4-22  Não houve mudanças significativas a serem relatadas 

G4-23  Não houve mudanças significativas a serem relatadas 

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS   

G4-24  102 – 103 

G4-25  102 – 103 

G4-26  102 – 103 

PERFIL DO RELATÓRIO   

G4-28  102 – 103 

G4-29  102 – 103 

G4-30  102 – 103 

G4-31  102 – 103 

G4-32  102 – 103 – 104  

G4-33  102 – 103 

GOVERNANÇA   

G4-34  16 - 17 

ÉTICA E INTEGRIDADE   

G4-56  14 - 15 
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Conteúdos Padrão Gerais Página 

CATEGORIA ECONÔMICA  

Desempenho Econômico  

G4-EC1 – Valor econômico direto gerado e distribuído 60  

G4-EC2 – Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades 
para as atividades da organização em decorrência de mudanças 
climáticas 

24 – 25 – 26  

Presença no Mercado   

G4-EC5 - Variação da proporção do salário mais baixo, 
discriminado por gênero, comparado ao salário mínimo local em 
unidades operacionais importantes 

87 

Impactos Econômicos Indiretos   

G4-EC8 – Impactos econômicos indiretos significativos, inclusive a 
extensão dos impactos. 

50 – 72 - 85 

CATEGORIA AMBIENTAL  

Materiais  

G4-EN1 -– Produtos químicos usados no tratamento de água e 
esgotos 

12 

G4-EN2 -- Percentual de produtos químicos utilizados no 
tratamento de água e esgotos  provenientes de reciclagem 

12 

Energia   

G4-EN3- Consumo total de eletricidade 12 

G4-EN5 -- Consumo de eletricidade/m³ para o produto água e 
produto esgoto 

12 

G4-EN6 -– Redução do Consumo de Energia para produto água e 
produto esgoto 

12 

G4-EN7- Reduções nos requisitos de energia/m³ para o produto 
água e esgoto 

12 

Água   

G4-EN8 - Total de retirada da água – Fontes Superficiais e 
Subterrâneas 

12 

G4-EN10 - - Percentual de consumo de água no tratamento em 
ETAs  

12 

G4-EN10 - Percentual de recuperação de água de lavagem de 
filtros e decantadores em ETAs 

12 

Biodiversidade   

G4-EN11 - Reservas dentro de áreas protegidas  67 

Emissões  

G4-EN15- - Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) 
(Escopo 1) 

12 - 64 

G4-EN16 - Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) 
provenientes da aquisição de energia (Escopo 2) 

12 - 64 

G4-EN17- Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa 
(GEE) (Escopo 3) 

12 - 64 

Efluentes e Resíduos   

G4-EN22- Volume de água de reuso fornecida 12 

G4-EN22 - Percentual de água de reuso vendida sobre esgoto 
tratado em ETEs com reuso  

12 

G4-EN22- Percentual de água de reuso fornecida sobre capacidade 
instalada  

12 

Produtos e Serviços  

G4-EN27- Uso Racional da Água 30 – 42 – 43  

G4-EN27- Reuso de Efluentes  30 – 31 - 32 - 42 - 43 

Geral  

G4-EN31- Total de investimentos e gastos em proteção ambiental 12 - 63  

CATEGORIA SOCIAL  

Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente  

Emprego  

G4-LA1 - Número total e taxas de novas contratações de 
empregados e rotatividade por faixa etária, gênero e região 

96 

G4-LA2 - Benefícios concedidos a empregados de tempo integral 
que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime 
de meio período, discriminados por unidades operacionais 
importantes da organização 

82 

G4-LA3 - Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença 79 
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maternidade/paternidade, discriminadas por gênero 

Relações Trabalhistas  

G4-LA4 Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais 
e se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva 

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

Saúde e Segurança do Trabalho  

G4-LA5 - Percentual da força de trabalho representada em comitês 
formais de saúde e segurança, compostos por empregados de 
diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar 
programas de saúde e segurança no trabalho 

93  

G4-LA6 - Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao 
trabalho, discriminados por região e gênero 

93 

G4-LA7 - Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças 
relacionadas à sua ocupação 

93 

G4-LA8 - Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por 
acordos formais com sindicatos 

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

Treinamento e Educação  

G4-LA9 - Número médio de horas de treinamento por ano por 
empregado, discriminado por gênero e categoria funcional 

89 

G4-LA10 - Programas de gestão de competências e aprendizagem 
contínua que contribuem para a continuidade da empregabilidade 
dos empregados em período de preparação para a aposentadoria 

87 

G4-LA11 - Percentual de empregados que recebem regularmente 
análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira, 
discriminado por gênero e categoria funcional 

87 

Diversidade e Igualdade de Oportunidades  

G4-LA12 - Composição dos grupos responsáveis pela governança e 
discriminação de empregados por categoria funcional, de acordo 
com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de 
diversidade 

 85 – 86  

Igualdade de Remuneração entre Homens e Mulheres  

G4-LA13 - Razão matemática do salário e remuneração entre 
mulheres e homens, discriminada por categoria funcional e 
unidades operacionais relevantes 

86 

Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas  

G4-LA14 - Percentual de novos fornecedores selecionados com 
base em critérios relativos a práticas trabalhistas 

97 

G4-LA15 - Impactos negativos significativos reais e potenciais para 
as práticas trabalhistas na cadeia de fornecedores e medidas 
tomadas a esse respeito 

98 

Direitos Humanos  

Não Discriminação  

G4-HR3 - Número total de casos de discriminação e medidas 
corretivas tomadas 

14 

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva  

G4-HR4 - Operações e fornecedores identificados em que o direito 
de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva possa 
estar sendo violado ou haja risco significativo e as medidas 
tomadas para apoiar esse direito 

76 

Trabalho Infantil  

G4-HR5 - Operações e fornecedores identificados como de risco 
para a ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas tomadas 
para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil 

98 

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo  

G4-HR6 - Operações e fornecedores identificados como de risco 
significativo para a ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao 
escravo e medidas tomadas para contribuir para a eliminação de 
todas as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo 

98 

Práticas de Segurança  

G4-HR7 - Percentual do pessoal de segurança que recebeu 
treinamento nas políticas ou procedimentos da organização 
relativos a direitos humanos que sejam relevantes às operações 

93 

Direitos Indígenas  

G4-HR8 - Número total de casos de violação de direitos de povos Em 2015 não foram registradas ocorrências desse tipo 
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indígenas e tradicionais e medidas tomadas a esse respeito 

Sociedade  

Comunidades Locais  

G4-SO1 - Percentual de operações com programas implementados 
de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local 

74 

Políticas Públicas  

G4-SO6 - Valor total de contribuições financeiras para partidos 
políticos e políticos, discriminado por país e 
destinatário/beneficiário 

A Sabesp não adota essa prática  

Concorrência Desleal  

G4-SO7 - Número total de ações judiciais movidas por 
concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus 
resultados 

Sentença desfavorável aduzindo que a Sabesp. O tribunal 
regional federal reformou sentença desfavorável à Sabesp 
(de que a Companhia não teria legitimidade para propor 
ação civil pública), entendendo que existe a legitimidade e 
para que o processo prosseguisse na primeira instância.  
Houve recurso desta decisão do TRF ao STJ que está 
pendente de julgamento.  

 

 

Localização dos princípios do Pacto Global 

 

Princípios Páginas 

1 - Respeitar e proteger os Direitos Humanos  98 - 72 

2 - Impedir violações de Direitos Humanos 14 - 73 

3 - Apoiar a liberdade de associação de trabalho 77 

4 - Abolir o trabalho forçado 98 

5 - Abolir o trabalho infantil 98 

6 - Eliminar a discriminação no ambiente de 
trabalho 

14 - 85  

7 - Apoiar uma abordagem preventiva aos 
desafios ambientais 

45 

8 - Promover a responsabilidade ambiental 12 - 97 

9 - Encorajar tecnologias que não agridam o meio 
ambiente 

5 - 6 - 26 - 31 - 51 - 65 - 100 

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

8 - 14 - 15 - 16 
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