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Solicitação de segunda via de conta, histórico de 

consumo, conserto de vazamentos, esgoto entupido, 

entre outros.

Atendimento

195 

Atendimento de reclamações e 

informações sobre vazamentos e 

falta de água, obstrução da rede 

de esgoto na rua ou no imóvel, 

além de outros serviços de 

natureza operacional. 

• Funciona 24 horas, todos os dias.

0800 055 01 95 

(interior e litoral) 

Para solicitar serviços emergenciais 

ou comerciais.

• Funciona 24 horas, todos os dias.

0800 011 99 11  

(somente para a Região 

Metropolitana de São Paulo)

Para informações sobre contas, 

solicitação de segunda via (em caso 

de perda ou não recebimento) entre 

outros. 

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta-feira: das 7 às  

21 horas

• sábado: das 9 às 17 horas

• domingo: das 10 às 16 horas

0800 777 37 00 (atendimento 

telefônico deficiente auditivo)

Atende todos os serviços de 

natureza operacional e comercial na 

Região Metropolitana de São Paulo.

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta-feira: das 8h às 21h

• sábado: das 8h às 17h.

0800 0771 2482 (Sabesp Soluções 

Ambientais para a Região 

Metropolitana de São Paulo)

Presta atendimento exclusivo para 

grandes clientes sobre Medição 

Individualizada, Uso Racional da Água 

(PURA), Esgotos Não Domésticos (END), 

Água de Reúso e os demais itens que 

integram o programa. 

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta-feira: das 8 às 18 horas

0800 055 05 65  

(Ouvidoria)

Com o número do protocolo em mãos, 

os usuários podem registrar problemas 

quanto ao atendimento de serviços já 

solicitados. Além disso, é possível enviar 

críticas, denúncias ou elogios.

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta-feira: das 8 às 18 horas

www.sabesp.com.br (atendimento online) 

Atende todos os serviços de natureza operacional e 

comercial na Região Metropolitana de São Paulo. 

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta: das 8h às 21h 

• sábado: das 8h às 17h.
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Mensagem da 
Presidente do Conselho

Cinco pontos merecem destaque entre as realizações da empresa em 

2009: a) aceleração de investimentos rumo à universalização, b) consolidação 

dos mercados e estabilidade contratual, c) sustentabilidade econômico-financeira, 

d) modernização da gestão e e) reposicionamento estratégico diante do novo 

marco regulatório.

O volume de investimentos (R$ 1,8 bilhão) foi recorde dos últimos dez anos, e 

2009 foi um ano economicamente difícil. A estabilização contratual e de mercado 

avançou: 40 leis autorizativas foram aprovadas pelas câmaras municipais, 

inclusive da capital do Estado, o que reflete a consistente parceria da Sabesp 

com os municípios. Foram efetivadas ações de redução de custos e aumento de 

eficiência, garantindo a sustentabilidade econômico-financeira da empresa, além 

de avanços conquistados na recuperação de créditos. O processo de modernização 

da gestão está em curso – houve a adequação de quadros, com a promoção do 

primeiro concurso amplo desde 2001, para mais de 1.700 vagas. Novos talentos 

renovam a equipe.

A Sabesp reposicionou-se estrategicamente diante do novo marco regulatório – 

criou a área de meio ambiente em 2007, a de assuntos regulatórios em 2008 e 

a de novos negócios em 2009. Desafio para 2010: avançar na criação da área de 

Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação.

 GRI 1.1  Maior empresa de saneamento básico da América Latina e uma das 

maiores do mundo, a Sabesp teve em 2009 mais um ano notável em sua história. 

Os números detalhados neste relatório falam por si. Mas não são apenas os 

números que revelam a trajetória ascendente e sustentável da companhia.

Atuando de acordo com regras claras, tanto do ponto de vista da prestação de 

serviços quanto contábil, econômico-financeiro e tecnológico, ou seja, dentro dos 

princípios da sustentabilidade, como afirmamos na apresentação do Relatório de 

2008, a Sabesp caminha, a passos firmes, rumo à sua meta, ao futuro do qual 

vai poder se orgulhar.

O planejamento estratégico da Sabesp prevê, para 2018, “ser reconhecida como 

a empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, 

com foco no cliente, de forma sustentável e competitiva, com excelência em 

soluções ambientais”. A empresa trilha o caminho certo.

Pelo terceiro ano seguido, a Sabesp integrou em 2009 a carteira do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial da BM&F Bovespa. E novamente voltou a conquistar 

prêmios importantes, dentre eles o Prêmio Nacional de Qualidade, nas categorias 

Cliente e Inovação na Gestão do Saneamento, o Top Ambiental e o Top Social, a 

classificação de Franca como a cidade de Melhor Índice de Saneamento do Brasil, 

além de prêmios da mídia, como de Melhor Empresa de Serviços Públicos do 

Brasil e Prêmio de Mudanças Climáticas.

Ao futuro, com 
sustentabilidade

Dilma Pena 
Presidente do Conselho de Administração
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à sustentabilidade, à preservação do meio ambiente e ao gerenciamento de 

recursos hídricos.

Assim, em 2009 firmou 56 novos contatos de fidelização, que preveem uma 

demanda mensal mínima de consumo. Com os 103 contatos já existentes, eles 

proporcionam um faturamento assegurado de R$ 196 milhões ao ano.

Já o Programa de Uso Racional da Água (PURA) é direcionado a órgãos de 

administração pública, com ótimos resultados nas seguintes ações: água de reúso 

(apenas um dos contratos garante o fornecimento de até 1.000 L/s, o consumo 

de uma cidade do porte de Santos); medição individualizada de água em 

condomínios e telemedição. A destacar ainda o END (Esgotos Não–Domésticos). A 

Sabesp faturou, nesse item, R$ 125 milhões, com a coleta de 16,9 milhões de m3 

de efluentes. Evitou, dessa maneira ecológica e lucrativa, o despejo de esgotos 

industriais nos cursos d’água.

Uma empresa de saneamento atenta à sua sustentabilidade e à do planeta 

trabalha assim: coleta e trata água servida antes de devolvê-la à natureza. E o 

faz com benefícios de todos: consumidores e acionistas. Ou seja, atua de forma 

sustentável e competitiva, sob a orientação do governador José Serra.

Dilma Pena

Ao lado de todas essas ações, a Sabesp desenvolve um vigoroso programa de 

redução de perdas de água. E já colhe resultados animadores. No período 2007-

2009, obteve redução de 174 milhões de m3, o suficiente para abastecer, durante 

um ano, 1,7 milhão de pessoas, algo como a soma de habitantes de Campinas 

e Osasco. É agradável ver o gráfico com o índice de perdas em forte queda 

desde 2004, resultado de investimentos vultosos: em 2009, R$ 261 milhões 

foram aplicados no programa (R$ 43 milhões em despesas e R$ 218 milhões em 

investimentos). Caminho seguro, de colheita garantida, recuperar perdas é ter de 

volta o que se produziu. É poupar recursos financeiros e naturais.

A Sabesp já exporta esse know-how. Assinou, com a Companhia de Saneamento 

de Alagoas (Casal), o primeiro contrato para a transferência de tecnologia em 

redução de perdas. Firmou também convênios de cooperação técnica com a 

Agbar de Barcelona, a Mekorot de Israel, a Caesb de Brasília e a Casan de Santa 

Catarina. E venceu uma concorrência internacional, juntamente com a Latin 

Consult. O consórcio vai atuar, em províncias do Panamá, como consultor em 

programa de uso racional de água e na gestão comercial e operacional.

Tornando-se cada vez mais uma empresa de soluções ambientais e parceira dos 

municípios, a Sabesp acumula experiência e conquistas, com uma plataforma 

de produtos e serviços que visam fidelizar e ampliar a base de grandes clientes, 

que se beneficiam do conhecimento e da tecnologia da empresa no que se refere 

Uma empresa de 
saneamento atenta  
à sua sustentabilidade  
e à do planeta 
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Mensagem do  
Presidente da Companhia

98

Balanço 2009  
e desafios 2010

Gesner Oliveira 
Presidente da Companhia

Em 2009, a Sabesp 
investiu R$ 1,8 bilhão, 
valor recorde dos 
últimos 10 anos

mundo. Além disso, foi criada estrutura ágil e desburocratizada com a formação 

do Grupo Executivo de Investimentos (GEI).

Destaque-se o Onda Limpa Baixada Santista, que elevará de 54% para 95% o 

índice de coleta de esgoto, com tratamento de 100% do coletado. O investimento 

neste programa somará R$ 1,4 bilhão até 2011.

Na Região Metropolitana de São Paulo, quatro programas merecem destaque 

especial. Em primeiro lugar, o Projeto Tietê, que teve sua segunda fase concluída 

em 2008, elevando a coleta de esgotos na Região Metropolitana de São Paulo 

de 80% para 84%, e o tratamento de 62% para 70%. A continuidade do projeto 

está garantida com a aprovação de empréstimo de US$ 600 milhões fornecido 

pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para sua terceira fase. 

Isso permitirá elevar a coleta na RMSP para 87% e o tratamento para 84%, até 

2015. Em segundo lugar, o Programa Metropolitano de Água, que materializou o 

primeiro grande investimento de Parceria Público-Privada no Sistema Produtor de 

Água do Alto Tietê e terá sua capacidade de tratamento de água elevada de 10m3 

para 15m3 por segundo. Em terceiro lugar, o Programa Vida Nova, que visa à 

preservação dos mananciais, em especial nas áreas de Guarapiranga e de Billings. 

Por fim, o Programa Córrego Limpo, que permitiu a despoluição de 42 córregos 

no Município de São Paulo em sua primeira fase, além de outros 58 córregos até 

o final de 2010.

 GRI 1.1  A Sabesp deu passos importantes em 2009 para cumprir sua missão 

de “prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida e do meio ambiente”. Foram priorizadas cinco frentes de trabalho.

A primeira foi a aceleração dos investimentos rumo à universalização dos 

serviços. Em 2009, a Sabesp investiu R$ 1,8 bilhão, nível recorde dos últimos 

10 anos. O investimento realizado entre 2007 e 2009 foi de R$ 4,5 bilhões, mais 

que o dobro do realizado no triênio 2003-2005.

Tais investimentos propiciaram melhoria da qualidade de vida da população. 

Foram feitas cerca de 201 mil novas ligações de água e 184 mil de esgoto. Com 

isso, a coleta de esgoto subiu para 80% e o tratamento de esgoto coletado 

alcançou 74%. Entre 2007 e 2009, um contingente adicional de 2,8 milhões 

de pessoas passou a ter tratamento de esgoto. A previsão é de que até o final 

de 2010 este número suba para 3,4 milhões de pessoas, algo equivalente à 

população do Uruguai.

Além de mais investimento, verificou-se notável melhora no gerenciamento 

dos projetos. A aceleração dos investimentos foi feita mediante programas 

estruturantes, o que facilitou o planejamento e a captação de recursos. A 

gestão dos projetos foi aperfeiçoada com a utilização da metodologia baseada 

nos conceitos e nas melhores práticas do Project Management Institute (PMI), 

um dos maiores centros de desenvolvimento de gerenciamento de projetos do 
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Pelo terceiro ano consecutivo, a 
Sabesp integra a carteira do Índice 
de Sustentabilidade Empresarial da 
BM&FBovespa

de seus financiamentos. A redução de custos com pessoal, telecomunicações, 

energia e materiais de tratamento, entre outros itens, possibilitou economia de 

cerca de R$ 180 milhões no orçamento de 2010. Mais do que isso, introduziu uma 

cultura de eficiência e de controle permanente de custos, indispensável para uma 

trajetória segura de crescimento. No tocante aos esforços para redução da base 

de ativos, promoveu-se a alienação de R$ 27 milhões de imóveis não operacionais 

ao longo de 2009. No tangente à captação, a necessidade de maior volume 

para financiar um nível mais elevado de investimentos foi acompanhada de uma 

redução estimada da taxa média de juros em dois pontos percentuais, além de 

maior participação dos financiamentos públicos/multilaterais. Estes últimos têm 

taxas de juros menores e prazos mais longos, sendo, portanto, mais adequados 

ao perfil de empreendimentos da Companhia.

A Sabesp avançou também na eliminação de pendências financeiras ao 

regularizar o pagamento das contas de água e de esgoto de entidades estaduais 

e municipais. Verificou-se igual avanço nas ações para a diminuição das dívidas 

relativas ao fornecimento de água dos municípios permissionários.

A solidez financeira é confirmada pela melhora da avaliação de risco de crédito 

da Sabesp pela agência Standard and Poor’s (S&P), o que configura um sinal da 

capacidade financeira da Companhia em honrar seus compromissos financeiros. 

Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, a Sabesp integra a carteira do Índice 

de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa.

A quarta frente de trabalho consistiu no amplo processo de modernização 

corporativa. Em 2009, a Empresa trabalhou intensamente para renovar seu 

quadro de funcionários. Foi realizado o primeiro concurso público abrangente, 

depois de oito anos, para contratação de 1.771 novos funcionários. Para que 

novos talentos sucedam às atuais lideranças, foi preparado um plano de 

sucessão e de carreira da Sabesp, prevendo treinamento especial composto por 

MBA empresarial, cursos de idiomas e acompanhamento profissional. Além disso, 

foi iniciado o desligamento escalonado de funcionários aposentados, atendendo 

à determinação do Ministério Público. Com o quadro recomposto por funcionários 

concursados e novos talentos treinados e capacitados, a Sabesp estará preparada 

para enfrentar os próximos desafios e ampliar suas fronteiras e áreas de atuação.

Nessa mesma linha, é importante ressaltar a continuidade da implantação 

pioneira numa empresa pública do modelo de Gestão por Valor Agregado 

(GVA), essencial para orientar ações relacionadas à otimização da base de ativos 

O Programa de Redução de Perdas recebeu a merecida prioridade. Em 2009, as 

perdas de água foram reduzidas para 26% do faturamento. A meta de 2010 é 

reduzir as perdas para 24%, representando diminuição de oito pontos percentuais 

em relação a 2006, quando as perdas eram de 32%. Com o cumprimento 

dessa meta, a Sabesp terá atingido, no período de 2007 a 2010, capacidade 

para abastecer cerca de 1,7 milhão de habitantes, o que equivale à população 

somada dos municípios de Campinas e Osasco, sem necessidade de buscar novos 

mananciais e sem gastos de energia e de insumos associados.

A segunda frente de trabalho foi a estabilização contratual e de mercado, 

que buscou a renovação dos contratos e o estreitamento da cooperação com 

os municípios.

De fato, a meta de universalização dos serviços de saneamento básico demanda, 

além dos investimentos realizados pela Sabesp, ações dos municípios. É necessário 

que os esforços realizados por cada parte sejam complementares. A prefeitura 

local pode atuar na desocupação de áreas irregulares, invadidas e de preservação 

permanente, na supressão das ligações irregulares, na obrigação de conexão à rede 

de esgoto, na detecção dos lançamentos clandestinos de esgotos, entre outras.

Ao longo do ano, foram aprovadas 40 leis autorizativas pelas câmaras municipais, 

com destaque para a do Município de São Paulo. Em 2009, foram assinados 

14 novos contratos, totalizando 174 desde 2007. Em janeiro de 2010, havia um 

saldo de 30 leis autorizativas aprovadas, que permitirão, em breve, a assinatura 

de contratos de prestação de serviços de saneamento.

A terceira frente de trabalho foi a construção de pilares sólidos para a 

sustentabilidade econômico-financeira, visando aumentar a capacidade de 

investimento e, portanto, a possibilidade de servir mais e melhor os clientes. 

Destaque-se, neste sentido, o lucro de R$ 1,4 bilhão obtido em 2009, o maior da 

história da companhia em termos nominais.

Para assegurar sua solidez econômico-financeira, a Sabesp tem trabalhado para obter 

ganhos de eficiência e de produtividade. Nesse sentido, ressalte-se a importância do 

já mencionado programa de redução de perdas. Destaque-se, também, a elevação 

da produtividade, que passou de 684 ligações por empregado em 2006 para 

837 ligações por empregado em 2009, um avanço expressivo de 22%.

Para possibilitar esses ganhos, a Sabesp tem empreendido grandes esforços 

na redução de custos, otimização da base de ativos e melhoria na composição 
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A Sabesp avançou em ações 
para mitigar o impacto das 
mudanças climáticas, tais 

como o plantio de cerca de 
678 mil mudas

ampliou projetos em parceria com a sociedade, como o fomento à coleta de óleo 

de fritura em mais de dez municípios e a arborização do entorno das instalações, 

lançados em 13 unidades de negócio. Na gestão ambiental, cabe destacar a 

implementação de cláusulas ambientais mais detalhadas para fornecedores e a 

contratação de serviço de consultoria para implantar um sistema de contabilidade 

e de balanço ambiental.

Após a criação das três novas áreas, o desafio de 2010 é fortalecer a área de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). O objetivo é aumentar a eficiência 

e a competitividade da Companhia. Ressalte-se, neste sentido, o acordo de 

cooperação firmado com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (Fapesp), que prevê investimentos conjuntos de R$ 50 milhões, 

ao longo de cinco anos, para financiar pesquisas na área de saneamento.

Preocupada com a melhoria da qualidade de vida de seus funcionários, a Sabesp 

implementou um programa em parceria com a comunidade dando ênfase às 

atividades culturais e esportivas. Destaque-se também o fato de que a Sabesp 

foi a primeira empresa pública e a segunda no balanço geral a conquistar o Selo 

Ouro Ambiente Livre do Tabaco.

Preocupada também com a melhoria do atendimento de seus clientes, a Sabesp 

inaugurou uma nova Central de Atendimento para atender 10 milhões de 

pessoas nos 328 municípios operados pela Companhia no litoral e no interior.

O ano de 2009 foi marcado por grandes dificuldades econômicas nos planos 

nacional e internacional. Mesmo diante deste quadro adverso, a Sabesp conseguiu 

manter seu patamar de investimentos. A meta, em 2010, é investir mais 

R$ 1,8 bilhão. Para isso, será necessário continuar o programa de redução de 

despesas e a otimização da base de ativos, além de diminuir ainda mais o índice de 

perdas de faturamento, potencializar os ativos existentes e buscar novas parcerias.

A Sabesp está no rumo certo para a concretização de sua visão estratégica de 

universalização dos serviços de saneamento em sua área de atuação. Alinhada 

com as diretrizes do governo José Serra e pautada pelas melhores práticas de 

governança corporativa, a Companhia tem contribuído para o desenvolvimento 

econômico e ambiental do Estado de São Paulo.

Gesner Oliveira

e à melhoria da qualidade dos investimentos, visando ao fortalecimento da 

empresa e à sua sustentabilidade no longo prazo.

O aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa também tem sido 

uma das prioridades. Divulgou-se amplamente o Código de Ética e Conduta da 

Companhia, incluindo perguntas e respostas e exemplos práticos para facilitar sua 

compreensão pelo corpo de funcionários. De forma a consolidar a implantação 

do gerenciamento de riscos estratégicos no âmbito corporativo, foi oficializada a 

constituição de um Comitê de Riscos.

A quinta frente de trabalho residiu no reposicionamento estratégico da 

Companhia diante dos desafios do novo marco regulatório e das expectativas 

da sociedade em relação aos serviços de saneamento e à preservação do meio 

ambiente. Após a criação da área de meio ambiente e gestão ambiental, 

em 2007, e da área de assuntos regulatórios, em 2008, 

ocorreu a formalização da área de novos negócios, em 2009.

Esta última visa rentabilizar ativos e desenvolver soluções 

ambientalmente sustentáveis. Ressalte-se, neste sentido, a 

publicação, em 2009, do primeiro edital de licitação para concessão 

a empresas privadas do direito de exploração do potencial energético das Estações 

de Tratamento de Água de Guaraú e Vertedouro Cascata por meio da construção de 

Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs).

Além disso, houve avanço na assinatura de convênios e contratos. No âmbito 

nacional, destaque-se o primeiro contrato de transferência de tecnologia em 

redução de perdas firmado com a Companhia de Saneamento de Alagoas 

(Casal), além de convênio de cooperação técnica assinado com a Agbar, de 

Barcelona; a Mekorot, de Israel; a Caesb, de Brasília; e a Casan, de Santa Catarina.

No âmbito internacional, a Sabesp, em consórcio com a empresa Latin 

Consult, venceu uma concorrência internacional promovida pelo Instituto 

de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) com o apoio do BID. 

O consórcio atuará como consultor num programa de uso racional de água 

e na implantação de um novo modelo de gestão comercial e operacional nas 

províncias centrais do Panamá.

Em 2009, a Sabesp avançou em ações para mitigar o impacto das mudanças 

climáticas, tais como o plantio de cerca de 678 mil mudas e a redução do consumo 

específico de eletricidade por m³ de água fornecida em 2,3%. A Empresa também 
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1  Municípios permissionários são aqueles para os quais a Sabesp presta parte dos serviços que compõem o ciclo do saneamento. Com 
relação à água tratada, a venda é feita no atacado e o município é responsável pela distribuição. No caso do esgoto, o município faz a 
coleta e a Sabesp oferece o serviço de tratamento.

A Sabesp é uma empresa de economia mista e tem como principal acionista o 

Governo do Estado de São Paulo. A Companhia abriu seu capital em 1994 e em 

2002 se tornou a primeira empresa de economia mista a aderir ao Novo Mercado 

da BM&FBovespa, o segmento de mais alto nível de governança corporativa 

do Brasil. Neste mesmo ano, a Companhia obteve o registro na Securities and 

Exchange Commission (SEC) e suas ações passaram a ser negociadas na Bolsa 

de Valores de Nova Iorque (NYSE) na forma de American Depositary Receipts 

(ADRs) nível III. Em 2007, a Sabesp foi incluída no Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE) da BM&FBovespa, carteira que inclui somente as empresas 

que apresentam alto grau de comprometimento com a sustentabilidade e a 

responsabilidade social, e é, até hoje, a única empresa do setor de saneamento 

constante deste índice.

A Sabesp é a maior empresa de saneamento das Américas e a quinta maior do 

mundo em número de clientes, de acordo com a 11ª edição do anuário Pinsent 

Masons Water Yearbook. Seu valor econômico e sua importância ambiental e 

social são reconhecidos no Brasil e no exterior. A Companhia foi incluída no 

Pacto Global, iniciativa da ONU que congrega os grupos voluntários de maior 

responsabilidade social do mundo. 

A Sabesp

 GRI 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8  
A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo) presta serviços de 
saneamento a 366 dos 645 municípios do 
Estado de São Paulo, fornece água no atacado 
para seis municípios permissionários1 e trata 
esgotos de cinco deles, atendendo, direta ou 
indiretamente, mais de 26 milhões de cidadãos - 
67% da população urbana do Estado.

 Construção da nova ETE Peruíbe I.

Missão “Prestar serviços de saneamento, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.”

Visão “Em 2018... Ser reconhecida como Empresa que 
universalizou os serviços de saneamento em sua área 
de atuação, com foco no cliente, de forma sustentável e 
competitiva, com excelência em soluções ambientais.”
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1.	 Adamantina 
2.	 Adolfo 
3.	 Águas da Prata 
4.	 Águas de Santa Bárbara 
5.	 Águas de São Pedro 
6.	 Agudos 
7.	 Alambari 
8.	 Alfredo Marcondes 
9.	 Altair 
10.	 Alto Alegre 
11.	 Alumínio 
12.	 Álvares Florence
13.	 Álvares Machado 
14.	 Álvaro de Carvalho 
15.	 Alvinlândia 
16.	 Angatuba 
17.	 Anhembi 
18.	 Anhumas 
19.	 Aparecida d´Oeste 
20.	 Apiaí 
21.	 Araçariguama 
22.	 Arandu
23.	 Arapeí 
24.	 Arco Íris 
25.	 Arealva 
26.	 Areiópolis 
27.	 Arujá 
28.	 Aspásia 
29.	 Assis 
30.	 Auriflama 
31.	 Avaí 
32.	 Avaré 
33.	 Balbinos 
34.	 Bananal 
35.	 Barão de Antonina 
36.	 Barra do Chapéu 
37.	 Barra do Turvo 
38.	 Barueri 
39.	 Bastos 
40.	 Bento de Abreu
41.	 Bernardino de Campos 
42.	 Bertioga 
43.	 Biritiba-Mirim 
44.	 Bocaina 
45.	 Bofete 
46.	 Boituva 
47.	 Bom Sucesso de Itararé
48.	 Borá 
49.	 Boracéia 
50.	 Botucatu 
51.	 Bragança Paulista 
52.	 Brejo Alegre 
53.	 Buri 
54.	 Buritizal 
55.	 Cabreúva 
56.	 Caçapava 
57.	 Cachoeira Paulista 
58.	 Caiabu 
59.	 Caieiras 
60.	 Cajamar 
61.	 Cajati 
62.	 Cajuru 
63.	 Campina do Monte Alegre 
64.	 Campo Limpo Paulista 
65.	 Campos do Jordão 
66.	 Cananéia 
67.	 Canas 
68.	 Cândido Rodrigues 
69.	 Capão Bonito 
70.	 Capela do Alto 
71.	 Caraguatatuba 
72.	 Carapicuiba 
73.	 Cardoso 
74.	 Cássia dos Coqueiros 

75.	 Catiguá 
76.	 Cesário Lange 
77.	 Charqueada 
78.	 Colômbia 
79.	 Conchas 
80.	 Coroados 
81.	 Coronel Macedo 
82.	 Cotia 
83.	 Cruzália 
84.	 Cubatão 
85.	 Dirce Reis 
86.	 Divinolândia 
87.	 Dolcinópolis 
88.	 Dourado 
89.	 Duartina 
90.	 Echaporã 
91.	 Eldorado 
92.	 Elias Fausto 
93.	 Embaúba 
94.	 Embu 
95.	 Embu-Guaçu 
96.	 Emilianópolis 
97.	 Espírito Santo do Pinhal
98.	 Espírito Santo do Turvo
99.	 Estrela d´Oeste 
100.	Estrela do Norte 
101.	Euclides da Cunha Paulista 
102.	Fartura 
103.	Fernando Prestes 
104.	Fernandópolis 
105.	Fernão 
106.	Ferraz de Vasconcelos
107.	Flora Rica 
108.	Floreal 
109.	Flórida Paulista 
110.	Florínea 
111.	Franca 
112.	Francisco Morato
113.	Franco da Rocha 
114.	Gabriel Monteiro 
115.	Gália 
116.	Gastão Vidigal 
117.	General Salgado 
118.	Guapiara 
119.	Guarani d´Oeste 
120.	Guararema 
121.	Guareí 
122.	Guariba 
123.	Guarujá 
124.	Guzolândia 
125.	Hortolândia 
126.	Iacri 
127.	Iaras 
128.	Ibirá 
129.	Ibiúna 
130.	Icém 
131.	Igarapava 
132.	Igaratá 
133.	Iguape 
134.	Ilha Comprida 
135.	Ilhabela 
136.	Indiaporã 
137.	Inúbia Paulista 
138.	Iporanga 
139.	Irapuã 
140.	Itaberá 
141.	Itaí 
142.	Itanhaém 
143.	Itaoca 
144.	Itapecerica 
145.	Itapetininga 
146.	Itapeva
147.	Itapevi 
148.	Itapirapuã Paulista 

149.	Itaporanga 
150.	Itaquaquecetuba 
151.	Itararé 
152.	Itariri 
153.	Itatiba 
154.	Itatinga 
155.	Itirapuã 
156.	Itobi 
157.	Itupeva 
158.	Jaborandi 
159.	Jacupiranga 
160.	Jales 
161.	Jambeiro 
162.	Jandira 
163.	Jarinu 
164.	Jeriquara 
165.	Joanópolis 
166.	Juquiá 
167.	Juquitiba 
168.	Lagoinha 
169.	Laranjal Paulista 
170.	Lavrinhas 
171.	Lins 
172.	Lorena 
173.	Lourdes 
174.	Lucélia 
175.	Lucianópolis 
176.	Luiziânia 
177.	Lupércio 
178.	Lutécia 
179.	Macatuba 
180.	Macedônia 
181.	Magda
182.	Mairiporã 
183.	Marabá Paulista 
184.	Maracaí 
185.	Mariápolis 
186.	Marinópolis 
187.	Meridiano 
188.	Mesópolis 
189.	Miguelópolis 
190.	Mira Estrela 
191.	Miracatu 
192.	Mirante do Paranapanema 
193.	Mococa 
194.	Mogi das Cruzes
195.	Mogi Mirim
196.	Mombuca 
197.	Monções 
198.	Mongaguá 
199.	Monte Alto 
200.	Monte Aprazível 
201.	Monte Mor 
202.	Monteiro Lobato  
203.	Morungaba 
204.	Narandiba 
205.	Nazaré Paulista 
206.	Nhandeara 
207.	Nipoã 
208.	Nova Campina 
209.	Nova Canaã Paulista 
210.	Nova Granada 
211.	Nova Guataporanga 
212.	Nova Luzitânia 
213.	Novo Horizonte 
214.	Óleo 
215.	Onda Verde 
216.	Oriente 
217.	Orindiuva
218.	Osasco 
219.	Oscar Bressane 
220.	Oswaldo Cruz 
221.	Ouroeste 
222.	Palmares Paulista 

223.	Palmeira d´Oeste 
224.	Paraguaçu Paulista 
225.	Paranapanema 
226.	Paranapuã 
227.	Parapuã 
228.	Pardinho 
229.	Pariquera-Açu 
230.	Paulínia 
231.	Paulistânia 
232.	Paulo de Faria 
233.	Pederneiras 
234.	Pedra Bela 
235.	Pedranópolis 
236.	Pedregulho 
237.	Pedrinhas Paulista 
238.	Pedro de Toledo 
239.	Peruíbe 
240.	Piacatu 
241.	Piedade 
242.	Pilar do Sul 
243.	Pindamonhangaba 
244.	Pinhalzinho 
245.	Piquerobi 
246.	Piracaia 
247.	Piraju 
248.	Pirapora do Bom Jesus 
249.	Pirapozinho 
250.	Piratininga 
251.	Planalto 
252.	Platina 
253.	Poá 
254.	Poloni 
255.	Pongaí 
256.	Pontalinda 
257.	Pontes Gestal 
258.	Populina 
259.	Porangaba 
260.	Pracinha 
261.	Praia Grande 
262.	Pratânia 
263.	Presidente Alves
264.	Presidente Bernardes 
265.	Presidente Epitácio 
266.	Presidente Prudente 
267.	Quadra 
268.	Quatá 
269.	Queiroz 
270.	Queluz 
271.	Quintana 
272.	Redenção da Serra 
273.	Regente Feijó 
274.	Registro 
275.	Restinga 
276.	Ribeira 
277.	Ribeirão Branco 
278.	Ribeirão Corrente 
279.	Ribeirão do Sul 
280.	Ribeirão dos Índios 
281.	Ribeirão Grande
282.	Ribeirão Pires 
283.	Rifaina 
284.	Rio Grande da Serra 
285.	Riolândia 
286.	Riversul 
287.	Rosana 
288.	Roseira 
289.	Rubiácea 
290.	Rubinéia 
291.	Sagres 
292.	Salesópolis 
293.	Salmourão 
294.	Salto de Pirapora 
295.	Sandovalina 
296.	Santa Albertina 

297.	Santa Clara d´Oeste 
298.	Santa Cruz da Esperança 
299.	Santa Cruz do Rio Pardo 
300.	Santa Ernestina 
301.	Santa Maria da Serra 
302.	Santa Mercedes 
303.	Santa Rosa de Viterbo 
304.	Santa Salete 
305.	Santana da Ponte Pensa 
306.	Santana de Parnaíba 
307.	Santo Anastácio 
308.	Santo Antônio do Jardim 
309.	Santo Antônio do Pinhal 
310.	Santo Expedito 
311.	Santópolis do Aguapeí 
312.	Santos 
313.	São Bento do Sapucaí 
314.	São Bernardo do Campo
315.	São Francisco
316.	São João da Boa Vista
317.	São João das Duas Pontes
318.	São José dos Campos
319.	São Lourenço da Serra
320.	São Luiz do Paraitinga
321.	São Manuel
322.	São Miguel Arcanjo
323.	São Paulo
324.	São Roque
325.	São Sebastião
326.	São Vicente
327.	Sarapuí
328.	Sarutaiá
329.	Sebastianópolis do Sul
330.	Serra Azul
331.	Serra Negra
332.	Sete Barras
333.	Silveiras
334.	Socorro
335.	Sud Menucci
336.	Suzano
337.	Taboão da Serra
338.	Taciba
339.	Taguaí
340.	Tapiraí
341.	Taquarituba
342.	Taquarivaí
343.	Tarabaí
344.	Tarumã
345.	Tatuí
346.	Taubaté
347.	Teodoro Sampaio
348.	Terra Roxa
349.	Timburi
350.	Torre de Pedra
351.	Tremembé
352.	Três Fronteiras
353.	Tupã
354.	Turiuba
355.	Turmalina
356.	Ubatuba
357.	Ubirajara
358.	União Paulista
359.	Urânia
360.	Uru
361.	Valentim Gentil
362.	Vargem
363.	Vargem Grande Paulista
364.	Várzea 
365.	Vitória Brasil
366.	Zacarias

* em parceria com OHL Médio Ambiente Inima, Técnicas y Gestion Medioambiental e Estudos Técnicos e Projetos ETEP LTDA. Objeto da concessão 
é afastamento de esgotos, implantação e operação do sistema de tratamento de esgotos.

** atendimento parcial do município de Mogi das Cruzes (Distrito Industrial do Taboão e Bairros da Divisa). 
Objeto da concessão é o fornecimento de água.

 **
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 • Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) 2009 – Categoria IGS – Inovação na Gestão do 
Saneamento, concedido pela Fundação Nacional da Qualidade à Unidade 

de Negócio Oeste (MO) pelo case “Programa Parceria Sustentável”, 

voltado à implementação do modelo de excelência na gestão dos 

fornecedores de serviços e produtos.

 • Prêmio Top Ambiental, concedido pela Associação dos Diretores de Vendas 

e Marketing do Brasil (ADVB) ao case “Soluções Ambientais”.

 •Selo de Diversidade Paulista concedido pela Unidade de Articulação Institucional 
da Secretaria de Relações Institucionais, do governo de São Paulo, que 

reconheceu a Sabesp como empresa que possui representantes de todos 

os setores da sociedade brasileira em seus quadros, sem preconceito 

ou discriminação.

 •Prêmio Top Social 2009, concedido pela Associação dos Dirigentes 

de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e pelo Instituto ADVB de 

Responsabilidade Socioambiental (Ires) à Superintendência de 

Recursos Humanos e Qualidade (CR) pelo case “Sabesp – no caminho 

da sustentabilidade”.

 •Prêmio E-Learning Brasil 2008/2009, promovido pela Micropower, oferecido 

à Sabesp por seu programa de educação a distância.

 •Top de RH, concedido pela Associação dos Diretores de Vendas e 

Marketing do Brasil pelo case “Gestão do Conhecimento”.

Além de oferecer serviços de água e esgoto aos municípios do Estado de São 

Paulo, a Sabesp está também habilitada a oferecer esses serviços em outros 

estados e países e pode, ainda, atuar nos mercados de drenagem urbana, limpeza 

urbana, manejo de resíduos sólidos e energia. A ampliação do escopo geográfico 

e técnico de sua atuação gera oportunidades de desenvolvimento, capacitação, 

incorporação de novas tecnologias e aumento de receita.

O foco da Sabesp, traduzido em sua Missão e em sua Visão, é a universalização 

dos serviços de saneamento em sua área de atuação no Estado de São Paulo, 

contribuindo para os desenvolvimentos social, ambiental e econômico da região.  

Atualmente, 125 municípios atendidos pela Sabesp já têm serviços de água e 

esgoto universalizados. Para levar a universalização a todos os municípios do 

Estado de São Paulo nos quais atua até 2018, a Sabesp duplicou o volume 

anual de investimentos e está trabalhando para manter esse novo patamar nos 

próximos anos.

Além disso, a Sabesp está ampliando sua plataforma de soluções ambientais, 

destinadas a grandes clientes que queiram se beneficiar do conhecimento e da 

tecnologia da Empresa sobre uso racional da água e destinação adequada dos 

esgotos, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

A missão e a visão da Sabesp estão plenamente alinhadas aos seus valores éticos: 

respeito à sociedade, ao cliente, ao meio ambiente e às pessoas, integridade, 

competência e cidadania.

Esses valores orientam o trabalho dos 15.103 empregados da Companhia, 

distribuídos em todo o Estado de São Paulo, sendo que o foco e a dedicação destes 

colaboradores têm sido reconhecidos pela sociedade. Adicionalmente, a Empresa 

recebeu diversos prêmios em 2009, entre os quais destacamos  GRI 2.10 :

 •Prêmio Melhor Empresa do Brasil – Categoria Serviços Públicos, concedido pela 

revista Isto É Dinheiro (Editora Três).

 • Prêmio Época de Mudanças Climáticas, concedido pela revista Época (Editora 

Globo) à Sabesp, eleita uma das 20 empresas Líderes em Mudanças 

Climáticas em virtude de sua política ambiental para reduzir emissões 

de gases de efeito estufa.

 •Cidade com o Melhor Índice de Saneamento do Brasil, segundo estudo do 

Instituto Trata Brasil. Esta posição foi conquistada pela cidade de 

Franca, atendida pela Empresa.

 •Prêmio Intangíveis Brasil 2009 – setor Utilities, concedido pela Federação 

Nacional das Associações dos Dirigentes de Vendas e Marketing 

do Brasil (FENADVB) à Sabesp por ter sido considerada uma das 

companhias que melhor gerenciam seus ativos intangíveis (marca, 

governança corporativa, sustentabilidade, clientes, inovação, tecnologia 

da informação, talentos, conhecimento corporativo, entre outros).

 • Prêmio de Excelência de Metering International América Latina - Categoria Melhor 
Projeto de Medição Avançada, concedido pela Revista Metering.

 • Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG) 2009, promovido pelo Instituto 

Paulista de Excelência da Gestão (IPEG).

• Medalha de Bronze: Escritório Regional São Bernardo da Unidade de Negócio Sul (MS).

 •Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS) 2009, concedido pela 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes).

• Nível III - Troféu Platina: Unidade de Negócio Norte (MN).

• Nível II – Troféu Prata: Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana (MA).

• Nível I – Troféu Bronze: Superintendência de Planejamento e Desenvolvimento 
da Metropolitana (MP), Escritórios Regionais Butantã, Santo Amaro e 

Taboão da Serra.

• Distinção Nível I: Certificado – Compromisso com a Excelência.
• Divisão de Grandes Consumidores Oeste.
• Escritório Regional Capela do Socorro.
• Escritório Regional Itaim Paulista.

 •Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) 2009 – Categoria Clientes, concedido pela 

Fundação Nacional da Qualidade à Unidade de Negócio Norte (MN) por 

sua gestão no relacionamento com os consumidores.
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Painel de indicadores

Indicadores Unidade 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Ambientais

Volume de água de reúso vendida(13)   EN21 mil m3 1.347,09 1.188,63 1.118,78 1.050,04 1.025,06 955,55

Volume de água de reúso vendida sobre volume 
de esgoto tratado (13)  EN21 % 0,27 0,27 0,29 0,30 0,31 0,29

Volume de água de reúso vendida sobre 
capacidade de fornecimento (13)  EN21 % 30,10 26,56 34,62 32,50 31,72 29,57

Consumo total de eletricidade  EN3 Terajoules(TJ)  7.631,58  7.731,50 7.717,60 7.575,18 - -

Consumo de eletricidade/m3 de água produzida (14) kWh/m3  0,634  0,649 0,648 0,637 - -

Consumo de eletricidade/m3 de esgoto tratado (15) kWh/m3 0,404  0,396 0,418 0,427 - -

Emissões diretas e indiretas de gases de efeito 
estufa  EN16 t CO2 e – (19) - (19) 1.719.159 - - -

Papel A4 reciclado por total de papel A4 utilizado % 17,53 15,53 14,41 2,90 - -

Quantidade de papel A4 utilizado por empregado folhas / 
(empregado x ano) 3.311 2.846 2.829 2.893 2.751 3.045

Percepção pública positiva da responsabilidade 
ambiental da Sabesp (8) % 71 66 - - - -

Percepção pública positiva do engajamento dos 
funcionários em questões ambientais (16) % 51 44 - - - -

Mudas plantadas voluntariamente (9) unidades 547.750 125.573 127.118 50.253 88.026 45.174

Quantidade de recicláveis coletada no Sabesp 3Rs t 130,9 77,4 - - - -

Consumo médio de álcool combustível  EN6 litros / veículo 2.174 1.724 2.500 2.552 2.836 3.069

Consumo de álcool sobre combustível total (12)  EN6 % 46% 34% 28% 28% 29% 32%

Sociais

Taxa de frequência de acidentes com afastamento (10) acidentes / milhão 
horas trabalhadas 5,1 7,2 7,1 7,4 7,7 8,0

Valor investido em programas sociais internos (11) milhões de reais 462 432 391 433 384 388

Valor investido em programas sociais internos (11) % da receita líquida 6,9 6,8 6,6 7,8 7,8 8,8

Valor investido em programas sociais e 
ambientais externos milhões de reais 62 51 75 25 22 15

Valor investido em programas sociais e 
ambientais externos % da receita líquida 0,9 0,8 1,3 0,5 0,5 0,3

Percepção pública positiva da responsabilidade 
social da Sabesp (16) % 78 71 - - - -

Percepção pública positiva do engajamento dos 
funcionários em promoção social (16) % 47 41 - - - -

Indicadores Unidade 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Atendimento

Índices de atendimento em água   Tende à universalização (1)

Índice de atendimento  
em coleta de esgoto %  80  79 79 78 78 78

Índice de tratamento  
do esgoto coletado %  74  72 66 63 61 63

População residente atendida  
com abastecimento de água mil hab. 23.363  23.162 22.959 22.700 22.570 22.335

População residente atendida  
com coleta de esgoto mil hab. 19.600  19.198 18.881 18.519 18.326 18.014

Número de municípios com universalização de 
serviços (17) un.  112  110 108 104 - -

Percepção positiva de satisfação do cliente (18) % 76 80 78 - - -

Operacionais

Ligações de água milhares 7.118  6.945 6.767 6.609 6.489 6.358

Ligações de esgoto milhares 5.520  5.336 5.167 5.002 4.878 4.747

Extensão de rede de água (2) km  63.732  62.582 62.318 61.469 57.999 57.320

Extensão de rede de esgoto (2) km  42.896  41.312 40.608 39.126 37.181 36.435

ETA - Estações de Tratamento de Água un  208  206  198 197 201 195

ETE - Estações de Tratamento de Esgoto un  475  464  461 446 440 431

Perdas de água %  26,0  27,9 29,5 31,9 32,4 34,0

Perdas de água por ligação litros / (lig. x dia)  402  436 467 511 520 547

Índice de hidrometração (3) % 99,97 99,98 99,98 99,97 99,97 99,96

Volume produzido de água milhões m3  2.845  2.853 2.874 2.887 2.830 2.770

Volume micromedido de água no varejo milhões m3  1.444  1.404 1.392 1.363 1.313 1.248

Volume faturado de água no atacado milhões m3  288  285 274 263 259 251

Volume faturado de água no varejo milhões m3  1.630  1.596 1.573 1.544 1.500 1.441

Volume faturado de esgoto milhões m3  1.373  1.330 1.300 1.246 1.198 1.141

Número de empregados (4)  15.103  16.649 16.850 16.978 17.448 17.735

Produtividade operacional lig. / empregado  837  738  708  684  651  626 

Financeiros (5)

Receita bruta milhões de reais 7.236,2 6.838,8 6.448,2 5.984,0 5.356,3 4.642,5

Receita líquida milhões de reais 6.730,5 6.351,7 5.970,8 5.527,3 4.953,4 4.397,1

LAJIDA milhões de reais 2.741,7 2.840,3 2.698,9 2.446,1 2.285,6 1.926,5

Margem do LAJIDA % da receita líquida 40,7 44,7 45,2 44,3 46,1 43,8

Resultado operacional (6) milhões de reais 2.181,3 2.222,5(7) 2.083(7) 1.814,5(7) 1.689,6 1.327,6

Margem operacional % da receita líquida 32,4 35,0(7) 34,9(7) 32,8(7) 34,1 30,2

Resultado (lucro / prejuízo líquido) milhões de reais 1.373,9 63,6(7) 1.055,3 789,4(7) 865,6 513,0

Margem líquida % da receita líquida 20,4 1,0(7) 17,7 14,3(7) 17,5 11,7

Dívida líquida por LAJIDA múltiplo 2,11 2,20 1,93 2,45 2,79 3,60

Dívida líquida sobre patrimônio líquido % 55,0 59,5 53,4 65,8 75,3 87,3

Investimento milhões de reais 1.834(8) 1.708(8) 921 905 678 601

Notas:
 (1) 99% ou mais.
 (2) Inclui adutoras, coletores-tronco, interceptores e emissários.
 (3) Ligações com hidrômetro/ligações totais.
 (4) Número de empregados próprios, excluídos os cedidos a outros órgãos.
 (5) Valores no final do período.
 (6)  Não inclui receitas e despesas financeiras e outras receitas e despesas 

operacionais.
 (7)  Ajuste no Resultado Operacional de 2006, 2007 e 2008 e Lucro Líquido 

(2006 e 2008), decorrente à Lei Estadual nº 11.638/07 (reversão do ativo diferido) 
e em 2008, decorrente da Lei Federal nº 4.819 (republicação das Demonstrações 
Financeiras de 2008), afetando a margem operacional e a margem líquida.

 (8)  Não incluem os compromissos assumidos com os contratos de programa, 
R$ 253 milhões em 2008 e R$ 18 milhões em 2009

 (9)  Exclui mudas plantadas por conta de termos de compensação ambiental e de 
ajuste de conduta, que somaram 130 mil em 2009.

 (10) Exclui acidentes de trajeto e doenças ocupacionais.
 (11) Inclui participação no lucro.
 (12)  Considerados veículos leves da frota própria e locada; a álcool e a gasolina.

 (13)  O volume de água de reúso não inclui a usada internamente nas ETEs (Ex.: 
na selagem de bombas). No volume de esgoto tratado não se inclui ETEs sem 
instalações para produzir água de reúso. A partir de agosto de 2008, iniciou-
se o fornecimento à Santher através da ETE Parque Novo Mundo.

 (14)  Inclui consumo na captação, tratamento e distribuição.
 (15)  Inclui consumo na coleta e tratamento (45% da eletricidade provém da CESP 

e é 100% de fonte hidráulica).
 (16)  Pesquisas realizadas em 2008 pela Vox Populi (entre novembro de 2008 

a janeiro de 2009, 7.337 entrevistas em toda a base operada, com 1% de 
margem de erro e intervalo de confiança de 95%) e, em 2009, pela Marks Sist. 
Informações (entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, 7440 entrevistas em 
toda base operada, com 1% de margem de erro e intervalo de confiança de 95%).

 (17)  Considerados atendimento em água ≥ 95%, coleta de esgotos ≥ 90% e 
tratamento dos esgotos coletados ≥ 97%. Adotados dados disponíveis IBGE, que 
sofrerão revisão com o Censo 2010. Em abril de 2010, haviam 125 municípios 
universalizados.

 (18)  Pesquisas realizadas em 2007 pela Formar (8.030 entrevistas), e em 2008 
pela Vox Populi (7.337 entrevistas) e em 2009 pela Marks Sist. Informações 
(7.440 entrevistas).

 (19)  A validade do trabalho ultrapassa 1 ano. A Sabesp está contratando novos 
inventários para avaliar a modelagem.
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Em 2009, a Sabesp cumpriu quase todas as metas estabelecidas para o ano. 

Sete das dez principais metas foram integralmente alcançadas: 1) índice de 

atendimento em abastecimento de água; 2) índice de atendimento em coleta de 

esgotos; 3) índice de tratamento dos esgotos coletados; 4) índice de perdas de 

faturamento; 5) redução no número de acidentes de trabalho; 6) unidades com 

sistema de gestão ambiental implantado; e 7) investimentos.

Quando se atinge pelo menos 80% da meta, consideramos que a mesma foi 

parcialmente cumprida. Nessa situação enquadram-se o índice de satisfação do cliente 

e a margem LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização). 

O índice de satisfação do cliente alcançou 76%, sendo que a meta era de 80%. O 

resultado da margem LAJIDA foi de 40,7%, enquanto a meta era de 47,1%. 

Metas de 2009  
e de 2010

O estabelecimento de metas ajuda 
na identificação, por parte de todos 
os empregados, das prioridades da 
Empresa e acelera o avanço da Sabesp 
rumo à universalização do saneamento.

xVista aérea da ETA Guaraúx
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O processo segue sendo aprimorado, com metas igualmente desafiadoras. 

O conjunto das dez principais metas para 2010 (Quadro 2) tem apenas uma 

alteração com relação ao de 2009, com a substituição da contratualização da 

relação com os municípios pelo número de reclamações ranqueadas no Procon, 

item que já fez parte das dez principais metas de 2008. A presença de duas 

metas que medem a satisfação dos clientes é uma forma de demonstrar que esse 

fator constitui uma das prioridades da Companhia.

Quadro 2: As dez principais metas para 2010

Descrição Meta

Índice de Atendimento em Abastecimento de Água Tende à 
Universalização

Novas Ligações de Água (ligações) 148.460 

Índice de Atendimento em Coleta de Esgotos (%) 81,2

Novas Ligações de Esgoto (ligações) 180.013

Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados (%) 75,3

Índice de Perdas de Faturamento (%) 24

Perdas de Medição (litros por ligação x dia) 373

Índice de Satisfação do Cliente (%) 80

Reclamações no PROCON (reclamações/milhões de clientes) 2,25

Número máximo de acidentes de trabalho 120(1) 

Margem EBITDA (%) 44,4(2)

Aumento do Volume Faturado de Vendas (m3 x milhão) 3.316,9

Unidades com certificação ISO 14001 65

Investimento (em bilhões de reais) 1,767 (3)

(1) Não considera acidentes de trajeto e aqueles sem afastamento.
(2) Exclui reversão de PDD da PMSP.
(3) Não inclui PPP, convênio com a PMSP e locação de ativos.

A meta de renovação de contratos de concessão atingiu a marca de 

14 contratos assinados. No entanto, em 2009, foram aprovadas 40 leis 

autorizativas por câmaras municipais, com destaque para a do Município de 

São Paulo, o que representou um passo importante para a renovação dos 

contratos. O Quadro 1 lista as dez principais metas do ano de 2009 e os 

resultados alcançados pela Empresa.

Quadro 1: As dez principais metas para 2009

Descrição Meta Realização

Índice de Atendimento em Abastecimento de Água Tende à 
universalização

Tende à 
universalização

Novas Ligações de Água (em milhares de ligações) 158,8 200,9

Índice de Atendimento em Coleta de Esgotos 80,1% 80,2%

Novas Ligações de Esgoto (em milhares) 160 184,1

Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados 73,7% 74,3%

Índice de Perdas de Faturamento 26% 26%

Perdas de Medição (litros por ligação x dia) 397 402

Índice de Satisfação do Cliente (1) 80% 76%

Redução do Número de Acidentes do Trabalho (2) 177 143

Margem LAJIDA 47,1% 40,7%

Unidades com Sistema de Gestão Ambiental – SGA 
implantadas (número de unidades operacionais) 26 26

Investimentos (em bilhões de reais) (3) 1,650 1,726

Contratualização da relação com municípios (número munic.) (4) 89 14

(1) Pesquisa de satisfação do cliente.
(2) Não inclui acidentes de trajeto e doenças ocupacionais.
(3) Não inclui PPP, convênio com a PMSP e locação de ativos.
(4) Neste ano, foram aprovadas 40 leis autorizativas, destacando-se a do Município de São Paulo.
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Ser reconhecida como a empresa que 
universalizou os serviços de saneamento em sua 
área de atuação com foco no cliente, de forma 
sustentável e competitiva, com excelência em 
soluções ambientais.
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Em terceiro lugar, foram tomadas medidas de redução de custos e aumento 

de eficiência para garantir a sustentabilidade econômico-financeira da empresa, 

além de terem sido verificados avanços na recuperação de créditos da Companhia.

Em quarto lugar, está em curso na Sabesp um processo de modernização 

da gestão. Destaque-se a adequação de quadros, com a realização do 

primeiro concurso abrangente, desde 2001, para ocupar 1.771 vagas; o início 

da implementação do TAC para desligamento de 2.437 aposentados, 96% deles 

previstos para o período de 2009-2011; e a elaboração de plano de sucessão e de 

carreira para a formação das novas lideranças da Companhia na próxima década.

Em quinto lugar, a Companhia reposicionou-se estrategicamente frente 

ao novo marco regulatório. Criou a área de meio ambiente, em 2007, de 

assuntos regulatórios, em 2008, e de novos negócios, em 2009. O desafio 

para 2010 é avançar na criação de uma área de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I).

A Sabesp deu importantes passos em 2009 em direção à visão de futuro para 

2018 estabelecida pelo planejamento estratégico: “ser reconhecida como a 

empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, 

com foco no cliente, de forma sustentável e competitiva, com excelência em 

soluções ambientais”. Esta seção discute as realizações de 2009 em cinco 

aspectos: aceleração de investimentos rumo à universalização; consolidação 

dos mercados e estabilidade contratual; sustentabilidade econômico-financeira; 

modernização da gestão; e reposicionamento estratégico diante do novo marco 

regulatório.

Em primeiro lugar, o volume de investimentos alcançou o valor de 

R$ 1,8 bilhão, nível recorde dos últimos dez anos.

Em segundo lugar, a estabilização contratual e a consolidação de mercado 

avançou. Ao longo do ano, 40 leis autorizativas foram aprovadas por câmaras 

municipais, incluindo a da capital do Estado.

 Montagem de tramo do emissário submarino de Santos.  Vista aérea da represa Jaguari.
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Quadro 4: Detalhamento dos investimentos realizados em 2009 
(milhões de reais)

Água Esgoto Total

Região Metropolitana de São Paulo  506,2  237,5  743,7 

Sistemas Regionais (interior e litoral)  350,7  740,0  1.090,7 

Total  856,9  977,5  1.834,4 

2009 – não inclui os compromissos assumidos com os contratos de programa (R$ 18 milhões)

Os investimentos da Sabesp são necessários para a ampliação da infraestrutura 

de produção e distribuição de água, de coleta e de tratamento de esgoto. Em 

2009, foram feitas cerca de 201 mil novas ligações de água e 184 mil de esgoto, 

o índice de atendimento em abastecimento de água foi mantido no nível de 

universalização, a coleta de esgoto subiu para 80% e o índice de tratamento 

de esgoto coletado alcançou 74%. O Quadro 5 mostra a evolução histórica dos 

índices de atendimento em água e esgoto.

Aceleração dos 
investimentos  
rumo à universalização
Em 2009, a Sabesp investiu R$ 1,8 bilhão.  
O investimento realizado entre 2007 
e  2009 foi de R$ 4,5 bilhões, com forte 
aceleração no período. Em 2009, foi 
materializado o primeiro investimento a 
partir de Parceria Público-Privada (PPP).

Quadro 3: Investimentos 
(em milhões de reais)

Obs: 2003 – não inclui a transferência dos serviços de saneamento do Município de São Bernardo do Campo (R$ 415 milhões).
2008 – não inclui os compromissos assumidos com os contratos de programa (R$ 253 milhões).
2009 – não inclui os compromissos assumidos com os contratos de programa (R$ 18 milhões).

 Obra da nova Estação de Pré-condicionamento de Esgoto de Santos.

2009200820072006200520042003

594 601
678

905 921

1.708
1.834

594 601
678

905 921

1.708
1.834
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Quadro 5: Evolução histórica dos índices de atendimento de água e 
esgoto (%)
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O crescimento da população diretamente atendida por abastecimento de água, coleta 

e tratamento de esgoto é expressivo (Quadro 6). Em 2009, cerca de 23,4 milhões 

de pessoas foram abastecidas com água diretamente, e esse número sobe para 

mais de 26 milhões quando se inclui a população dos municípios que compram 

água da Sabesp no atacado. Ao mesmo tempo, 19,6 milhões de pessoas foram 

atendidas pela coleta de esgoto, e a Sabesp tratou o volume de esgoto gerado 

por 14,3 milhões de pessoas.

Quadro 6: População atendida pelo avanço da cobertura de água e 
esgoto (em milhões)
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A melhoria na qualidade de vida da população em função dos investimentos 

executados e programados no período de 2007 a 2010 está sumariada no 

Quadro 7.

Quadro 7: Melhoria na qualidade de vida da população

Indicadores dez.-06 dez.-09 2007-2009 dez.-10 2007-2010

água  
(atendimento direto) 22,7 23,4 0,7 23,6(p) 0,9

coleta de esgotos 18,5 19,6 1,1 20,0(p) 1,5

tratamento dos 
esgotos coletados 11,3 14,3 3,0 14,7(p) 3,4

Indicadores dez.-06 dez.-09
acréscimo 

2007-2009 dez.-10
acréscimo 

2007-2010

água 99% 99% (iii) 99%(p) (iii)

coleta de esgotos 78% 80% 2 p.p. 81%(p) 3 p.p.

tratamento dos 
esgotos coletados 63% 74% 11 p.p. 75%(p) 12 p.p.

Nota:    (i) dados relativos a dezembro de cada ano em milhões de habitantes. 
 (ii) em que (p) é a projeção para 2010,  e 
 (iii) o abastecimento está universalizado (margem de erro entre - 2 e + 2 pontos percentuais)

 

Neste ano, foram materializados os primeiros investimentos financiados por 

capital privado, nas formas de Parceria Público-Privada (PPP) e de locação de 

ativos. A utilização desses modelos de financiamento permitiu à Sabesp acessar 

fontes alternativas de recursos e acelerar a execução de investimentos.

 Obras de ampliação da ETA Taiaçupeba. 
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Onda Limpa Baixada Santista
Programa estruturado pelo governo de São Paulo, por meio da Secretaria de 

Saneamento e Energia e da Sabesp, que ampliará significativamente a coleta 

e o tratamento de esgoto em toda a Baixada Santista, beneficiando cerca de 

três milhões de pessoas (população fixa e flutuante) nas cidades de Santos, 

São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Cubatão e 

Bertioga. O investimento será de R$ 1,4 bilhão até 2011.

O Onda Limpa elevará de 54% para 95% o índice de coleta de esgoto e 100% do 

coletado será tratado. O programa prevê a despoluição de rios e canais, com a 

consequente melhora da balneabilidade de 82 praias, distribuídas nos 162 quilômetros 

da região, incentivando o turismo e a geração de empregos e de renda na Baixada 

Santista. Por conseguinte, o número de internações por doenças de veiculação 

hídrica deve reduzir, bem como os índices gerais de mortalidade, sobretudo o de 

mortalidade infantil.

Em 2009, o total investido no programa desde sua implantação atingiu R$ 967 milhões, 

correspondendo a 67% das obras. Para 2010, está prevista a conclusão de 

60% das obras lineares (redes coletoras, coletores-tronco, linhas de recalque e 

estações elevatórias), com a execução de 60 mil novas ligações de esgoto.

Programas estruturantes
A aceleração dos investimentos foi feita mediante programas estruturantes, 

o que facilitou o planejamento e a captação de recursos. A gestão dos projetos 

foi aperfeiçoada com a utilização da metodologia baseada nos conceitos e nas 

melhores práticas do Project Management Institute (PMI), um dos maiores 

centros de desenvolvimento de gerenciamento de projetos do mundo. Além disso, 

foi criada estrutura ágil e desburocratizada com a formação do Grupo Executivo 

de Investimentos (GEI).

Um programa estruturante representa um conjunto integrado de empreendimentos 

que ampliam e aprimoram de forma significativa os serviços de saneamento 

em uma determinada região. O Quadro 8 mostra os principais aspectos dos 

programas estruturantes.

Quadro 8: Programas estruturantes

Programa Meta
População 
Beneficiada

Região 
Beneficiada

Período de  
Implementação

Onda Limpa  
Baixada Santista

Elevar a coleta de esgoto de 54% 
para 95% e o tratamento do 
esgoto coletado de 96% para 
100%, na Baixada Santista

2,95 milhões (população 
fixa= 1,6 milhão; 
população flutuante*=  
1,35 milhão)

RMBS (Santos, São 
Vicente, Praia Grande, 
Itanhaém, Peruíbe, 
Mongaguá, Guarujá, 
Cubatão e Bertioga)

2007-2011

Onda Limpa 
Litoral Norte

Elevar a coleta de esgoto de 36% 
para 88% e o tratamento de 
esgoto coletado para 100%

600 mil (população 
residente= 300 mil; 
população flutuante*= 
300mil)

Litoral Norte (Ubatuba, 
São Sebastião, Ilhabela 
e Caraguatatuba)

2007-2015

Água no Litoral Garantir a disponibilidade de 
água na Baixada Santista, Litoral 
Norte e Litoral Sul

3,7 milhões (população 
fixa= 2,4 milhões, 
população flutuante*=  
1,3 milhão)

Litoral Norte, Baixada 
Santista e Litoral Sul

2008-2013

Tietê – 3ª etapa Elevar a coleta de esgoto de 84% 
para 87% e o tratamento de esgoto 
coletado de 70% para 84%, na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP)

1,5 milhão  
(coleta de esgoto) e  
3 milhões (tratamento  
de esgoto)

RMSP e Bacia do Tietê 2009-2015

Programa 
Metropolitano 
de Água – PMA

Garantir o abastecimento de água 
na Região Metropolitana de São 
Paulo, aumentando a capacidade 
de produção de água em 13,2 
m3/s (20% do volume produzido 
atualmente)

18,9 milhões RMSP Fase 1: 2006-2010
Fase 2: 2011-2014

Vida Nova Proteger e recuperar mananciais 200 mil (benefício direto) 
e 18,9 milhões  
(benefício indireto)

RMSP 2008-2012

Córrego Limpo Despoluir e recuperar 100 córregos 
(42 na fase 1 e 58 na fase 2)

2 milhões Município de São Paulo Fase 1: 2007-2009
Fase 2: 2008-2010

Redução de 
Perdas

Reduzir as perdas por faturamento 
de 29,5%, em 2007, para 13%, em 2019

26,4 milhões Todos os municípios 
atendidos direta e 
indiretamente

2009-2019

* Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

 Mergulhadores trabalham na submersão do emissário de Santos.
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Projeto Tietê 
O Projeto Tietê visa à melhoria da qualidade da água da bacia do rio Tietê 

na Região Metropolitana de São Paulo, ampliando a infraestrutura de coleta e 

tratamento de esgoto. O projeto teve início em 1992 e envolve investimentos de 

US$ 2,5 bilhões, divididos em três etapas.

As duas primeiras etapas do programa elevaram a coleta dos esgotos 

produzidos na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) de 70% para 84% 

e o tratamento dos esgotos coletados de 24% para 70%. Essas medidas 

possibilitaram que a mancha de poluição no rio Tietê, a jusante da Região 

Metropolitana de São Paulo e a carga poluidora no manancial da represa 

Billings fossem sensivelmente reduzidas.

Em 2009, foram dados passos importantes para a terceira etapa do Projeto 

Tietê. Esta etapa visa ampliar o índice de coleta para 87% e o de tratamento 

para 84%, até 2015.

Para alcançar estas metas, foram previstas as seguintes obras: (i) 580 km de 

coletores e interceptores, (ii) 1.250 km de rede coletora e (iii) 200 mil ligações 

domiciliares. Essas ações beneficiarão 1,5 milhão de pessoas com os serviços de 

coleta e 3 milhões com os serviços de tratamento de esgotos.

Com duração prevista de seis anos, o investimento desta fase está estimado em 

US$ 1,05 bilhão, sendo US$ 600 milhões provenientes de financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), US$ 200 milhões da Sabesp e US$ 

205 milhões de outras fontes de recursos.

Em 2009, o BID aprovou o empréstimo para Sabesp, permitindo o início dos 

processos licitatórios de obras da terceira fase. Para 2010, estão previstos o início 

da execução de mais de 240 Km de coletores-tronco e de quase 400 km de redes 

coletoras e a publicação dos processos licitatórios visando ampliar as estações de 

tratamento de esgotos.

Onda Limpa Litoral Norte
 EC9  Este programa ampliará a coleta e o tratamento de esgoto no litoral norte, 

beneficiando cerca de 600 mil pessoas nos municípios de São Sebastião, Ilhabela, 

Ubatuba e Caraguatatuba. Até 2015, o programa elevará o índice de coleta e 

de tratamento de esgoto gerado de 36% para 88%, promovendo melhoria na 

saúde e no bem-estar da população, bem como desenvolvimento econômico pelo 

incremento do turismo.

Os investimentos de cerca de R$ 480 milhões contemplam a execução de 

390 quilômetros de redes coletoras, coletores-tronco, interceptores e emissários, 

26 mil novas ligações domiciliares, 155 estações elevatórias de esgotos, e 

15  estações de tratamento de esgotos, além do emissário submarino, assentado 

em maio de 2009 e da Estação de Precondicionamento de Ilhabela.

Água no Litoral
Este programa objetiva garantir a disponibilidade de água tratada à população 

residente em todos os municípios da faixa litorânea do Estado de São Paulo 

atendidos pela Sabesp, bem como à população flutuante, principalmente nos 

períodos de verão, reduzindo a pressão sobre o sistema nas épocas de alta 

temporada. Aproximadamente 3,7 milhões de pessoas serão beneficiadas.

O programa prevê investimentos em ampliação da produção, melhoria da 

qualidade da água tratada, aumento da adução e da capacidade de reservação 

de água tratada, expansão da rede de distribuição e das ligações domiciliares.

Em 2009, foram iniciadas as obras de construção da Estação de Tratamento 

de Água (ETA) Jurubatuba, no Guarujá; da ETA Mambú-Branco, em Itanhaém; 

e da adutora Melvi-Boqueirão, na Praia Grande. Foi também realizado o 

remanejamento da adutora do Sistema Itu, iniciada a obra da ETA Itu em São 

Vicente, publicado o edital para construção da ETA Melvi na Praia Grande, e 

retomada a obra de implantação da ETA Antas em Mongaguá, com investimentos 

previstos de R$ 428 milhões.

 Obra do Programa Onda Limpa em Caraguatatuba, Litoral Norte.  Cravamento de tubos do interceptor Tietê 15, Zona Leste de São Paulo.
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Programa Córrego Limpo
 EC8  Cem córregos serão recuperados e mais de mil litros de esgoto por 

segundo deixarão de ser lançados nos cursos d’água do Município de São Paulo 

com a conclusão do programa, prevista para o final de 2010. O volume de 

esgoto a ser enviado para tratamento corresponderá aos dejetos gerados por 

uma cidade com 750 mil habitantes.

Na primeira fase, encerrada em março de 2009, foram executadas ações de 

despoluição em 42 córregos. Vinte oito deles foram totalmente despoluídos e os 

14 restantes tiveram seus principais trechos recuperados. A segunda etapa, que 

teve início logo em seguida, prevê a limpeza de outros 58 cursos d’água até o 

final de 2010. Atualmente, 64 córregos já foram despoluídos. Somando-se as duas 

fases, estimou-se um investimento de R$ 197 milhões, sendo R$ 143 milhões 

oriundos da Sabesp e R$ 54 milhões da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

O projeto beneficiará aproximadamente 2 milhões de pessoas.

Programa Metropolitano de Água 
Este programa visa garantir a continuidade do fornecimento regular de água 

tratada para os municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

operados pela Sabesp e para os municípios permissionários (compradores de 

água da Sabesp no atacado). No total, o programa prevê investimentos de 

R$ 2,74 bilhões, ao longo de oito anos.

Em 2009, foram concluídas obras de adução, reservação e barragens. Destaque-

se, também, o início das obras da Parceria Público-Privada do Alto Tietê, com 

investimentos já efetuados de cerca de R$ 126 milhões. As obras deverão estar 

concluídas até o final de 2010, aumentando a capacidade nominal do Sistema Alto 

Tietê de 10 para 15 m3/s, beneficiando diretamente 1,5 milhão de pessoas da 

região leste da RMSP nos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de 

Vasconcelos, Suzano, Guarulhos e Mogi das Cruzes e melhorando a confiabilidade e 

a flexibilidade e disponibilidade de água do sistema integrado que abastece a RMSP.

Programa Vida Nova 
O Programa Vida Nova, que inclui o Programa Mananciais, é composto por ações 

focadas na preservação dos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, 

especialmente os das bacias Guarapiranga e Billings. A maior parte dos recursos 

será investida na criação de infraestrutura para coleta e tratamento dos esgotos. 

O Vida Nova também realiza projetos de preservação de áreas verdes e de 

urbanização de favelas, beneficiando diretamente 45 mil famílias.

Ao todo, o programa reúne investimentos do governo do Estado, dos municípios 

da região e do governo federal de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. A Sabesp 

custeia R$ 300 milhões. O Vida Nova é coordenado pela Secretaria de Saneamento 

e Energia e conta com ações da Sabesp, da CDHU e de municípios da região.

 Córrego Cruzeiro do Sul revitalizado.  Vida Nova une ações de saneamento e habitação. 
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Sabesp passou a 
transferir tecnologia em 
redução de perdas para 

outros Estados

A importância e a eficiência do programa corporativo de redução de perdas 

da Sabesp são explicitadas pelos vultosos financiamentos obtidos e pelo 

reconhecimento de parceiros e de instituições internacionais. Para este programa, 

a Sabesp já recebeu a primeira parcela dos R$ 560 milhões financiados pelo 

BNDES. Além disso, está negociando com a Japan International Cooperation 

Agency (Jica) um financiamento no valor de US$ 480 milhões.

Em 2010, a Sabesp será a organizadora do mais conceituado evento sobre 

redução de perdas do mundo, a Conferência Internacional de Redução de Perdas, 

promovida pela International Water Association (IWA).

Ressalte-se, além disso, que a Sabesp passou a transferir tecnologia em redução 

de perdas para outros Estados, tendo firmado contrato com a Companhia de 

Saneamento de Alagoas (Casal), o que gerará receitas estimadas em valor 

superior a R$ 25 milhões nos próximos cinco anos. A Sabesp já foi procurada 

por outras empresas interessadas em sua tecnologia e seu próximo desafio é 

firmar novos contratos em 2010, trazendo mais receitas para a Companhia e 

promovendo o desenvolvimento em outras regiões do país.

Programa Corporativo de  
Redução de Perdas de Água
 EC8  O objetivo é conseguir uma redução mais acelerada e consistente das 

perdas de água no longo prazo. O programa engloba um horizonte de 11 

anos (2009 – 2019) e nele está prevista a redução do índice de perdas de 

faturamento de 29,5% (dez/07) para a 13% ao seu final, valor compatível com 

padrões internacionais.

Estão previstos investimentos da ordem de R$ 3,4 bilhões nesse período 

(valores com referência de out/07), principalmente em ações como substituição 

de redes e ramais de água, setorização (com redução de pressão da água) e 

substituição de hidrômetros.

Em 2009, foram aplicados R$ 261 milhões neste programa, sendo R$ 43 milhões 

alocados para despesas e R$ 218 milhões usados em investimentos, 

alcançando-se o índice de perdas de faturamento de água de 26%, nível 

significativamente inferior ao do índice de perdas de faturamento 

médio nacional, de cerca de 40%.

A redução, no período de 2007 a 2009, de 5,9 pontos percentuais 

no índice de Perdas de Faturamento corresponde a uma diminuição do 

volume de perdas reais de 174 milhões de m³, quantidade que possibilita abastecer 

uma população de 1,7 milhão de habitantes durante o período de um ano, 

o que equivale à população somada dos municípios de Campinas e Osasco 

(referência: IBGE, 2007). O desafio para 2010 é atingir um índice de perdas de 

faturamento de 24%.

Quadro 9: Metas do programa corporativo de redução de perdas
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 Ligação de rede domiciliar - Onda Limpa.
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Canal Limpo 
Em 2009, um convênio entre a Sabesp e a prefeitura de Santos resultou no Programa 
Canal Limpo. Os investimentos nesse programa são da ordem de R$ 9 milhões. A 
iniciativa é fundamental para a melhoria da balneabilidade das praias e para que o 
programa Onda Limpa seja bem-sucedido.

O programa envolve obras em 22,5 quilômetros nos 19 canais de Santos, que drenam 
as águas pluviais para as praias, e terá duração de 24 meses. Além disso, ele conta com 
uma série de ações voltadas para a eliminação do despejo de esgotos que chegam aos 
canais por meio de ligações irregulares lançadas no sistema de drenagem.

Na rota para universalização dos serviços de saneamento
A visão da Sabesp contempla  “Em 2018, ser reconhecida como Empresa que universalizou 
os serviços de saneamento em sua área de atuação, com foco no cliente, de forma 
sustentável e competitiva, com excelência em soluções ambientais”.

Hoje, dos 366 municípios atendidos, 125 contam com a universalização dos serviços de 
abastecimento de água, coleta e tratamento dos esgotos. Três unidades de negócio estão 
mais próximas de concluir os trabalhos para oferecer todos os serviços de saneamento aos 
municípios operados: Baixo Tietê e Grande, com sede em Lins; Baixo Paranapanema, com 
sede em Presidente Prudente; e Pardo e Grande, com sede em Franca.

Na Unidade de Negócio Baixo Tietê e Grande todos os 83 municípios atendidos atingiram 
a universalização de cobertura nos serviços de saneamento urbano no início de 2010. 
Esse feito foi alcançado com a conclusão das obras de 11 estações de tratamento de esgoto, 
que se somaram às 93 já existentes na região.

Na Unidade de Negócio Baixo Paranapanema a universalização em esgotos coletados 
e tratados será alcançada em 2011. Para isso já estão em andamento a construção de 
sistemas de esgotamento sanitário de Álvares Machado, Echaporã e Adamantina.  
Até 2011, serão 75 Estações de Tratamento de Esgotos em operação na região.

Na Unidade de Negócio Pardo e Grande a universalização em esgotos coletados e tratados 
será alcançada em 2011 nas áreas urbanas nos 29 municípios atendidos. As principais 
obras para a conclusão da universalização já estão contratadas.

Taubaté e Tremembé têm melhor projeto de sistema  
de tratamento de esgotos no Brasil 
A Estação de Tratamento de Esgotos da Sabesp inaugurada em março de 2010 tratará 
100% dos esgotos coletados em Taubaté e Tremembé. Esse projeto foi escolhido, 
pela Agência Nacional de Águas (ANA), o melhor projeto de sistema de tratamento 
de esgotos do Brasil. Investimentos da Sabesp nos dois municípios, de 2007 a 2010, 
somarão R$ 133 milhões.

O investimento de R$ 100 milhões - aplicados na construção da estação, na instalação 
de tubulações e nas estações elevatórias de esgotos - beneficiará de imediato cerca de 
330 mil pessoas e atenderá toda a população de Taubaté e de Tremembé até o ano 2025. 
Representará, ainda, a elevação do índice de tratamento de esgoto de 2% para 100% 
nesses municípios, tratando em média 1,8 milhão de litros de esgotos por hora, os quais 
deixarão de ser lançados no rio Paraíba do Sul.

A Sabesp irá receber R$ 16 milhões em parcelas pelo volume de esgoto tratado mensalmente 
por meio do Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes), do Governo Federal. 
Estes recursos serão reinvestidos totalmente na região do Vale do Paraíba.

 ETE Taubaté–Tremembé.

 Funcionários da Sabesp fazem limpeza em canal de Santos.
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Construção da nova barragem da Graça – sistema  
produtor Alto Cotia
Em novembro de 2009, foi finalizada a obra da nova barragem Cachoeira da Graça, 
pertencente ao Sistema Produtor de Água Alto Cotia, no município de Cotia.

A nova barragem contou com investimentos de R$ 6,1 milhões em recursos próprios 
da Sabesp. Ela substitui uma estrutura antiga, de 1917, que estava no final de sua vida 
útil, garantindo, assim, o abastecimento de água para cerca de 400 mil habitantes das 
cidades de Cotia, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Vargem Grande.

Este investimento oferece maior segurança operacional, possuindo instrumentos que 
permitirão sua operação por controle situado na Estação de Tratamento de Água Cotia, 
a mais de um quilômetro de distância da barragem.

Melhoria no abastecimento em São Bernardo do Campo
Desde 2004, quando a Sabesp retomou o atendimento no município, já foram  
investidos cerca de R$ 72 milhões em melhorias no saneamento ambiental. 

Para os próximos dez anos, estão previstos mais de R$ 480 milhões em investimentos 
para a cidade, com os objetivos de universalizar os serviços e de focar o aumento da coleta 
e tratamento de esgoto. 

Uma das obras que contribuirá para o alcance da meta é a construção da adutora Vila 
Marchi-Alvarenga. A implantação da adutora será feita em duas etapas. A primeira, 
entregue em setembro de 2009, é uma tubulação com 2,3 quilômetros de extensão que 
aumentou a oferta de água para os bairros Demarchi, Batistini e Alvarenga. Nesta fase, 
o investimento foi de R$ 3,6 milhões, com recursos da Sabesp. A segunda etapa terá 
4,3 quilômetros e investimento de R$ 9,1 milhões, financiados pela Caixa Econômica 
Federal. As obras da segunda etapa estão em andamento desde setembro de 2008 e 

têm previsão de conclusão no primeiro semestre de 2010.

Sistema compacto de tratamento de água  
em Campo Limpo Paulista
A estação compacta inaugurada em maio de 2009 inova na instalação e na agilidade de 
construção, tendo sido finalizada em menos de um ano. Composta por quatro módulos 
pré-moldados, tem capacidade para tratar 180 litros de água por segundo, processo 
realizado por um laboratório que analisa instantaneamente a qualidade da água.

Inicialmente, o sistema tem o papel de suprir parte do abastecimento de água para 
Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, enquanto a estação principal passa por 
obras de reforma e ampliação que totalizam investimentos de mais de R$ 10 milhões. 
A Sabesp prevê que no segundo semestre de 2010 as duas instalações trabalharão de 
forma complementar, abrangendo uma produção de 700 litros de água por segundo 
para as duas cidades.

Sistema de esgotamento sanitário de Hortolândia
Em junho de 2009, a Sabesp inaugurou o sistema de esgotamento sanitário de 
Hortolândia, primeiro passo para a despoluição das seis microbacias hidrográficas 
delimitadas na cidade que alimentam o ribeirão Jacuba, inserido nas bacias do rio 
Piracicaba e do Tietê-Sorocaba. Este investimento propiciará aumento na qualidade 
de vida de mais de 200 mil habitantes, além de melhorias para o meio ambiente e para 
o desenvolvimento socioeconômico de toda a região. Nesta primeira etapa, mais de 
R$ 37 milhões foram investidos na construção da estação de tratamento de esgotos, 
houve implantação de 17.690 metros de coletores-tronco e foram ligadas dez mil 
residências à rede coletora de esgotos, entre outras realizações.

Atualmente, 100% de sua população é abastecida com água potável. Com a implantação 
da primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário, 20% do esgoto gerado está 
sendo coletado e tratado, e, até 2012, a Sabesp pretende inserir a cidade no grupo dos 
municípios que são atendidos na totalidade pelos serviços de saneamento básico.

 Nova barragem da Graça.  ETA compacta de Campo Limpo.  ETE de Hortolândia.
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Consolidação 
dos mercados e 
estabilidade contratual
A meta de universalização dos serviços 
de saneamento básico demanda, além 
dos investimentos realizados pela 
Sabesp, ações dos municípios. 

São Paulo
A Sabesp e a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) deram novos passos para contratualizar sua relação.

O convênio assinado com a PMSP em novembro de 2007 propiciou novos investimentos em programas 

conjuntos, com destaque para o Programa Córrego Limpo, o Programa de Uso Racional da Água (PURA) e o 

Parque da Integração.

Em junho de 2009, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a Lei Municipal nº 14.934, que autoriza o Poder 

Executivo a celebrar convênios e contratos com o Estado de São Paulo e com a Sabesp.

No início de 2010, foram realizadas duas audiências públicas para discussão da contratualização. A primeira 

tratou do plano municipal de saneamento básico do Município de São Paulo e da minuta do convênio que 

será celebrado entre o Município e o Estado. A segunda tratou da minuta do contrato.

Há dois grandes desafios para 2010. O primeiro é concluir o processo de contratualização com o principal 

mercado da Companhia. Para que o desafio seja transformado em realidade, será necessário progredir na 

discussão jurídico-institucional sobre o formato dos contratos de prestação de serviços de saneamento em 

regiões metropolitanas.

O segundo é avançar na renovação dos contratos pendentes e daqueles que vencem até o final de 2010, data 

estipulada na Lei do Saneamento (lei nº 11.445) para que a prestação de serviços em todas as localidades 

esteja regularizada.

Na renovação dos contratos, bem como nas novas contratações, devemos buscar 

o estreitamento da cooperação com os municípios. É necessário que os esforços 

realizados pelas partes sejam complementares. 

A prefeitura local pode atuar na desocupação de áreas irregulares, invadidas e de 

preservação permanente, na supressão das ligações irregulares e na obrigação 

de conexão à rede de esgoto, e na detecção dos lançamentos clandestinos de 

esgotos, entre outras.

Ao longo de 2009, foram assinados 14 contratos e aprovadas 40 leis autorizando 

os executivos municipais a firmar contratos com a Sabesp. O principal destaque 

foi a lei aprovada no Município de São Paulo, em junho. As outras 39 leis 

autorizativas foram assinadas em municípios do interior. Até o momento, foram 

aprovadas 202 leis autorizativas, que permitiram a assinatura de 174 contratos.

Quadro 10: Contratualização com municípios

Descrição 2007 2008 2009 2007-2009

Contratos 107 53 14 174

Leis Autorizativas 118* 44 40 202

*Inclui 2006

O grande desafio para 2010 é firmar o contrato com o Município e o Estado de 

São Paulo para prestar serviços na capital paulista, responsável, sozinha, por 

mais da metade da receita da Companhia.

 Obras de ampliação da ETA Taiaçupeba.
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Sustentabilidade 
econômico-financeira

A manutenção do elevado patamar de 
investimentos foi acompanhada por 
medidas de redução de custos, aumento 
de receitas, otimização da base de ativos, 
equacionamento nas relações de débito  
e crédito com municípios e com o governo  
do Estado de São Paulo, melhora do perfil  
e aumento do volume de captação. 

Os primeiros pontos são abordados nesta seção, e o último, 
na seção sobre desempenho econômico-financeiro.

Redução de custos
A redução de custos constitui um dos elementos fundamentais para a sustentabilidade 

econômico-financeira da empresa e para a manutenção do patamar de investimentos. Entre 

2007 e 2009 as despesas cresceram, refletindo, entre outros fatores, as maiores exigências 

regulatórias e ambientais, o esforço para a renovação das concessões e a entrada em 

operação dos novos sistemas.

As medidas de contenção adotadas em 2009 foram importantes para deter o aumento das 

despesas, tornando seu ritmo compatível com o crescimento da receita. O ajuste promovido 

está refletido no orçamento aprovado para 2010 e representará ganho de eficiência e de 

competitividade para a Companhia. Grande parte da diminuição é baseada na redução 

de gastos com pessoal, sendo que parte desta medida já foi realizada. Além disso, 

estão previstas a racionalização do gasto com energia e a diminuição das despesas com 

telecomunicações e materiais de tratamento, entre outras. Com essas medidas, espera-se 

que seja feita uma economia de até R$ 180 milhões em relação à mesma base de custos 

de 2009. As medidas de redução de custos estão em parte associadas à reestruturação 

corporativa da empresa, tendo em vista a possibilidade de aumento de eficiência com a 

diminuição da sobreposição de tarefas. Esses dois tópicos foram abordados no escopo de 

projeto desenvolvido pela empresa ao longo de 2009 e que terá continuidade em 2010.

 Barragem da represa Jacareí, no Sistema Cantareira.
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 •    Programa de Uso Racional da Água (PURA): as soluções para diminuir 

o consumo de água são compostas de ações como detecção e reparo 

de vazamentos, troca de equipamentos convencionais por dispositivos 

economizadores, estudos para reaproveitamento da água e palestras 

educativas. O PURA é direcionado especificamente para órgãos de 

administração pública. Em 2009, 644 escolas públicas da capital aderiram ao 

programa, gerando uma economia de 70 milhões de litros de água a cada 

mês (uma redução mensal média de 37%).

 •     EN21  Água de Reúso: a água produzida a partir do tratamento de esgotos 

pode ser utilizada na refrigeração de equipamentos, em processos industriais 

e para outros fins não potáveis. O processo de produção da água de reúso 

da Sabesp é assegurado pelo sistema de gestão ISO 9001:2000 e obedece a 

rigorosos parâmetros de qualidade. Os maiores clientes da Sabesp são a Coats 

Corrente, que consome 75 mil m³/mês, a Santher, que consome 40 mil m³/

mês no processo de produção de papel e celulose, e a prefeitura de São 

Paulo, que consome 20 mil m³ de água de reúso ao mês na limpeza de ruas e 

monumentos, na rega de jardins e na desobstrução de galerias pluviais.

 •    Medição Individualizada de Água em Condomínios: a Sabesp lançou, em 

2008, uma tecnologia que permite medir separadamente o consumo de 

cada apartamento. Batizada de “medição individualizada”, a nova tecnologia 

atende a uma antiga reivindicação de muitos condomínios e pode se 

transformar em um importante incentivo econômico ao uso racional da água.

 •    Telemedição: o serviço possibilita o monitoramento do consumo do 

hidrômetro em tempo real, via Internet. O histórico de consumo é 

apresentado em gráficos, de acordo com o período determinado pelo cliente. 

Além disto, o sistema disponibiliza alertas de vazamentos e de picos de 

consumo por meio de correio eletrônico e mensagens de celular. Iniciado 

como projeto-piloto em maio de 2007, o sistema apresenta os seguintes 

números: 120 clientes privados, 2.458 edificações da Prefeitura Municipal 

de São Paulo e 309 escolas da Secretaria de Educação Estadual, totalizando 

2.887 imóveis.

Otimização da base de ativos
A otimização da base de ativos também está entre as prioridades da Companhia. 

Em 2009, foram alienados cerca R$ 27 milhões de imóveis não operacionais. Foi 

identificado também potencial adicional de 183 imóveis não operacionais, sendo 

que este recurso das alienações será utilizado em investimentos.

Aumento de receitas
Os esforços para o aumento de receitas, por meio do programa Sabesp 

Soluções Ambientais, apresentaram resultados. Os 159 contratos de fidelização 

(demanda firme) assinados até 2009 representam faturamento anual de  

R$ 196 milhões. Outro exemplo é o programa de recebimento de Esgotos Não 

Domésticos (END), no qual a Sabesp recebe e trata os esgotos das indústrias, 

que faturou R$ 125 milhões em 2009.

 

Soluções ambientais 
O Programa Sabesp Soluções Ambientais é composto por uma plataforma de 
produtos e serviços que buscam fidelizar e ampliar a base de grandes clientes da 
Companhia. Por meio dos novos serviços, os clientes beneficiam-se do conhecimento 
e da tecnologia da Sabesp nos campos de sustentabilidade, preservação do meio 
ambiente e gerenciamento de recursos hídricos. Desse modo, a Sabesp está, por 
exemplo, aumentando sua capacidade competitiva nos segmentos mais visados pelos 
fornecedores alternativos de água. Os principais resultados obtidos em 2009 foram: 

 •    Contratos de Fidelização: por meio de um contrato que estabelece uma demanda 

mensal mínima de consumo, as empresas beneficiam-se de tarifas diferenciadas 

e de sistemas de gestão de consumo e, assim, reduzem seus custos. Em 2009, 

foram firmados 56 novos contratos, que, somados aos 103 já existentes, 

correspondem a um faturamento fidelizado de R$ 196 milhões/ano.

 •    Esgotos Não Domésticos (END): atualmente, uma das grandes preocupações das 

empresas é o destino dos esgotos provenientes do processo produtivo. Para 

atender a esta necessidade, a Sabesp se preparou para receber e tratar os 

esgotos não domésticos das indústrias. Em 2009, a Sabesp coletou 16,9 milhões 

m³ de efluentes, o que corresponde a um faturamento de R$ 125 milhões.
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Acordo com o Governo do Estado  
de São Paulo (GESP)
O ano de 2009 foi marcado também pelo avanço no relacionamento com o GESP. 

Três aspectos merecem destaque:

i. regularização da adimplência do GESP em relação às contas de água e esgoto, 

alcançando 97,6% em 2009;

ii. normalização do fluxo de dividendos ao GESP mediante pagamento, pela 

Companhia, de R$ 890 milhões em valores nominais entre 2007 e 2010. Até 

2007, havia retenção desses créditos para compensação com as pendências 

relativas às contas de água e esgoto; e

iii. acordo da Sabesp e do GESP, no final de 2008, para o reembolso de R$ 915 milhões, 

que representam aproximadamente dois terços do total dos valores pagos 

pela Companhia relativos às complementações de aposentadoria e pensão, 

bem como regularização do fluxo mensal desses benefícios.

Os itens (i) e (ii) estão previstos no 2º Aditamento ao Termo de Reconhecimento, 

Compromisso de Pagamento e Outras Avenças; o item (iii) está previsto no  

3º Aditamento ao mesmo acordo.

Negociação com os municípios 
permissionários
Houve avanços nas ações para a diminuição das dívidas dos municípios permissionários 

relativas ao fornecimento de água. Dois aspectos merecem destaque:

O primeiro está relacionado às vitórias judiciais obtidas nas ações de cobrança 

pelo não pagamento da água fornecida pela Sabesp a esses municípios. Em 2009, 

por exemplo, houve considerável avanço nas ações de sequestro de receitas 

contra o Saneamento Básico do Município de Mauá (Sama). Nas ações contra o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos (Saae), a Sabesp conseguiu 

receber aproximadamente R$ 38 milhões relativos a contas de águas emitidas 

e não pagas. Da mesma forma, a Sabesp obteve importante vitória obrigando 

o Município de Santo André e o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de 

Santo André (Semasa) a incluir em seus orçamentos os valores integrais devidos 

à Sabesp e a depositar em juízo os valores eventualmente controversos.

O segundo aspecto está relacionado às iniciativas de negociação extrajudicial com 

as permissionárias dispostas a equacionar suas pendências com a Sabesp. Esses 

foram os casos dos municípios de Mogi das Cruzes e Diadema. Além disso, foram 

iniciadas negociações para que a Sabesp e o Semae de Mogi das Cruzes formem 

uma sociedade para operação conjunta do sistema de esgotos da cidade. Com o 

Município de Diadema e com a Companhia de Saneamento de Diadema (Saned) 

houve avanço nas negociações para a criação de uma sociedade de serviços de 

água e esgoto com participação do Município de Diadema e da Sabesp.

Melhora no rating da S&P
A solidez econômico-financeira da Sabesp foi reconhecida pela agência de classificação 
de risco Standard and Poor’s (S&P), a qual melhorou a avaliação da Companhia na 
avaliação global de “BB-” para “BB” e na escala Brasil de “brA+” para “brAA-”. Tal fato 
merece destaque especial, pois a crise econômica fez com que o ano de 2009 fosse 
marcado pela piora da avaliação de inúmeras empresas.

 Pedra da Boracéia, reserva do Rio Claro, Salesópolis.
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Modernização  
da gestão

A Companhia está passando por um processo 
de modernização, com iniciativas em quatro 
frentes: recursos humanos e readequação 
do quadro de pessoal, planejamento 
estratégico, Gestão por Valor Agregado (GVA) 
e reestruturação corporativa. As subseções 
seguintes indicam o avanço em cada um 
desses pontos.

Recursos humanos e adequação  
do quadro de pessoal
Após oito anos sem concurso, foi realizado, em maio, um concurso público para 

provimento de 1.771 vagas distribuídas em todo o Estado de São Paulo. Mais de 

190 mil candidatos inscreveram-se para as três categorias de cargos: operacional, 

técnica e universitária. Dentre os selecionados, 379 já estão atuando na Sabesp.

Continuou-se o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

determinado pelo Ministério Público. Estão previstos 2.437 desligamentos. Desse 

total, 1.388 aposentados foram desligados da empresa neste ano. Em 2010, 

2011 e 2012, conforme cronograma estabelecido, há previsão de saída de 568, 

381 e 100 aposentados, respectivamente. No momento do desligamento dos 

aposentados, é oferecido apoio à recolocação no mercado por meio do Programa 

de Apoio ao Empregado e Empreendedorismo (PAEE).

O desligamento de um grande número de profissionais acentua a importância de 

uma estratégia empresarial de formação de novos talentos que possam 

suceder às atuais lideranças, no futuro. Neste sentido, foi preparado um 

plano de sucessão e de carreira da Sabesp. Trata-se de um programa estruturado 

e contínuo de preparação de funcionários para posições gerenciais, lançado em 

fevereiro de 2010.

 Mutirão da contratação de novos funcionários.
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Planejamento estratégico
A Sabesp possui uma forte cultura no estabelecimento de metas empresariais, 

divulgadas nos seminários de Planejamento Estratégico realizados periodicamente 

na Companhia. Nesses eventos, a gerência discute os rumos da Empresa nos 

próximos anos a partir das diretrizes estabelecidas pelo acionista majoritário. 

Em 2008, o horizonte de planejamento estratégico foi ampliado para 10 anos, 

permitindo que a Visão de Futuro definisse 2018 como o ano em que os serviços 

de saneamento estarão universalizados na sua área de atuação. Para traduzir 

estratégia empresarial em metas operacionais e acompanhar sua evolução, a 

Sabesp utiliza os conceitos do Balanced ScoreCard (BSC). Com base nessas 

informações, as metas são revistas anualmente para incorporar as realizações 

dos anos anteriores e eventuais mudanças nos cenários interno e externo. Metas 

integradas e desafiadoras dão foco ao trabalho dos empregados, com vistas a 

acelerar o avanço rumo à universalização dos serviços de água e esgotos e tornar 

a Sabesp mais forte e eficiente.

O público-alvo são os profissionais com perfil e potencial para ocupação de futuras 

posições gerenciais, os quais passarão por todas as etapas de desenvolvimento 

previstas no programa. Além do MBA empresarial, os funcionários selecionados 

também receberão acompanhamento profissional, além de treinamento em 

idiomas e cursos específicos nas áreas de interesse de cada profissional. A 

segunda fase do programa contará com “job rotation” e mais uma etapa de 

capacitação, incluindo programas de pós-graduação. Num primeiro momento, 

serão selecionados 40 funcionários, e outros 80 posteriormente.

Um dos grandes desafios para 2010, o novo Plano de Cargos e Salários foi 

aprovado pela Comissão de Política Salarial (CPS) do Governo do Estado de São 

Paulo, o que permitirá que as movimentações na carreira possam ser retomadas. 

Dentre os seus aspectos positivos, podemos citar:

i.  Agrupamento de cargos possibilitando maiores perspectivas de evolução 

na carreira;

ii.  Promoção de acordo com a evolução das competências individuais e performance;

iii.  Aumento do teto salarial da carreira técnica, permitindo melhores condições 

de progressão salarial para aqueles que se aperfeiçoarem;

iv.  Equalização da função gerencial, possibilitando que gerentes de mesmo nível 

hierárquico recebam a mesma remuneração total.

 Difusores e vertedor flutuante utilizados nas 7 ETEs do Onda Limpa.  Vista aérea da ETA Guaraú.
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Segurança para funcionários admitidos entre 1988-89 
Foi positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito dos funcionários 
que ingressaram na empresa sem a realização de concurso, porém com a realização 
de processo seletivo e público. Em sua maioria, são funcionários operacionais (cerca 
de 1.000). Com a decisão do STF, que anulou a decisão anterior da Justiça do Trabalho, 
foi possível dar tranquilidade a estes empregados e, sobretudo, evitar uma demissão 
abrupta e sem planejamento e critério de desempenho, o que poderia comprometer a 
continuidade dos serviços.

Incentivo à competição nas licitações da Sabesp 
A Sabesp como empresa de economia mista depende de procedimento seletivo prévio 
- obrigação constitucional regulamentada pela Lei nº 8.666/93, o que implica oferecer 
as mesmas condições de concorrência e participação aos fornecedores, independente 
do local onde estejam instalados. Esta garantia é observada na ampla divulgação 
realizada pelo portal de licitações eletrônicas da Sabesp, disponível em seu site 
na internet (www.sabesp.com.br). 

A Sabesp foi a primeira empresa pública no Brasil a implantar um processo 
de compras eletrônicas. Além de reduzir custos, oferece a seus fornecedores 
e à população maior transparência, eficiência e agilidade. Com foco no aumento 
da competição nos leilões, foi feito um manual com Diretrizes Concorrenciais 
nas Compras Públicas.   

 EC6  Por outro lado a Sabesp também promove a participação e a contratação 
de fornecedores locais, em suas próprias regiões de atuação, a partir de sua estrutura 
descentralizada, dividida em unidades de negócio, onde cada unidade tem seu 
próprio orçamento e com autonomia para contratar de forma descentralizada. 
Em 2009, a participação de fornecedores locais nas contratações por dispensa de 
licitação por valor e por convite foi de 55%.

Como parte do atendimento à ampla legislação periférica sobre contratações, 
a Sabesp assegura o tratamento diferenciado às microempresas ou empresas de 
pequeno porte e às sociedades cooperativas, incentivando também, desta forma, 
a participação e a contratação de fornecedores locais.

Programa de Participação nos Resultados (PPR)
Vincular o PPR aos indicadores do BSC é assegurar que a Empresa e os 

empregados estejam alinhados em busca dos objetivos e metas estabelecidas 

em patamares que permitam significativos ganhos e resultados.

Em 2009, o conjunto de metas para o PPR foi extraído do planejamento 

estratégico, com o apoio do BSC, vinculando o Programa de Participação nos 

Resultados ao direcionamento estratégico da Empresa. 

O conjunto das metas do programa de participação de resultados de 2010 inclui 

três grupos:

v.  metas corporativas, que dependem do desempenho de toda empresa, como 

margem LAJIDA, lucro líquido e número de unidades com certificação ISO 14.001;

vi.  metas para áreas-fim, que são atreladas às atividades das diretorias 

operacionais, como índice de satisfação do cliente, número máximo de 

acidentes de trabalho com afastamento, número de ligações de esgoto, índice 

de tratamento dos esgotos coletados e de consumo de energia elétrica;

vii.   metas para áreas-meio, que aparecem pelo segundo ano consecutivo. Essas 

metas são relacionadas a áreas corporativas de apoio, como tecnologia, 

suprimentos e assuntos jurídicos. O estabelecimento de metas específicas 

para as áreas-meio possibilita que elas tenham participação direta no esforço 

de atingir os objetivos estratégicos da empresa, além de apoiar o trabalho 

das áreas operacionais.

Gestão por Valor Agregado (GVA)
Em 2009, continuou-se com a implantação do modelo de Gestão por Valor 

Agregado. Foram treinados 485 funcionários nesta metodologia, totalizando 692 

desde o início do processo. Além disso, a implantação do GVA foi concluída na 

Unidade de Negócio Alto do Paranapanema, unidade-piloto no interior, e na Unidade 

de Negócio Sul, além de estar em fase de conclusão na Unidade de Negócio Centro.

O GVA é essencial para orientar ações relacionadas à otimização da base de 

ativos da Sabesp e à melhoria da qualidade dos investimentos, visando ao 

fortalecimento da empresa e à sua sustentabilidade no longo prazo. O desafio 

em 2010 será concluir a implantação do GVA em todas as unidades de negócio, 

dando sequência à elaboração de uma proposta de remuneração variável atrelada 

à geração de valor. O objetivo é induzir e premiar esforços de aprimoramento da 

gestão de ativos, despesas e receitas.
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Reposicionamento diante 
do novo marco regulatório

A consolidação desse processo de modernização ocorrerá por meio do fortalecimento, 

em 2010, da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que ficará 

responsável por: 

i. inventariar e difundir as tecnologias existentes na Companhia; 

ii. desenvolver uma política de proteção de direitos de propriedade intelectual; 

iii. coordenar as alianças tecnológicas e os acordos de cooperação para o desenvolvimento 

de pesquisas de interesse da Companhia; e 

iv. auxiliar na formatação de produtos que possam ser comercializados a partir das 

tecnologias desenvolvidas na Companhia.

Assuntos regulatórios
Após a estruturação da área de assuntos regulatórios em 2008, quando foi constituída 

uma superintendência e um comitê, a Sabesp buscou, ao longo de 2009, implementar 

as melhores práticas de regulação e disseminar a cultura regulatória na Companhia.

Houve importantes avanços em relação aos desafios do novo marco regulatório, com 

maior interação entre a Arsesp e a Sabesp na elaboração de normas reguladoras. Os 

debates e os estudos técnicos são essenciais para aperfeiçoar o novo marco regulatório e 

propiciar maiores oportunidades no setor de saneamento.

A definição de um marco legal para o setor 
de saneamento (Lei Federal nº 11.445/07) e a 
criação da Agência Reguladora de Saneamento 
e Energia do Estado de São Paulo – Arsesp 
(Lei Estadual nº 1.025/07) alteraram profundamente 
o ambiente regulatório no qual a Sabesp atua, intensificando 
a concorrência no setor e gerando novas obrigações e 
oportunidades para a Empresa.

Além disso, as expectativas da sociedade em relação aos serviços de saneamento 

e à preservação do meio ambiente são crescentes, exigindo da Sabesp mais 

investimentos, rapidez e inovação. Visando adequar a Sabesp a esse novo 

cenário, foram programadas ações em torno de quatro pilares de modernização 

da empresa: meio ambiente, regulação, novos negócios e inovação. Em relação 

aos três primeiros pilares, várias ações já foram implantadas: 

 •Meio ambiente: criação, em 2007, da Superintendência de Gestão Ambiental, 

implantação de programas como o Abraço Verde e o Sabesp 3Rs, que podem 

ser vistos em detalhe no capítulo sobre meio ambiente e lançamento da 

plataforma de produtos e serviços Sabesp Soluções Ambientais, detalhada na 

seção sobre sustentabilidade econômico-financeira;

 •Regulação: criação, em 2008, da Superintendência de Assuntos Regulatórios, 

treinamento de profissionais para aplicação da contabilidade regulatória e 

implantação de medidas de flexibilização da política tarifária para assegurar à 

Sabesp competitividade no mercado; 

 •Novos negócios: criação, em 2009, da Superintendência de Novos Negócios, 

estabelecimento de convênios de cooperação com empresas públicas e privadas 

no Brasil e no exterior e desenvolvimento de projetos de novos negócios em 

saneamento básico, visando à ampliação de receita e à incorporação de novas 

tecnologias e de capital privado aos investimentos da Sabesp.

 Represa Guarapiranga.
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A Sabesp assinou 
seu primeiro termo de 
cooperação internacional, 
com a AyA da Costa Rica

Novos negócios
O ano de 2009 foi bastante importante para a área de Novos Negócios, com a criação 

de sua superintendência e com a assinatura de diversos termos de cooperação 

e parcerias. Cabe lembrar que, entre 2007 e 2008, a Sabesp já trabalhava na 

prospecção de oportunidades e fechou importantes acordos de cooperação com 

outras empresas estaduais de saneamento, entre elas: Casal, da Alagoas; Cagepa, 

da Paraíba; Corsan, do Rio Grande do Sul; e Cesan, do Espírito Santo.

Dando continuidade aos acordos, em 2009 a Sabesp assinou mais dois novos termos 

de cooperação técnica, com a Caesb, de Brasília e a Casan, de Santa Catarina.

Em janeiro de 2009, a Sabesp assinou seu primeiro termo de cooperação 

internacional, com o Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA) da Costa Rica. Ao longo do ano, esta trajetória acelerou-se e a Sabesp 

firmou outros convênios de cooperação técnica internacional, com a Agbar, de 

Barcelona e a Mekorot, de Israel. Esses termos de cooperação mostraram-se 

bastante efetivos para viabilizar as trocas de experiência e conhecimento entre 

as empresas e para prospectar negócios conjuntos. Por exemplo, 

a parceria com a Agbar permitiu à Sabesp conhecer a estrutura 

de pesquisa e desenvolvimento da companhia espanhola, além 

de aproveitar parte de seu modelo institucional para fortalecer 

a área de inovação da Sabesp. No mesmo sentido, foi possível 

aprofundar, por meio de visitas técnicas, o conhecimento nas áreas de membranas 

filtrantes e secagem de lodos.

A intensificação da atuação da Sabesp no exterior não se restringiu apenas 

aos convênios de cooperação. A Sabesp, em consórcio com a empresa Latin 

Consult, venceu uma concorrência internacional promovida pelo Instituto 

de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) com o apoio do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). O consórcio atuará como consultor 

em programa de uso racional de água e na implantação de um novo modelo 

de gestão comercial e operacional nas províncias centrais do Panamá. O valor 

aproximado do contrato é de US$ 8 milhões.

A Sabesp também consolidou sua posição como competidora no mercado de 

saneamento, tendo apresentado propostas para participar em duas licitações no 

Estado de São Paulo e em uma licitação internacional. As decisões definitivas 

deverão ser dadas em 2010.

Cabe destacar alguns pontos do ano de 2009:
Liberdade para negociação com grandes clientes: Após elaboração de estudo técnico 

e diversas discussões com a Arsesp, a Sabesp obteve a liberdade de negociar 

preços com grandes clientes, cujas demandas excedam 500 m³/mês, mediante 

contratos específicos. Esta liberdade é fundamental para que a empresa permaneça 

competitiva neste segmento de mercado, que é disputado com poços artesianos, 

soluções individuais e distribuição de água por meio de caminhões-pipa.

Revisão tarifária: Em 2009, a Arsesp iniciou a discussão sobre uma nova 

metodologia para o cálculo do reajuste das tarifas, a qual, conforme nota 

publicada pela agência, será refinada ao longo de 2010 e aplicada efetivamente 

em 2011. O objetivo é criar uma nova metodologia de reajuste, aperfeiçoando 

os critérios utilizados e criando condições de sustentabilidade e de equilíbrio 

econômico-financeiro da prestação dos serviços.

Desde o ano de 2003, a tarifa da Sabesp é reajustada por uma fórmula 

paramétrica que considera o total dos custos da empresa, sendo que os custos 

administráveis são corrigidos pelo IPCA e os não administráveis corrigidos pela 

variação real entre as datas de apuração.

A proposta lançada pela Arsesp prevê uma metodologia diferente. As principais 

mudanças referem-se ao cálculo do reajuste baseado em custos de operação 

regulatórios, inclusão de ganhos de produtividade - que reduziriam a base 

remunerada -, inclusão na fórmula de cálculo da remuneração da base de ativos 

operacionais corrigidos pela inflação e o cálculo do custo médio ponderado de 

capital (WACC), que será aplicado na remuneração da base de ativos.

Normas regulatórias: No ano de 2009, a Arsesp publicou duas deliberações. 

A primeira foi o regulamento de infrações e penalidades para prestadores de 

serviços de saneamento básico. O texto define basicamente o processo de 

penalização e os valores a serem aplicados às concessionárias em caso de 

descumprimento de normas e da legislação pertinente. O processo de elaboração 

do regulamento ocorreu mediante consulta pública, com diversas contribuições 

por parte da Sabesp. A agência também publicou, no dia 14 de novembro, normas 

que estabelecem as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O documento 

trata essencialmente das normas que disciplinam as matérias atinentes à relação 

comercial e operacional dos prestadores com os usuários dos serviços.
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Aumentar a receita e 
consolidar a marca Sabesp 

na América Latina

A área de Novos Negócios contribuiu também para os esforços da Sabesp de 

rentabilizar ativos e desenvolver soluções ambientalmente sustentáveis.

O projeto Aquapolo Ambiental teve importantes avanços, com a definição dos 

principais termos e condições dos contratos para implantação, pela Sabesp e pela 

Foz do Brasil, do maior projeto de água de reúso do América do Sul. O projeto 

prevê o fornecimento de até 1 m³/s de água de reúso ao Grupo Petroquímico 

Quattor, com a possibilidade de fornecimento para as demais empresas do Polo 

Petroquímico de Capuava. A expectativa é de que no início de 

2010 as negociações sejam concluídas e as obras iniciadas.

Além disso, a entrada da Sabesp em novos segmentos tem criado 

novas demandas. Diante do interesse de alguns municípios, como 

São João da Boa Vista, Mogi Mirim e Lins, a área de Novos Negócios, conduziu 

diversos estudos e análises para apresentar soluções em relação à disposição final 

de resíduos sólidos urbanos (RSU).

Para o ano de 2010, o foco no plano nacional é a multiplicação e intensificação de 

projetos e parcerias com outras empresas públicas e privadas.

O desafio para 2010, no plano internacional, é expandir, de forma gradual, mas 

constante, a atuação da Empresa, visando aumentar a receita e consolidar a marca 

Sabesp como uma das empresas líderes na América Latina. Tal tarefa aduz recursos 

para cumprir o objetivo do planejamento estratégico da Companhia: universalizar 

os serviços de saneamento em sua área de atuação no Estado de São Paulo.

Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs)
Em 2009, foi publicado o primeiro edital de licitação para concessão a empresas privadas do direito 
de exploração do potencial energético das Estações de Tratamento de Água de Guaraú e Vertedouro 
Cascata, por meio da construção de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH) com potência de cerca 
de 7 MW – uma modelagem inédita no Brasil. Para 2010, a expectativa da Companhia é viabilizar a 
licitação para construção de uma Pequena Central Termoelétrica (PCT) a partir do aproveitamento 
do biogás gerado na Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri.

Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal)
O termo de cooperação assinado com a Casal em 2007 rendeu frutos e a Sabesp firmou o seu 
primeiro contrato de transferência de tecnologia, na área de perdas, com a empresa alagoana. Pelo 
contrato, a Sabesp auxiliará a Casal, durante cinco anos, a desenvolver um programa de redução 
de perdas no Município de Maceió. A expectativa de receitas da Sabesp com o contrato é de 
R$ 25 milhões, podendo ser superior em função dos resultados do programa de perdas.

Esse contrato para redução de perdas gerou novas demandas para a Sabesp. Em 2009, iniciaram-se 
negociações com o Serviço Autônomo de Belém do Pará (Saaeb) e com o Município de Toritama, 
em Pernambuco.

Fornecimento de água potável a Sumaré
Em agosto de 2009, a Sabesp firmou um contrato para fornecimento de água tratada com o 
Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Sumaré. Será fornecida água para o abastecimento 
de aproximadamente 50 mil habitantes ou 20% da população local. O município tem hoje uma 
população aproximada de 240 mil habitantes e, com a implantação desta obra, poderá atender a 
um dos maiores anseios de sua população, que é a regularização do abastecimento e eliminação 
dos problemas de falta d’água, em especial na Área Cura.

Para viabilizar a operação, a Sabesp está antecipando R$ 3,5 milhões em investimentos, necessários 
à ampliação do sistema integrado Paulínia–Hortolândia–Monte Mor. Este recurso será utilizado 
para a construção de uma estação de tratamento de água e em equipamentos necessários ao 
fornecimento ao sistema integrado. A Sabesp terá condições de ofertar até 200 L/s para o Município 
de Sumaré, agregando, além de valores econômicos, um elo político importante e estratégico para 
expansão de novos negócios na região.
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A integração ao Polo 
Tecnológico permitirá à 
Sabesp compartilhar e 
desenvolver tecnologias 
com empresas que têm 
tradição em pesquisa

Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I)
Três grandes realizações marcaram 2009 na área de PD&I. A primeira foi o acordo 

de cooperação com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp) para desenvolver projetos na modalidade de “Pesquisa em Parceria para 

Inovação Tecnológica (Pite)”. Esta parceria prevê investimentos de R$ 25 milhões 

pela Sabesp e de R$ 25 milhões pela Fapesp, ao longo de cinco anos.

No âmbito desse acordo, em dezembro de 2009 a Fapesp publicou o edital para 

primeira chamada de propostas de pesquisas na área de saneamento, com aporte 

de recursos de R$ 10 milhões, sendo R$ 5 milhões da Sabesp e R$ 5 milhões da 

Fapesp, e estimativa para a conclusão das pesquisas em 36 meses.

Uma segunda realização foi o Prêmio Sabesp de Criatividade, que tem como 

objetivo selecionar e premiar ideias inovadoras propostas por seus funcionários 

para melhoria de processos e redução de custos. A primeira edição contou com 

730 inscrições, sendo que 64 foram premiadas.

A terceira realização importante foi a integração da Sabesp ao Polo Tecnológico 

de São José dos Campos, que conta com a participação de empresas como a Vale 

e a Embraer. A integração ao Polo Tecnológico permitirá à Sabesp compartilhar 

e desenvolver tecnologias e conhecimento com empresas com tradição em 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, ampliando, assim, a possibilidade de 

firmar alianças tecnológicas e de prospectar novos negócios.

O desafio para 2010 é o fortalecimento da área por meio da criação de uma 

Superintendência de PD&I, de um Comitê de Inovação e de um Conselho 

Científico, o qual será formado por integrantes escolhidos pela 

diretoria da Sabesp e com reputação e conhecimento em áreas 

como pesquisa e desenvolvimento, administração de empresas, 

propriedade intelectual e afins.

A área terá como principais desafios inventariar e difundir as 

tecnologias existentes na companhia, desenvolver uma política de 

proteção de direitos de propriedade intelectual, coordenar as alianças tecnológicas 

e os acordos de cooperação para o desenvolvimento de pesquisas de interesse 

da companhia, além de auxiliar na formatação de produtos que possam ser 

comercializados a partir das tecnologias desenvolvidas na Companhia.

Em 2009, foram realizadas cinco audiências de inovação cobrindo os temas: 

Métodos Estatísticos e 6 Sigma em Tratamentos de Esgoto, Reciclagem de Lodo 

de ETA, Biocatalisadores e Biorremediadores para Melhorar a Performance em 

Tratamentos de Esgoto, Eficiência Energética no Lançamento e Monitoramento 

Automático no Saneamento.

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Tecnologias de Recursos 
Hídricos e Saneamento Ambiental em São José dos Campos
A Sabesp instalou no Parque Tecnológico Riugi Kojima, em São José dos Campos, o Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento em Tecnologia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. O Parque 
Tecnológico é um empreendimento do Governo do Estado de São Paulo e da prefeitura de São José dos 
Campos, que tem a intenção de estimular o desenvolvimento de tecnologia por meio de convênios 
entre empresas e universidades.

A instalação do centro da Sabesp traz grandes avanços no desenvolvimento de tecnologia, tornando-se 
referência em recursos hídricos e saneamento, graças à interação com as áreas de tecnologia de 
empresas privadas, bem como as universidades. O intuito é que o setor de saneamento tenha à 
disposição técnicos preparados e capacitados para operar os serviços com excelência.

 Operação de cromatógrafo líquido no Laboratório Central.
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poderia repercutí-lo e se capacitar para que, uma vez emitido, o documento seja 

lido de forma mais abalizada.. Assim, abdicou-se de captar apenas manifestações 

mais técnicas, em favor de tornar didático, questões fundamentais, tais como: por 

que emitir o relatório, seu significado e a importância da participação da sociedade 

não somente no documento, mas também na priorização dos projetos. Isto significou 

estender o convite para os dois eventos a um público amplo, incluindo cerca de 600 

membros de ONGs, 250 de  instituições de ensino, 540 de órgãos públicos, 630 da 

mídia, 280 de associações setoriais e de classe, 80 de bancos e 350 de empresas 

(fornecedores e prestadores de serviço). Muitos destes replicaram os convites para 

suas respectivas listas de contatos.

iv.  resolveu-se sediar os eventos em locais que tinham relação com o tema tratado e 

não em um hotel. Assim, o de responsabilidade social ocorreu em um circo-escola 

mantido pelo Instituto Criança Cidadã, numa favela da capital - a comunidade 

San Remo - e o da dimensão ambiental na Associação de Amigos de Taiaçupeba, 

que promove educação ambiental e a recuperação da mata ciliar.

v. em abril/2010, antes da edição deste relatório em sua versão final, organizou-se a 

22a audiência de sustentabilidade para lançá-lo e acolher sugestões adicionais da 

sociedade. Um painel de personalidades comentou em mesa redonda as dimensões 

ambiental, social e econômica além da visão do cliente. 

Governança  
corporativa
 GRI 4.1  
A ampliação da governança corporativa 
é um desafio constante para uma 
empresa que foi a primeira de 
controle estatal no Brasil a aderir, em 
abril de 2002, ao Novo Mercado da 
BM&FBovespa e que simultaneamente 
listou suas ações na Bolsa de Nova Iorque.

Engajamento com partes interessadas 
Buscou-se aprimorar a forma de relacionamento entre os vários atores socioambientais 

e econômicos, relacionados com as atividades da empresa, para obter subsídios para o 

Relatório de Sustentabilidade 2009. Os principais aspectos de melhoria são abordados abaixo:

i.  foram realizados dois, em vez de apenas um, painéis de engajamento de partes 

interessadas, abordando-se as dimensões de responsabilidade social e de 

responsabilidade ambiental separadamente, em outubro e novembro de 2009, 

respectivamente. Com isso obteve-se mais sinergia nas discussões pelo maior grau de 

entrosamento dos participantes com os temas. Também mais do que dobrou o número de 

participantes, que atingiu um total de 214 pessoas - ante 99 no ano anterior. Destaque-

se a representatividade, com presença expressiva de 62 diretores de entidades.

ii.  os eventos foram organizados com mais antecedência em relação à emissão do 

documento, o que trouxe mais tempo de reação para a corporação, não somente quanto 

aos temas, bem como para abrir outros canais. Destaque-se que uma das sugestões 

foi de utilizar os encontros mensais com as lideranças comunitárias para discussão do 

relatório.

iii.  optou-se por uma sistemática menos formal, pois se entendeu que a dinâmica de 

pequenos grupos de trabalho com nomes/entidades convidadas poderia restringir as 

discussões a um corpo de especialistas, em detrimento de abrir o tema para um público 

mais amplo, incluindo aqueles pouco familiarizados com este tipo de documento, que 

 Obra da ETE Mongaguá.
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Dilma Pena
Presidente do Conselho de Administração 

desde janeiro de 2007. Mestre em 

Administração Pública pela Fundação 

Getulio Vargas (FGV/EAESP) e graduada 

em Geografia pela Universidade de Brasília, 

iniciou sua carreira como funcionária 

pública federal, em 1976, como técnica 

em planejamento e pesquisa do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

Foi diretora de Saneamento da Secretaria 

de Política Urbana do Ministério de 

Planejamento, diretora de Investimentos 

Estratégicos do Ministério de Planejamento 

e diretora da Agência Nacional de Águas. 

Na administração pública paulista ocupou o 

cargo de secretária adjunta da Secretaria 

de Economia e Planejamento. Desde janeiro 

de 2007 é responsável pela Secretaria de 

Saneamento e Energia do Estado de São 

Paulo e preside também os Conselhos de 

Administração das empresas Cesp e Emae. 

Dilma Pena tem vários artigos, textos e 

livros publicados nas áreas de saneamento, 

recursos hídricos e planejamento.

Gesner Oliveira 

Conselheiro de Administração desde julho de 

2008 e diretor-presidente desde janeiro de 

2007. Membro do Conselho de Administração 

da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) 

e professor do Departamento de Economia 

da Fundação Getulio Vargas. Prêmio de 

Cidadania pelo Pensamento Nacional das 

Bases Empresariais (PNBE) 2009, na categoria 

“Empresário Ambientalista”. Organizador do 

livro “A Economia do Saneamento no Brasil” 

(2010). Professor Visitante da Universidade 

de Columbia nos EUA (2006). Presidente do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade), de 1996-2000. Secretário Interino de 

Acompanhamento Econômico do Ministério 

da Fazenda (1995). Secretário Adjunto da 

Secretaria de Política Econômica do Ministério da 

Fazenda (1993-1995). Presidente do Instituto 

Tendências de Direito e Economia, sócio-

diretor da Tendências Consultoria Integrada, 

consultor e árbitro nas áreas de regulação de 

infraestrutura e defesa da concorrência. Ph.D 

em economia pela Universidade da Califórnia/

Berkeley, mestre em economia pelo Instituto de 

Economia da Unicamp e bacharel em economia 

pela Faculdade de Economia e Administração da 

Universidade de São Paulo/USP.

Cabe menção especial a algumas propostas:

 •ouvir o cliente, durante pesquisa de opinião anual, no tocante à hierarquização 

das prioridades das ações da empresa nos campos social e ambiental. Isto 

significa ouvir a sociedade não apenas quanto à prestação de contas no 

relatório, mas também na formulação do planejamento de atividades;

 • incluir mais seções de casos de parcerias e destacar as atividades realizadas em 

conjunto com entidades no corpo do relatório. Esta edição ampliou este espaço 

e mesmo quando não se pôde descrevê-las, por restrições de espaço, foram 

citados ao menos os nomes, de modo a lhes dar visibilidade e tornar possível 

que estas encontrem outros apoiadores/patrocinadores;

 •compensar as emissões de carbono relativas à preparação/impressão do 

relatório, a exemplo do que é feitos para as audiências de sustentabilidade, o 

que foi providenciado para esta edição;

 •criar um índice remissivo de palavras-chave para facilitar a localização de 

temas específicos, que pode ser encontrado na página 162.

 • também ficou evidenciado que é necessário capacitar melhor todos os 

participantes para que haja um aprofundamento das discussões. Pretende-se 

evoluir neste sentido ao longo de 2010, aproveitando-se o espaço de reuniões 

de rotina com diversos públicos.

Estrutura de governança
Assembleia Geral de Acionistas
Instância máxima da decisão, com poderes para decidir todos os negócios 

relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à 

sua defesa e desenvolvimento. Compete à assembleia geral, entre outras, eleger 

ou destituir os conselheiros de administração e fiscal. Todos os documentos a 

serem analisados ou discutidos em assembleia são disponibilizados na sede social 

da Empresa e na BM&FBovespa, a partir da publicação do edital de convocação.

A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento 

até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, e será feita mediante o 

cumprimento das regras estabelecidas no estatuto social.

Conselho de Administração -  GRI 4.2 / 4.3 / 4.4 

É composto por 13 membros com mandato unificado de dois anos, permitida a reeleição. 

As posições de presidente do conselho e de presidente da Companhia são ocupadas por 

pessoas distintas e não poderão recair na pessoa do diretor-presidente da Companhia 

que for eleito conselheiro. Dentre os conselheiros, quatro são independentes, de acordo 

com as regras do regulamento do Novo Mercado, sendo um deles eleito pelos acionistas 

minoritários. É assegurada a participação de um representante dos empregados no Conselho 

de Administração, com mandato coincidente com o dos demais conselheiros.

Membros do Conselho de Administração
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Mário Engler Pinto Junior
Conselheiro de Administração desde março 

de 2006. Graduado em 1979 pela Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, 

onde obteve em 2009 o título de Doutor em 

Direito Comercial. Advogado militante desde 

1979 e procurador do Estado de São Paulo 

desde 1984. Exerceu cargos de direção em 

empresas privadas e estatais. Assessorou o 

Governo do Estado no Programa Estadual de 

Desestatização e no Programa de Parcerias 

Público-Privadas. Exerce atualmente a 

função de chefe da Consultoria Jurídica da 

Secretaria da Fazenda. É professor doutor 

da Escola de Direito de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, onde leciona as 

disciplinas “Redação e Estratégia Contratual” 

e “Direito Público dos Negócios”.

Antero Paes de Barros Neto
Conselheiro de Administração da Sabesp 

de maio de 2007 a março de 2010. É 

jornalista e advogado. Graduado em 

direito pela União Pioneira de Integração 

Social (Upis) e pós-graduado em Direito 

Constitucional no IDP de Cuiabá (MT). 

Foi vereador em Cuiabá de 1982 a 1986 

e congressista constituinte de 1986 a 

1990. Foi secretário da Casa Civil e de 

Comunicação Social de Mato Grosso, no 

período de janeiro de 1994 a abril de 

1998. Foi senador da República de 1999 

a janeiro de 2007 ocupando, na mesa–

diretora do Senado, os cargos de segundo 

vice-presidente e segundo secretário.

Jerônimo Antunes
Conselheiro de Administração independente 

desde abril de 2008 e Coordenador 

do Comitê de Auditoria. Graduado em 

Administração de Empresas e Ciências 

Contábeis. Mestre e doutor em Controladoria 

e Contabilidade pela Universidade de São 

Paulo, na qual atua como professor no 

Departamento de Contabilidade e Atuária 

da Faculdade de Administração, Economia e 

Ciências Contábeis da Universidade de São 

Paulo (FEA–USP), desde 1999. Professor de 

diversos cursos de MBA promovidos pela 

Fipecafi, FIA e outras instituições. Atua como 

auditor independente desde 1977, sendo 

cadastrado como sócio-responsável técnico 

da Antunes Auditores Associados junto à 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

Foi diretor do Ipecafi, Ibracon e Anefac.

Reinaldo Guerreiro
Conselheiro de Administração independente 

e membro do Comitê de Auditoria desde 

janeiro de 2007. É doutor em contabilidade 

e controladoria, mestre em contabilidade 

e controladoria e bacharel em ciências 

contábeis pela FEA-USP. É professor da 

Faculdade de Economia, Administração 

e Contabilidade da Universidade de 

São Paulo. Vice-diretor da FEA-USP. 

É consultor especializado em gestão 

econômica. Trabalhou em vários projetos 

nas áreas de gestão econômica, custos, 

orçamentos e sistemas de informação em 

diversas empresas.

Humberto Rodrigues da Silva 

Conselheiro de Administração desde 

janeiro de 2007. Pós-graduado em 

metodologia e projetos de desenvolvimento 

municipal e urbano pela Escola Nacional 

de Serviços Urbanos (Ensur). Graduado 

em administração pública pela Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo 

(FGV). É secretário-adjunto da Casa Civil 

do Governo do Estado de São Paulo.

Alexander Bialer 

Conselheiro independente de Administração 

desde abril de 2003, representante dos 

acionistas minoritários. Graduado em 

engenharia pelo Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica (ITA), com MBA/LS em 

administração de sistemas pela Eaesp/

FGV. Atualmente é também conselheiro 

de administração da Avianca-TACA, da 

Pacific Rubiales Energy, da ROMI e da 

ANDRITZ HYDRO Inepar. Foi Diretor de 

Desenvolvimento de Negócios da GE 

no Brasil e na América Latina, onde se 

aposentou em 2002, participou do Conselho 

de Administração de: Coplen, CELMA, 

GEVISA e Dako, entre outras.

Roberto Yoshikazu Yamazaki 
Conselheiro de Administração desde janeiro 

de 2007. Graduado em administração 

de empresas. Foi secretário-adjunto 

da Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo, de 2006 a janeiro de 2007 e 

coordenador da Administração Financeira 

do Estado, de 2003 a 2006. É Assessor 

técnico de Gabinete da Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo.

Manuelito Pereira Magalhães Júnior 

Conselheiro de Administração desde janeiro 

de 2007. É graduado e pós-graduando 

em Ciências Econômicas pelo Instituto 

de Economia da Unicamp. É membro dos 

Conselhos de Administração da CET/SP e 

da Prodam/SP. Foi membro do Conselho de 

Administração da Cohab/SP. Foi secretário 

Municipal de Planejamento do município de São 

Paulo (2007-2009). Atualmente, é presidente 

da Empresa de Planejamento Metropolitano do 

Estado de São Paulo (Emplasa S/A). 

Francisco Vidal Luna  
Conselheiro de Administração desde julho de 

2007. Doutor em Economia pela Faculdade de 

Economia e Administração da Universidade 

de São Paulo (USP). Foi secretário de 

Planejamento do município de São Paulo e 

atuou na Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo e no Ministério de Planejamento. 

Foi presidente do Banco Inter American 

Express S.A. Foi membro do Conselho 

de Administração do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

e secretário Especial de Assuntos Econômicos 

da Secretaria de Planejamento da Presidência 

da República. É secretário de Economia e 

Planejamento do Estado de São Paulo desde 

janeiro de 2007.
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Alberto Goldman
Conselheiro de Administração da Sabesp de 

abril de 2009 a março de 2010. Graduado 

em Engenharia Civil pela Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo. Atualmente 

é governador do Estado de São Paulo. Foi 

vice-governador do Estado, acumulando o 

cargo de secretário de Desenvolvimento. 

Desempenhou diversas funções no 

Legislativo e no Executivo. Deputado 

estadual por dois mandatos e deputado 

federal por seis mandatos, teve participação 

em importantes processos legislativos. 

Foi Presidente da Comissão Mista de 

Orçamento (2000) e relator da Lei Geral 

de Telecomunicações (1997), entre outros. 

Foi líder de bancada e listado entre os cem 

parlamentares mais influentes do Congresso 

Nacional por quatorze vezes consecutivas.

Foi Secretário Especial de Estado de 

Coordenação de Programas (1987) e de 

Administração (1988 a 1990). Reorganizou 

a máquina pública paulista. E como Ministro 

dos Transportes (1992 a 1994) iniciou 

processos que revolucionaram o setor, 

como a estadualização da CBTU (hoje 

CPTM), a concessão da manutenção da Via 

Dutra e a duplicação das rodovias Régis 

Bittencourt e Fernão Dias.

Heraldo Gilberto de Oliveira
Conselheiro de Administração independente 

e membro do Comitê de Auditoria 

desde outubro de 2009. Graduado em 

Administração de Empresas e em Ciências 

Contábeis. É mestre em Controladoria e 

Contabilidade pela FEA-USP e Professor em 

cursos de especialização e MBA nas áreas 

de Mercado de Capitais e Relações com 

Investidores na Fipecafi – FEA–USP. Atuou 

como auditor independente por dez anos. 

É consultor e perito contábil e financeiro, 

sócio da FCO Consultores Associados. Foi 

membro do Conselho de Administração 

e Coordenador do Comitê de Auditoria 

do Banco Nossa Caixa S/A de 2007 a 

2009. Membro Coordenador do Comitê de 

Auditoria do Banco Industrial e Comercial 

S/A (Bicbanco), desde setembro de 2009. 

É Diretor do Instituto de Executivos de 

Finanças de São Paulo (Ibef/SP).

Comitê de Auditoria
O Conselho de Administração é assessorado por um Comitê de Auditoria, 

composto por três conselheiros de administração independentes, dos quais um é 

especialista em finanças e coordenador do Comitê.

Em 2009, o Comitê trabalhou na revisão e atualização de seu regimento interno. 

A nova versão do regimento, aprovada pelo Conselho de Administração, está 

disponível no website da Companhia. O conselheiro de administração Heraldo 

Gilberto de Oliveira passou a integrar o Comitê.

Jerônimo Antunes (Coordenador)

Heraldo Gilberto de Oliveira

Reinaldo Guerreiro

Conselho Fiscal
Instalado de forma permanente desde a criação da Empresa, compõe-se de 

cinco membros titulares e respectivos suplentes, sendo um deles representante 

dos acionistas minoritários.

Titular Suplente

Atílio Gerson Bertoldi Deraldo de Sousa M. Junior

Emília Ticami Net Nazareno Sígolo

Jorge Michel Lepeltier (*) Alexandre Luiz O. de Toledo

Maria de Fátima A. Ferreira Tomás Bruginski de Paula

Sandra Maria Giannella Vanildo Rolando Neubauer

(*) – Representante dos acionistas minoritários

Diretoria Executiva
A diretoria é composta por seis membros com mandato unificado de dois anos, 

permitida a reeleição. Os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, 

sendo um deles designado diretor-presidente. O diretor-presidente integra o 

Conselho de Administração.
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Gesner Oliveira 

Conselheiro de Administração desde julho de 

2008 e diretor-presidente desde janeiro de 

2007. Membro do Conselho de Administração 

da Companhia Energética de São Paulo  

(Cesp) e professor do Departamento de 

Economia da Fundação Getulio Vargas. Prêmio 

de Cidadania pelo Pensamento Nacional das 

Bases Empresariais (PNBE) 2009,  

na categoria “Empresário Ambientalista”. 

Organizador do livro “A Economia do 

Saneamento no Brasil” (2010). Professor 

Visitante da Universidade de Columbia 

nos EUA (2006). Presidente do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade), 

de 1996-2000. Secretário Interino de 

Acompanhamento Econômico do Ministério 

da Fazenda (1995). Secretário Adjunto da 

Secretaria de Política Econômica do Ministério 

da Fazenda (1993-1995). Presidente do 

Instituto Tendências de Direito e Economia, 

sócio-diretor da Tendências Consultoria 

Integrada, consultor e árbitro nas áreas 

de regulação de infraestrutura e defesa 

da concorrência. Ph.D em economia pela 

Universidade da Califórnia/Berkeley, mestre 

em economia pelo Instituto de Economia 

da Unicamp e bacharel em economia pela 

Faculdade de Economia e Administração da 

Universidade de São Paulo (FEA–USP).

Marcio Saba Abud
Diretor de Gestão Corporativa desde janeiro 

de 2007. Formado em Ciências Econômicas 

pela Faculdade de Economia e Administração 

da Universidade de São Paulo (FEA–USP) com 

vasta experiência na área financeira e em 

diversos segmentos dos mercados nacional 

e internacional. De abril de 1987 a janeiro 

de 2007 ocupou o cargo de vice-presidente 

do Banco Westlb do Brasil S/A.

Rui de Britto Álvares Affonso
Diretor econômico-financeiro e de Relações 

com Investidores desde julho de 2003. Ph 

D e mestre em economia pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). É formado 

em economia pela Universidade de São Paulo 

(USP). É professor do Instituto de Economia 

da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) desde 1986. Ocupou diversos 

cargos no Governo do Estado de São Paulo.

Membros da Diretoria Executiva

Paulo Massato Yoshimoto
Diretor Metropolitano desde fevereiro 

de 2004. Engenheiro civil pela Escola de 

Engenharia de Lins. Trabalha na Sabesp 

desde 1983 e ocupou os seguintes 

cargos: assistente executivo da Diretoria 

de Operações e Superintendente das 

áreas de Produção de Água, Manutenção, 

Planejamento e Desenvolvimento 

Operacional da Região Metropolitana.

Umberto Cidade Semeghini
Diretor de Sistemas Regionais desde janeiro 

de 2007. Engenheiro elétrico pela Faculdade 

de Engenharia Industrial (FEI). Foi secretário 

de Planejamento do Ministério do Transporte 

e diretor da empresa Gerentec Engenharia. 

Trabalhou anteriormente na Sabesp, ocupando 

os cargos de superintendente de Produção e 

diretor Metropolitano entre 1986 e 1992.

Marcelo Salles Holanda de Freitas
Diretor de Tecnologia e Planejamento 

desde janeiro de 2007. Engenheiro civil, 

com pós-graduação em saneamento pela 

Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (USP). Tem especialização em 

Administração de Empresas pelo Ibmec. Foi 

vice-presidente da Região Metropolitana e 

Interior da Sabesp. Foi diretor de projetos 

da Ondeo Services do Brasil, diretor de 

saneamento da Suez Ambiental, CEO da 

Águas do Amazonas e diretor de serviços de 

saneamento da Etep.
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Remuneração dos administradores  GRI 4.5 

De acordo com a legislação societária brasileira, a remuneração a ser paga aos 

conselheiros de administração, conselheiros fiscais e diretores é estabelecida, de 

forma agregada, pela assembleia geral de acionistas.

A remuneração paga pela Companhia aos seus conselheiros de administração 

e aos diretores totalizou R$ 2,6 milhões em 2009. Um montante adicional de  

R$ 900 mil, referentes ao programa de bônus, foi provisionado no período de 

janeiro a dezembro de 2009.

Auditoria interna 
A auditoria interna tem atuação independente, com o objetivo de avaliar a 

integridade, adequação, eficácia e eficiência dos processos e dos sistemas de 

informações e de controles internos. Para o adequado cumprimento de suas 

responsabilidades, a auditoria interna tem acesso a todos os documentos, 

registros físicos e lógicos, sistemas, locais e pessoas envolvidas com as atividades 

sob exame. Está subordinada à Presidência e suas atividades são supervisionadas 

pelo Comitê de Auditoria.

Código de Ética e Conduta  GRI 4.8 

A Sabesp tem em seu Código de Ética e Conduta o principal referencial 

orientador, cujos valores éticos destacam o respeito à sociedade, ao cliente, ao 

meio ambiente e às pessoas, integridade, competência e cidadania. O Código 

estabelece a relação da Sabesp com os seus diversos públicos de interesse: 

administradores, conselheiros fiscais, empregados, clientes, fornecedores, 

acionistas, comunidade e sociedade em geral.

Em 2009, para melhor entendimento e disseminação do Código, foi elaborada uma 

cartilha didática com exemplos ilustrativos, a qual foi disponibilizada em diversas 

mídias aos empregados. Além disso, houve a recomposição do Comitê de Ética e 

Conduta, responsável por estimular o comprometimento de empregados com o 

Código e por zelar por sua constante pertinência, atualização e adequação, bem 

como por orientar e sugerir ações necessárias para divulgação e disseminação de 

seus preceitos em todos os níveis da empresa.

A adoção do Código de Ética e de Conduta é imprescindível para que a Sabesp 

consolide e amplie a reputação já conquistada de empresa socialmente responsável.

Canal de denúncias 
Para que o Código de Ética e Conduta seja observado, a Sabesp dispõe de um 

Comitê de Ética, de um Canal de Denúncias interno e de um Procedimento 

Empresarial de Apuração de Responsabilidades, bem como recebe denúncias 

externas via Ouvidoria e Serviço de Atendimento ao Cliente. O canal interno 

também está preparado para aceitar denúncias anônimas. Os resultados das 

averiguações das denúncias são encaminhados ao Comitê de Auditoria. As 

incidências são reportadas ao Comitê de Ética, para ações preventivas.

Em 2009, foram registradas 172 denúncias, das quais 41% foram concluídas e 

59% estão em averiguação. Essas denúncias referem-se a:

 •supostas irregularidades em processos que envolvem ligações e serviços 

operacionais de água e esgoto - 37%;

 •supostos comportamentos inadequados, tais como constrangimento moral, 

discriminação, assédio e injustiça no tratamento - 27%;  HR4 

 • situações envolvendo processos administrativos diversos, como uso indevido de 

transportes, estoque de produtos, licitações e compras - 29%; e

 •supostas irregularidades no gerenciamento de contratos de obras e serviços 

prestados por empreiteiras - 7%.

Em 2009, os riscos relacionados a casos de irregularidades administrativas, 

transgressões do Código de Ética e Conduta e/ou supostas corrupções foram 

mapeados em todas as Unidades de Negócio, por intermédio de sistema informatizado, 

com a identificação de maiores incidências por processo. Observou-se, de forma geral, 

um decréscimo significativo na quantidade de ocorrências. Esta tendência foi mais 

acentuada nos processos que envolvem supostas fraudes no relacionamento comercial 

com os clientes e nos casos de comportamento inadequado.  HR4 

 •Ainda em 2009, as diretorias foram acionadas para agilizar as providências 

necessárias ao equacionamento das ocorrências confirmadas nas averiguações. 

Participaram das reuniões sobre a utilização do sistema para acompanhamento 

dos planos de ação cerca de 80 profissionais, direta ou indiretamente envolvidos 

com a matéria, sendo em sua maioria superintendentes e gerentes que têm a 

função de multiplicar os conhecimentos entre os empregados pertencentes às 

suas áreas de atuação.  SO2   SO3 

 •Como decorrência dos processos de apuração de responsabilidades, as Unidades 

comprometeram-se com Planos de Ação voltados para a melhoria de processos 

de trabalho, adequação de controles internos e revisão de procedimentos 
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operacionais e empresariais. Quando necessário, foram aplicadas penalidades 

a empregados, firmas prestadoras de serviços e fornecedores, assim como 

abertos processos para ressarcimento de valores aos cofres da Sabesp.  SO4 

Relacionamento com auditores independentes
A Empresa obedece aos princípios que preservam a independência do auditor 

externo de não auditar seu próprio trabalho, não exercer funções gerenciais e não 

advogar em favor de seu cliente. A PricewaterhouseCoopers atuou como auditora 

independente para o período findo em dezembro de 2009 e não prestou, durante 

o exercício de 2009, serviços não relacionados à auditoria externa.

Gestão de riscos
Em 2009, foi consolidada a implantação do gerenciamento de riscos, em âmbito 

corporativo, por meio da identificação e avaliação dos riscos estratégicos e dos 

principais processos de negócio da Sabesp. O projeto inclui, ainda, a avaliação 

dos riscos estratégicos da Fundação de Seguridade Social (Sabesprev).

A Sabesp tem consciência de que uma boa gestão dos riscos é importante para 

garantir a continuidade das suas atividades e atingir a sua missão: prestar 

serviços de saneamento, contribuindo para que se tenha uma boa qualidade de 

vida e do meio ambiente.

Anteriormente, a Companhia executava diversas ações não padronizadas de 

gerenciamento de riscos. Em 2009, o processo foi oficializado e a gestão de riscos 

estratégicos passou a ser formada por duas instâncias: (i) Comitê de Riscos, 

composto pelo presidente da Companhia, na condição de coordenador, e por um 

representante de cada diretoria e (ii) Núcleo de Gestão de Riscos, subordinado à 

Auditoria Interna. O Comitê iniciou formalmente suas atividades em janeiro de 2010.

Controles internos
A Sabesp deu continuidade, em 2009, aos testes dos controles internos para a 

manutenção da certificação que atende à lei norte-americana Sarbanes-Oxley 

(SOx) desde 2006. Estes controles abrangem os procedimentos que asseguram a 

precisão dos registros contábeis a preparação das demonstrações financeiras de 

acordo com as regras oficiais e a devida autorização das transações relacionadas 

com aquisições, uso e disposição dos bens da Companhia.

Os controles internos, com base na avaliação realizada, foram considerados 

eficazes e, desta forma, concluiu-se que os principais riscos que poderiam afetar 

as demonstrações financeiras foram devidamente mitigados.

Para aprimorar os instrumentos organizacionais e os processos operacionais, o 

ano de 2009 foi marcado pela continuidade do monitoramento de indicadores 

de desempenho, com foco na identificação de pontos críticos que necessitam de 

atuação para manter e ampliar receitas, reduzir despesas e otimizar a gestão dos 

processos administrativos, operacionais e de obras. Os gestores da Companhia 

propuseram Planos de Ação para aprimorar os controles internos, que foram 

reportados ao Comitê de Auditoria e à alta administração.

Cláusula compromissória
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, a Companhia está vinculada à 

Cláusula Compromissória de Arbitragem, mediante a qual a BM&FBovespa, a 

Companhia e os seus acionistas, os administradores e os membros do Conselho 

Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa 

ou controvérsia que possa surgir entre eles que seja relacionada ou oriunda, em 

especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, 

das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da 

Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco 

Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais 

normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além 

daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato 

de Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de 

Arbitragem do Mercado. A disputa será conduzida na Câmara de Arbitragem do 

Mercado instituída pela BM&FBovespa em conformidade com o Regulamento da 

referida Câmara, observada a ressalva aplicável aos direitos indisponíveis.
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Receita operacional
A receita operacional bruta atingiu R$ 7,2 bilhões, com acréscimo de 5,8% em 

relação ao exercício anterior em decorrência dos reajustes tarifários, aplicados 

em setembro de 2008 (5,1%) e setembro de 2009 (4,43%), e do crescimento do 

volume faturado, 2,1% de água e 3,2% de esgoto.

Quadro 13: Histórico da receita operacional bruta
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Desempenho  
econômico-financeiro
A Sabesp apresentou resultado sólido 
no ano de 2009, confirmando a baixa 
exposição da Companhia à crise 
internacional que abalou os mercados nos 
anos de 2008 e 2009. 

O lucro líquido do ano foi de R$ 1,4 bilhão; a receita líquida 
atingiu R$ 6,7 bilhões, com crescimento de 6% em relação 
ao ano anterior; e o Lucro Antes dos Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização (LAJIDA) atingiu R$ 2,7 bilhões, 
com pequeno recuo de 3,5% em relação a 2008.

Quadro 11: Histórico do lucro
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R$ bilhões correntes

O lucro de 2008, que era de R$ 1 bilhão, passou para R$ 64 milhões em função da provisão para 

despesas relativas à parte controversa dos benefícios de complementação de aposentaria e pensão 

previstos na Lei Estadual nº 4.819/58, no valor de R$ 409,1 milhões, e pelo reconhecimento 

da provisão para a obrigação relativa ao compromisso atuarial mantido com os beneficiários da 

respectiva Lei, no valor de R$ 535,4 milhões.

 EC1  - O quadro abaixo resume o valor econômico direto gerado e distribuído pela Sabesp em 2009:

Quadro 12: Valor econômico gerado

Componente (Controladora)
Valor em 

milhares de reais 

A - Valor Econômico Direto Gerado  7.523.818 

  Receitas (a)  7.523.818 

B- Valor Econômico Distribuído 6.092.760

  Custos Operacionais (b)  2.114.499 

  Salários e Benefícios de Empregados (c)  1.665.940 

  Pagamentos para Provedores de Capital (d)  964.250 

  Pagamento ao Governo (e)  1.317.218 

  Investimento na Sociedade (f) 30.853

Valor Econômico Gerado (A-B)  1.431.058 

Notas:
(a)  Receitas – Compostas por todas as receitas 

operacionais, financeiras, outras receitas 
operacionais, juros e variações monetárias, 
cambiais ativas e receita relativa à construção 
de ativos próprios.

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

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

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

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

(f)  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.

Observações:
(1)  As outras despesas operacionais não foram 

computadas em nenhum dos itens acima e 
totalizam o valor de  
R$ 90,9 milhões.

(2)  A metodologia para elaboração deste quadro 
é similar ao do DVA (Demonstração do Valor 
Adicionado) divulgado nas Demonstrações 
Financeiras de 2009, exceto com relação às 
despesas financeiras, variações monetárias/
cambiais e imposto de renda, que foram 
considerados os valores efetivamente pagos 
e não os provisionados.
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Resultado operacional
O resultado medido pelo LAJIDA alcançou R$ 2,7 bilhões e margem de 40,7%. 

A margem LAJIDA foi afetada por alguns eventos extraordinários, entre eles, e 

principalmente, a provisão para demissão de empregados aposentados referente 

ao TAC2. Sem essa provisão, a margem LAJIDA seria de 42,9%.

Quadro 16: Histórico do LAJIDA

Análise do endividamento
No ano de 2009, a Companhia contraiu novas dívidas no valor de R$ 2,239 

bilhões e amortizou um total de R$ 1,896 bilhão. Em função das amortizações e, 

principalmente, pela valorização do real frente ao dólar norte-americano, o saldo 

líquido foi uma diminuição de R$ 305 milhões no endividamento total.

A dívida líquida fechou o ano de 2009 em R$ 5,79 bilhões, um recuo de 7,3% 

em relação a 2008. Ao final de 2009, a dívida lastreada em moeda estrangeira 

correspondia a 26,6%, ante 33,2% em 2008, tendo sido 70,2% dessa dívida 

contraídos com organismos multilaterais, ante 69,5% em 2008. Mesmo considerando 

as novas captações que a Companhia vem realizando para cumprir o programa de 

investimentos e a necessidade de refinanciamento de dívidas, em 2009 a dívida 

líquida/LAJIDA manteve-se em 2,1 vezes, o mesmo patamar de 2008.

Quadro 14: Volume faturado de água e esgoto, por categoria de uso e 
por região
Volume Faturado de Água e Esgoto(1) por Categoria de Uso - milhões de m3

Água Esgoto Água + Esgoto

 2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 %

Residencial  1.358,7  1.393,1  2,5  1.088,8  1.124,3  3,3  2.447,5  2.517,4  2,9 

Comercial  154,0  155,5  1,0  141,8  143,8  1,4  295,8  299,3  1,2 

Industrial  35,7  34,4  (3,6)  33,9  34,8  2,7  69,6  69,2  (0,6)

Pública  47,1  47,0  (0,2)  38,0  38,6  1,6  85,1  85,6  0,6 

Total varejo  1.595,5  1.630,0  2,2  1.302,5  1.341,5  3,0  2.898,0  2.971,5  2,5 

Atacado  284,5  288,0  1,2  27,9  31,1  12,0  312,4  319,1  2,1 

Água de reuso  0,2  0,8  -  -   -   -   0,2  0,8  - 

Total  1.880,2  1.918,8  2,1  1.330,4  1.372,6  3,2  3.210,6  3.291,4  2,5 

(1) Não auditado
Volume Faturado de Água e Esgoto(1) por Região - Milhões de m3

Água Esgoto Água + Esgoto

2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 %

Metropolitana  1.065,9  1.083,9  1,7  887,3  911,1  2,7  1.953,2  1.995,0  2,1 

Sistemas 
Regionais (2)  529,6  546,1  3,1  415,2  430,4  3,7  944,8  976,5  3,4 

Total varejo  1.595,5  1.630,0  2,2  1.302,5  1.341,5  3,0  2.898,0  2.971,5  2,5 

Atacado  284,5  288,0  1,2  27,9  31,1  11,5  312,4  319,1  2,1 

Água de reuso  0,2  0,8  -   -   -   -   0,2  0,8  -  

Total  1.880,2  1.918,8  2,1  1.330,4  1.372,6  3,2  3.210,6  3.291,4  2,5 

(1) Não auditado
(2) Composto pelas regiões do litoral e interior

A receita operacional líquida alcançou R$ 6,7 bilhões, uma evolução de 6% em 

relação a 2008.

Quadro 15: Histórico da receita operacional líquida (R$ bilhões correntes)

2009200820072006200520042003

 4,1 4,4 
 5,0 

 5,5 
 6,0 

 6,4  6,7 

 4,1 4,4 
 5,0 

 5,5 
 6,0 

 6,4  6,7 

2009200820072006200520042003

 50,3 

 43,8  46,1  44,3  45,2  44,7 
 40,7 

 50,3 

 43,8  46,1  44,3  45,2  44,7 
 40,7 

2 Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público Estadual.



88 Relatório de Sustentabilidade 2009 89

Fontes de recursos

Títulos de dívida 
Em dezembro de 2009, a Companhia efetuou a 4ª Emissão de Notas Promissórias 

no valor de R$ 900 milhões, com vencimento em maio de 2010, cujos recursos 

foram utilizados para resgatar integralmente a 3ª Emissão de Notas Promissórias 

no valor de R$ 600 milhões e para reforço de caixa.

Em fevereiro de 2010, foi protocolado na Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) o pedido de análise prévia do registro 

da oferta pública da 11ª Emissão de Debêntures no montante de R$ 900 milhões, 

em duas séries, sendo a primeira série no montante de R$ 600 milhões, com prazo 

de vencimento de cinco anos, e a segunda série no montante de R$ 300 milhões, 

com prazo de vencimento de três anos.

Empréstimos e financiamentos
Para viabilizar o Plano Plurianual de Investimentos, a Sabesp está em estágio 

avançado de negociação e contratação dos seguintes financiamentos para seus 

programas: 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

A Empresa está negociando com o BID um financiamento no valor de US$ 

600 milhões para a terceira etapa do Projeto Tietê. A contrapartida da Sabesp 

corresponderá a US$ 200 milhões, o que totaliza um investimento de US$ 800 

milhões. A expectativa é de que a contratação do financiamento ocorra no 1º 

semestre de 2010.

Banco Internacional de Reconstrução  
e Desenvolvimento (Bird)

Em 2009, a Sabesp formalizou com o Bird um financiamento para o Programa 

Mananciais, que integra o Programa Vida Nova. O Programa Mananciais conta com a 

participação do Estado e de vários municípios, além da Sabesp, e tem coordenação 

geral da Secretaria de Saneamento e Energia. Do montante total a ser aplicado 

no Programa, que é de aproximadamente US$ 281,8 milhões, caberá à Sabesp 

arcar com a maior participação, US$ 125 milhões, dos quais US$ 100 milhões 

correspondem a recursos financiados e US$ 25 milhões são de contrapartida.

Japan International Cooperation Agency (Jica3)

A Sabesp está negociando com a Jica novos financiamentos para três programas, 

conforme resumo abaixo:

 • Programa Onda Limpa – segunda etapa: financiamento complementar ao contrato 

formalizado com a Jica em 2004. O montante estimado de financiamento é da 

ordem de US$ 190 milhões e os recursos serão utilizados para a execução de 

obras e serviços na Região Metropolitana da Baixada Santista.

 •Programa Pró-Billings: Parte do Programa Vida Nova, este programa será 

executado na área da Represa Billings, em São Bernardo do Campo. O montante 

estimado para o programa é de US$ 123 milhões, sendo US$ 61,5 milhões de 

financiamento e US$ 61,5 milhões de contrapartida. A expectativa é de que a 

contratação do financiamento ocorra no 1° semestre de 2010.

 •Programa de Redução de Perdas de Água – segunda etapa: Para esta etapa, o 

programa prevê um montante estimado de US$ 572 milhões, sendo US$ 366 

milhões de financiamento e US$ 206 milhões de contrapartida. O estágio em que 

se encontra a negociação ainda não permite estimar quando o financiamento 

será contratado.

Além dessas negociações, a Sabesp mantém com a Jica um contrato de 

financiamento (celebrado com o Japan Bank for International Cooperation 

(JBIC), em 2004) no valor de ¥ 21,320 bilhões para a execução do Programa 

Onda Limpa, cujos desembolsos de recursos foram encerrados em 2009. 

 Tanque de aeração da ETE Barueri 

3  Desde 1º de outubro de 2008, a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) incorporou as operações de 
empréstimo AOD (Assistência Oficial para o Desenvolvimento) do Banco Japonês de Cooperação Internacional (JBIC)
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Caixa Econômica Federal (CEF)

A Sabesp celebrou em 2009 um contrato de financiamento para a implantação de 

aterro sanitário no Município de São João da Boa Vista. O valor do investimento é 

de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 8,1 milhões financiados e R$ 424 mil de contrapartida.

A empresa está negociando com a CEF uma emissão de título público (debênture) 

voltado para obtenção de recursos da Carteira de Saneamento do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os recursos deverão ser utilizados para 

financiamento de parte do Plano de Investimentos. O montante da emissão 

deverá ser de R$ 500 milhões e a contrapartida da Sabesp corresponderá a  

R$ 50 milhões, o que totaliza um investimento de R$ 550 milhões.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Em 2009, a Sabesp formalizou com o BNDES um contrato de subscrição de 

debêntures simples com emissões privadas. Os recursos destinam-se aos 

seguintes projetos: Programa de Redução de Perdas – primeira etapa, Estação 

de Tratamento de Água Rio Grande, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Mantiqueira 

e Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. As debêntures serão subscritas em três 

emissões, cada uma delas no valor de R$ 275,4 milhões, totalizando o montante 

de R$ 826,1 milhões. A 1ª emissão foi realizada em dezembro de 2009 e a 

previsão é de que a 2ª e 3ª emissões ocorram em 2010 e 2011, respectivamente.

No início de 2010, a Sabesp celebrou com o BNDES um contrato de financiamento 

para o Programa Onda Limpa – segunda etapa. O valor do financiamento é da 

ordem de R$ 294 milhões, que serão utilizados para execução de obras e serviços 

na Região Metropolitana da Baixada Santista.

Mercado de ações
Num ano de recuperação no valor das ações, a ação da Sabesp na BM&FBovespa 

encerrou o ano cotada a R$ 34,38, uma valorização de 23,8% em comparação 

ao final de 2008. O volume financeiro de movimentação das ações da Empresa 

foi de R$ 2,5 bilhões em 2009, e a média diária de negociação foi 28% superior 

a 2008, com 1.082 negócios ao dia e presença do papel em 100% dos pregões.

O valor de mercado da Companhia no fechamento de 2009 era de R$ 7,8 bilhões, 

ou 74% do Patrimônio Líquido contabilizado.

A cotação dos American Depositary Receipts (ADR) da Companhia registrou 

valorização de 62%, fechando o ano a US$ 39,12, e o volume financeiro 

negociado na NYSE em 2009 foi de US$ 2,5 bilhões.

Quadro 17: Composição acionária em 31/12/2009 (%)
 

25,7

 50,3 

24,0

 

A ação da Sabesp é negociada na Bolsa de Valores de São Paulo sob o código 

SBSP3 e na NYSE sob o código SBS e continua integrando os principais índices 

da BM&FBovespa, sendo que participa, pelo terceiro ano consecutivo, da carteira 

teórica do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).

Dividendos
Em 2008, a Sabesp pagou R$ 296,2 milhões em dividendos a título de juros sobre 

capital próprio, correspondendo a R$ 1,30 por ação ordinária. Com relação ao 

ano de 2009, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre 

o capital próprio no montante de R$ 394,2 milhões, correspondendo a R$ 1,73 

por ação ordinária, a ser pago em até 60 (sessenta) dias após a realização da 

Assembleia Geral Ordinária, que aprovará as contas de 2009.
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Meio Ambiente
é a razão de ser  
da Sabesp

Política de Meio Ambiente 
A nova Política de Meio Ambiente da Sabesp, vigente desde janeiro de 2008, 
estabelece diretrizes para a gestão ambiental da empresa. O extrato da política está 
disponível na internet (www.sabesp.com.br, em “Sustentabilidade”).

 Represa Ponte Nova no Sistema Alto Tietê.
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 Vista aérea da represa Paiva Castro no Sistema Cantareira.

Avançamos em 2009 na implantação da 
gestão ambiental visando permear todas as 
atividades e departamentos da organização 
e torná-la uma variável a ser considerada em 
toda tomada de decisão.

Principais realizações

Rede de Gestão Ambiental 
Em abril de 2007 teve início na Sabesp um processo de mudanças para alinhamento da 

estrutura organizacional, com forte ênfase em relação às questões ambientais. Nesse 

sentido, alocou-se a função Meio Ambiente na Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e 

Meio Ambiente, dentro da qual foi criada a Superintendência de Gestão Ambiental, composta 

pelos seguintes departamentos e coordenadorias:

 •Departamento de Controle e Acompanhamento Ambiental – composto pelas 

coordenadorias de acompanhamento e controle ambiental, gestão e comunicação de 

riscos ambientais;

 •Departamento Técnico e Desenvolvimento Ambiental – composto pelas coordenadorias de 

estudos ambientais, educação e desenvolvimento ambiental;

 •Departamento de Gestão de Recursos Hídricos – composto pelas coordenadorias de gestão 

institucional de recursos hídricos e programas especiais de recursos hídricos;

 •Departamento de Planejamento e Gestão Ambiental – composto pelas coordenadorias de 

avaliação e procedimentos ambientais, gestão de informações ambientais;

 •Coordenadoria de Comunicação Ambiental;

 •Coordenadoria de Assistência Legal.

Também foi criada, em nível corporativo, um departamento Jurídico Ambiental subordinado 

à Superintendência Jurídica. Está em funcionamento, desde 2007, o Comitê de Meio 

Ambiente com representantes de todas as diretorias para decisões e encaminhamentos de 

assuntos estratégicos.

Para estabelecer uma linha de atuação integrada na empresa visando administrar as 

demandas ambientais, que são específicas de cada região de atuação da Sabesp, foram 

implementados, a partir de 2007, 20 “Núcleos de Gestão Ambiental” (NGAs) nas Unidades 

de Negócio (UNs) e subordinados à Superintendência de Gestão Ambiental.

Os NGAs foram concebidos para atuar de perto na rotina operacional e, consequentemente, 

apoiar a tomada de decisões a nível local, agilizar o fluxo de informações e contribuir para 

que as diretrizes atinjam de forma homogênea toda organização. Além disso, constituem 

uma fundamental rede de intercâmbio para melhoria contínua da performance ambiental.

Ao longo de 2009, investiu-se na capacitação da equipe de 31 profissionais 

dos NGAs por meio de cursos, palestras, seminários e visitas técnicas. Foram 

abordados temas como legislação aplicada (inquérito civil, ação civil pública 

ambiental e Termo de Ajuste de Conduta - TAC), redação empresarial, valoração 

de possíveis danos ambientais, licenciamento ambiental no Estado de São Paulo 

e perícia ambiental, num total de 5.615 horas (672 horas de cursos externos e 

4.943 horas de cursos internos).

As diversas ações e programas de natureza ambiental são desenvolvidos pelas 

Unidades de Negócio descentralizadas da empresa, que também são responsáveis 

pela implementação da Política de Meio Ambiente.

Desde abril 2007, investiu-se na capacitação da equipe de profissionais ligados 

à gestão ambiental através de treinamentos, palestras, seminários e visitas 

técnicas. Foram abordados temas como legislação aplicada, redação empresarial, 

valoração de possíveis danos ambientais, licenciamento ambiental e perícia 

ambiental num total de mais de 6.500 horas.
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Um dos temas discutidos 
em comitês e subcomitês 

é a lei de proteção dos 
mananciais.

Programa Corporativo de Regularização das 
Outorgas de Uso de Recursos Hídricos 
O programa prevê a regularização dos usos em toda a Companhia, contemplando 

as barragens de regularização, barragens de elevação de nível, captações, 

poços e lançamentos de efluentes existentes. O programa em andamento está 

direcionado para as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) 

do Alto Tietê, compreendendo os sistemas isolados da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP). Outra frente de trabalho compreende as UGRHIs do Vale do 

Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. As UGRHIs do Piracicaba/Capivari/

Jundiaí e da Baixada Santista foram contempladas em contratos anteriores a 

2008. Estão em fase final de contratação os estudos relativos às demais UGRHIs 

para completar a regularização no Estado, com previsão de conclusão até o final 

de 2011. Para os novos empreendimentos, a obtenção de outorgas está sendo 

realizada durante a fase de concepção e implantação.

Participação nos colegiados  
de recursos hídricos 
Atualmente, cerca de 150 empregados da empresa participam diretamente em 

2 comitês federais, 21 estaduais e 5 subcomitês em todo o Estado. Para a gestão 

dessa representação foram estabelecidas diretrizes corporativas 

para a indicação de representantes e para o efetivo exercício da 

atividade. Também são promovidos eventos e reuniões para o 

intercâmbio de informações, nivelamento de conhecimentos e 

orientação para o alinhamento corporativo dos representantes 

das unidades de negócios. No 1º semestre de 2009, houve a renovação dos 

membros dos comitês para a gestão 2009–2011.

A Sabesp também participa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

por meio de vagas da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais 

(Aesbe) em uma das câmaras técnicas. No Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CRH), empregados da empresa participam ativamente das sete câmaras técnicas 

existentes como representantes da Secretaria de Estado de Saneamento e Energia 

(SSE). A participação na plenária deste Conselho é estabelecida por meio da 

representação da Aesbe. 

Acompanhamento da cobrança  
pelo uso da água
A Sabesp instituiu um grupo de trabalho em março de 2009 para acompanhar 

o processo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O grupo contou com 

representantes das áreas Operacional, Jurídica, Financeira e de Planejamento 

Integrado e está sob coordenação da área de Gestão Ambiental. Foram elaboradas 

orientações para estabelecer as linhas gerais e os princípios de atuação dos 

representantes nos comitês, em especial nos temas implantação da cobrança e 

busca desses recursos para novos empreendimentos.

Além das bacias do Paraíba do Sul e dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nas 

quais a empresa já paga pelo uso da água, está sendo implantada a cobrança 

na bacia do Sorocaba e Médio Tietê. Em dezembro de 2009, foram aprovadas as 

propostas de cobrança em mais quatro bacias do Estado, a saber: Baixo Tietê, 

a ser iniciada em 2010, Alto Tietê, Baixada Santista e Tietê–Jacaré, para 2011.

Enquadramento dos corpos d’agua
Está em preparação a licitação para contratar serviços de consultoria para estudar 

e avaliar o enquadramento dos corpos de água, com a utilização de ferramentas de 

modelagem de qualidade e aplicação destas a uma bacia-piloto. Este estudo permitirá 

avaliar os impactos do processo de enquadramento e, com base na bacia hidrográfica 

piloto do rio Juqueri, situada na região do extremo norte da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP), estabelecer uma metodologia a ser aplicada às demais bacias. Esse 

trabalho fornecerá, também, subsídios para a participação da Sabesp nos comitês de 

bacia hidrográfica durante o processo de elaboração do enquadramento, revendo-se o 

atual, que data de 1977 (Decreto estadual nº 10755/77).

Foram realizados dois seminários sobre enquadramento dos corpos d’água dentro 

de um projeto denominado “Ciclo de Conferências de Gestão Ambiental”, tratado 

a seguir. Participaram diversos segmentos da sociedade, como representantes 

de comitês de bacia, prefeituras municipais, universidades, Ministério Público, 

organizações não governamentais, agentes licenciadores e especialistas no assunto.

Programa de Educação Ambiental Sabesp (PEA) 
As atividades de educação ambiental e sanitária são desenvolvidas pela Sabesp 

há mais de 20 anos e, portanto, já estão incorporadas nos valores, na operação 

dos sistemas e nos processos de comunicação. Todavia, a partir do advento da 

Lei federal nº 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, 

e, mais recentemente, com a promulgação da Lei estadual nº 12.780/07, que 
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instituiu a Política Estadual de Educação Ambiental, a Sabesp assumiu a educação 

ambiental como ponto fundamental para o exercício de suas atividades, ao lado 

das políticas de saneamento, recursos hídricos e meio ambiente.

Para tanto, foi desenvolvido o PEA, de âmbito corporativo e com orientações 

gerais. Dentre os trabalhos elaborados, destacam-se o procedimento empresarial, 

a metodologia e os mecanismos para gerenciamento do conjunto de ações e 

projetos de educação ambiental em andamento.

O PEA foi lançado em outubro de 2009 em grande evento que contou com a 

presença de mais de 500 pessoas, incluindo várias lideranças e especialistas no 

setor. Avançando no processo de capacitação, em 2009 foram promovidas 2.961 

horas de cursos presenciais de Educação Ambiental e mais de 950 empregados 

já participaram do curso a distância em Educação Ambiental oferecido pela 

Universidade Empresarial Sabesp, totalizando 10.470 horas/aula.

Programa Sabesp 3Rs
O Programa Sabesp 3Rs, lançado em abril de 2008, visa ir além da implantação 

da coleta seletiva em todas as unidades e foi concebido segundo o princípio dos 

3Rs: reduzir, reutilizar e reciclar materiais, com o intuito de minimizar os resíduos 

gerados nas atividades administrativas da Sabesp.

Em 2009, além das iniciativas em várias unidades, destacam-se a reforma da 

central de resíduos e composteira e a implementação de um posto de entrega 

voluntária (PEV) e conjuntos para descarte seletivo de resíduos no complexo 

administrativo da Ponte Pequena, em São Paulo, onde trabalham cerca de mil 

empregados. Estendeu-se ainda o rol de recicláveis segregados para incluir 

plástico, metais, vidros e óleo de fritura usado.

As orientações para a implantação e manutenção do programa foram fixadas em 

procedimento empresarial emitido em setembro de 2009, cobrindo 16 diferentes 

tipos de resíduos. O Programa Sabesp 3Rs será estendido em 2010 para toda a 

empresa, com apoio de 80 futuros multiplicadores, a serem capacitados para tal 

atividade, representando todas as 40 superintendências e unidades de negócio. 

Em paralelo, está sendo preparado um curso a distância de 16 horas/aula, 

com lançamento previsto para o 1º semestre de 2010, a ser oferecido pela 

Universidade Empresarial Sabesp.

Mudanças climáticas e gestão de emissões de 
gases de efeito estufa 
Nos últimos anos, o tema das mudanças climáticas passou a fazer parte das 

agendas política e econômica mundiais, com repercussão marcante na vida das 

empresas, demandando inovação e novos conhecimentos científicos e tecnológicos 

para a superação desse imenso desafio para a humanidade. Cabe o registro de 

que as mudanças poderão afetar os negócios de várias formas:

 •alteração do regime de chuvas;

 •maior evaporação em represas;

 •maior consumo provocado pela maior temperatura (semelhante à sazonalidade 

do verão);

 •subida do nível e alteração do comportamento do mar junto à costa, afetando 

potencialmente, a longo prazo, o regime de operação dos emissários.

 EN16  A Sabesp, atuando proativamente, elaborou seu primeiro inventário de 

emissões de gases de efeito estufa em 2008 (ano-base 2007). A partir desse 

trabalho, foi possível iniciar a concepção de um programa de gestão de emissões 

e, desta forma, participar do esforço global na busca da estabilização e reversão 

das concentrações desses gases na atmosfera. Aproximadamente, 92% das 

emissões diretas e indiretas da Sabesp advêm da coleta e de tratamentos de 

esgotos e 3,66% são oriundas do consumo de energia elétrica. Como a evolução 

dessas emissões ocorre em médio prazo, estabeleceu-se que em 2010 seriam 

realizados os inventários dos anos-base 2008 e 2009 e a conclusão do programa 

corporativo de gestão de emissões, visando ao aprimoramento metodológico 

dessa importante ferramenta de gestão.

Em paralelo, estão sendo realizados estudos de viabilidade de projetos capazes 

de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de gerar créditos de carbono. 

Um esforço especial está sendo dirigido à redução do consumo de eletricidade, 

que resulta em emissões indiretas em função da parcela termoelétrica da matriz 

energética. A Sabesp é a maior consumidora individual de São Paulo, respondendo 

por 1,8% do total, e tem, assim, responsabilidade especial. Em 2009, o consumo 

por m³ de água caiu 2,3%, em boa medida graças ao programa de redução de 

perdas, tema tratado em seção específica deste relatório.

Coleta seletiva na Unidade de Negócio Metropolitana Leste 
Merece destaque o trabalho desenvolvido na Unidade de Negócio Metropolitana Leste 
que, em 2009, coletou 23,75 toneladas de recicláveis de 6 tipos, sendo 13,36 toneladas de 
geração interna e 10,39 toneladas trazidas por funcionários e pela comunidade. Do total, 
7,92 toneladas seguiram para leilão e 15,83 toneladas foram doadas para a cooperativa 
Vitória da Penha, que sustenta 50 famílias.

 Visita à ETA Guaraú.
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Transparência
Como parte desse trabalho, manteve-se a participação da Sabesp no Carbon 

Disclosure Project (CDP) pelo 4º ano consecutivo. O CDP é realizado anualmente 

a partir de consulta às maiores empresas do mundo, por meio de um questionário 

que permite às empresas relatar informações relevantes a respeito de sua 

exposição a riscos potenciais e oportunidades relacionadas às mudanças do clima. 

Outra finalidade do CDP é a inserção desse tema nas decisões de investimentos 

pelas empresas (http://www.cdprojetoct.net/). Participaram do CDP, em 2009, 

mais de 3 mil empresas, das quais 62 são brasileiras.

“Seal the Deal” – manifestação para a COP-15
 GRI 4.12  A Sabesp é signatária do Pacto Global (United Nations Global 

Compact, iniciativa vinculada à ONU) desde 2006 e participou do “Seal the 

Deal”, campanha para sensibilizar dirigentes mundiais reunidos na COP-

15, em Copenhague, no intuito de se firmar metas ambiciosas, através de 

manifestações de presidentes de empresas do mundo todo. Doze empresas 

brasileiras enviaram mensagens neste sentido, tendo participado um total de 

148 subscritores de todo o mundo (vide www.unglobalcompact.org/Issues/

Environment/Seal_the_Deal).

A Empresa também realizou palestra sobre o inventário de carbono, pioneiro no 

setor, e sobre iniciativas para a geração de energia própria (Pequenas Centrais 

Hidroelétricas e Termoelétricas) em reunião temática da COP-15, integrando 

a delegação brasileira e o grupo organizado pelo Planeta Sustentável da Abril.

Contabilidade e balanço ambiental 
Em julho de 2009, foram iniciados os estudos contratados junto à Fundação 

para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia 

(Fundace, vinculada à FEA–USP – Ribeirão Preto) para desenvolvimento de 

um modelo conceitual de Balanço Ambiental Contábil. Trata-se de mais uma 

importante ferramenta de gestão ambiental, cuja finalidade é aprimorar as 

demonstrações contábeis das relações da Sabesp com o meio ambiente por 

meio da mensuração de seus efeitos sobre a situação patrimonial e sobre o 

desempenho econômico-financeiro da Sabesp.

Essas informações possibilitarão a demonstração da capacitação gerencial 

ambiental da Corporação, comparações de performance ambiental com outras 

empresas no decorrer do tempo e a compreensão do nível de exposição ao risco 

pelos agentes financeiros e potenciais parceiros de negócios.

 EN 18 / EN 29  Frota renovada com carros flex
Ao longo de 2009, foram substituídos carros da frota de serviço de 4.800 veículos, 
adotando-se os de tecnologia flex, com obrigatoriedade de abastecimento com álcool. 
A conversão trouxe economia de 1,2 milhões de litros por ano de combustíveis, em 
função do desempenho superior dos motores mais modernos (média geral: 6,18 km/l), 
além da racionalização do número, uma vez que 1.605 próprios foram desmobilizados e 
1.442 foram locados.

A manutenção também foi agilizada, uma vez que o contrato contém cláusulas quanto 
à agilidade dos serviços. O percentual do álcool no rateio de combustíveis adquiridos, 
considerando toda a frota passou de 17 para 28%. Considerando-se a redução do 
consumo de gasolina e aumento do de álcool e os respectivos fatores médios de emissão 
(1,81 e 0,22kg CO2-e/l) houve uma redução anual de emissão de 1.206t de CO2-e. 

 EN 18  Utilização pioneira de energia solar no saneamento
A Sabesp instalou um aquecedor solar na estação de 
tratamento de esgotos de Taubaté-Tremembé para 
aquecer até 55ºC a água de lavagem das duas centrífugas 
e do adensador, responsáveis pelo desaguamento a 
20% de sólidos das 10 a 12 toneladas de lodo geradas 
diariamente. Esta é uma inovação em linha com a 
sustentabilidade, pois evita o consumo de cerca de 
120kWh/mês de energia elétrica. A energia solar é a mais 
limpa das fontes alternativas, pois não gera emissões 
diretas de gases de efeito estufa, nem resíduos durante 
seu uso. Cabe ainda destacar que se usa na lavagem, a 
água de reúso obtida por polimento do efluente final da estação.

O lodo contém gordura, de origem vegetal e animal, difícil de ser removido dos equipamentos, que devem 
ser lavados diariamente por cerca de 30 minutos. A água quente ainda elimina a necessidade de utilizar 
produtos químicos e, portanto, traz uma vantagem ambiental adicional. Também se evita eventuais danos a 
componentes de borracha pela ação de componentes químicos presentes em detergentes. O aquecedor tem 
capacidade para 1,8 mil litros por hora e conta com 15 coletores de 2 m2 cada e reservatório para 2 mil litros 
pressurizado a 2,5 kgf/cm2, instalados no telhado do prédio de beneficiamento de resíduos sólidos.

 Coletores de energia solar da ETE Taubaté-Tremembé.
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Funcionários participaram 
de curso intensivo  
para se capacitarem

ISO 14001 
A obtenção da certificação ISO 14001 é uma das metas corporativas da Sabesp. 

O objetivo é certificar, até dezembro de 2010, 65 unidades operacionais que 

compreendem as estações de tratamento de água ou de esgoto. Em 2009, a Sabesp 

implementou o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em 26 unidades operacionais, 

contando com a participação de Unidades de Negócio do Interior e Litoral e da 

RMSP. A documentação do SGA foi elaborada mediante revisão, adaptação e 

criação de novos procedimentos, totalizando seis procedimentos empresariais. Até 

o momento, foram oferecidas 920 oportunidades de treinamento (10.328 horas) e 

realizou-se um esforço concentrado para a plena conformidade legal e normativa 

das plantas selecionadas nesta fase. A ISO 14001 é uma ferramenta que permitirá 

um melhor controle dos possíveis impactos ambientais advindos das atividades, 

produtos e serviços da empresa. É, ainda, um estímulo para a prestação de serviços 

de saneamento com sustentabilidade ambiental, além de subsidiar a mudança de 

cultura nas questões ambientais, trazendo oportunidades de redução de custos, por 

meio da melhor performance, mediante objetivos e metas ambientais ambiciosas.

Ciclo de conferências de gestão ambiental 
Esta é uma iniciativa criada em outubro de 2008 para promover o intercâmbio 

de experiências e a disseminação de conhecimentos acerca das questões 

ambientais mais relevantes em desenvolvimento na Sabesp. Os eventos fazem 

parte da estratégia de gestão ambiental que busca uma aproximação cada 

vez maior com a sociedade em prol do meio ambiente. Foram realizadas nove 

conferências, reunindo cerca de 1.700 participantes da Sabesp e convidados em 

torno de temas como mudanças climáticas e créditos de carbono, gestão de 

recursos hídricos, reenquadramento de corpos d’água, monitoramento e controle 

de macrófitas aquáticas, recomposição de matas ciliares, pagamentos por serviços 

ambientais e educação ambiental.

Valoração econômica de possíveis danos ambientais 
Em março de 2009, foram concluídos os estudos contratados junto à Fundação da 

Universidade Federal do Paraná (Funpar), cujo objetivo foi disponibilizar à Sabesp 

diferentes metodologias de valoração econômica de possíveis danos ambientais, 

voltadas para auxiliar a Empresa na solução de lides judiciais. Para capacitar 

os empregados na utilização do modelo, contou-se com um curso intensivo de 

36 horas para 40 participantes, com aulas expositivas, atividades em grupos e 

oficinas de trabalhos práticos.

Sistema de informações ambientais 
Para subsidiar o acompanhamento das questões ambientais, foi desenvolvido e 

implantado em 2009 um sistema de informações ambientais, com caráter emergencial 

e de curto prazo, contemplando os módulos Licenciamento Ambiental e Outorgas de 

Direito de Uso dos Recursos Hídricos, Termos de Ajustamento de 

Conduta (TACs) e Acordos Judiciais, Ações Ambientais e Inquéritos 

Ambientais. Encontra-se em fase de licitação a contratação de serviços 

para o desenvolvimento de um Sistema Corporativo de Informações 

para Gestão Ambiental (Siga). O Siga substituirá o sistema atual e agregará os 

módulos Representação Institucional e Práticas de Gestão Ambiental aos já existentes. 

O contrato está previsto para ter início em 2010.

Município Verde Azul
Para conquistar o certificado de “Município Verde Azul”, conferido pela Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente, é preciso obter nota acima de 80 pontos em uma avaliação 

que vai de 0 a 100. Os critérios são: esgoto tratado, lixo mínimo, recuperação da mata 

ciliar, arborização urbana, educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, 

poluição do ar, estrutura ambiental e conselho de meio ambiente.

Aproximadamente 62% das cidades que conquistaram o Selo Verde Azul em 2009 

têm os serviços de água e esgoto operados pela Sabesp (104 dos 168 municípios 

certificados, dentre 570 avaliados). Essa iniciativa tem por objetivo homenagear as 

cidades que possuem as melhores práticas de proteção e conscientização ambiental.

Na primeira edição do prêmio, realizada em 2008, 44 dos 332 municípios avaliados 

haviam conquistado a certificação, sendo 28 deles (63,6%) operados pela Sabesp.

 Represa Pedro Beicht, no Sistema Alto Cotia.
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Boas práticas 
ambientais 
Ao longo de 2009, foram 
desenvolvidas diversas parcerias 
com a comunidade e ONGs em prol 
do meio ambiente.

1 Milhão de Árvores no Cantareira
 EN13  Realizado em parceria com as ONGs The Nature Conservancy (TNC) e Instituto de 

Pesquisas Ecológicas (IPÊ) em três municípios da região Bragantina, o projeto “Um Milhão de 

Árvores no Cantareira” tem como objetivo recuperar a mata ciliar no entorno das cinco represas 

do sistema produtor Cantareira, mantendo a qualidade de mananciais responsáveis por 50% do 

abastecimento da RMSP. Esta iniciativa, lançada em março de 2008, pretende também engajar 

a comunidade da região em projetos semelhantes de preservação e de recomposição com 

vegetação nativa, explorando a vocação para exploração florestal e ecoturismo.

Essas parcerias preveem o plantio de mudas dos biomas mata atlântica e cerrado em mil 

hectares nas margens das represas Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. 

Além das parcerias com entidades e empresas, a Sabesp conta com o apoio da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente e das prefeituras locais.

Ao longo de 2009, foram introduzidas 522 mil mudas nativas em 313 hectares, sendo 

21 hectares (35 mil mudas) restaurados pela TNC no perímetro da represa Cachoeira, no 

Município de Piracaia, com patrocínio da empresa Dow Brasil. O IPÊ, com o apoio do Fundo 

Nacional do Meio Ambiente, do Banco Itaú e do Grupo Bimbo, restaurou 24 hectares 

(40 mil  mudas) nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) da represa Atibainha, em Nazaré 

Paulista, e celebrou, em fevereiro de 2009, aditivo para ampliação de mais 18 hectares.

 Viveiro do Jaguari, em Vargem.

 EN 18  Neutralização do Relatório de Sustentabilidade
O presente relatório foi objeto de neutralização de carbono por meio do plantio de 
81 mudas da mata atlântica, compensando as emissões diretas e indiretas, estimadas 
em 12,8 toneladas de CO2-e, resultantes das atividades de elaboração e impressão 
gráfica. Além disso, a opção por papel reciclado reduziu as emissões em 3,3 toneladas de 
CO2e, em relação ao total previsto em papel branco.
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Em 2009, a empresa Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) integrou-se ao 

programa com o plano de plantio de 550 hectares na bacia do rio Cachoeira, em 

Piracaia, tendo sido revegetados 268 hectares (447 mil mudas).

A Sabesp realiza aceiros e cercamento e fornece as mudas de 60 espécies por 

meio de seu viveiro em Jaguari (Vargem), que produz 500 mil unidades/ano, 

além de participar das atividades de apoio à divulgação da iniciativa.

As áreas escolhidas privilegiam a formação de corredores ecológicos, unificando 

fragmentos florestais existentes e a regeneração natural de áreas em processo 

de degradação. O programa envolve uma componente de educação ambiental, 

trabalhando o tema em comunidades vizinhas e em escolas da região e 

fomentando plantios de reservas legais e contíguas nas propriedades vizinhas. 

Possui, também, uma componente social, uma vez que boa parte da mão de obra 

utilizada nos plantios é de trabalhadores rurais da própria região.

Revitalização de nascentes 
 EN13  A Sabesp e a prefeitura municipal de São José dos Campos assinaram, 

em setembro de 2009, um convênio de adesão da Sabesp ao Programa de 

Revitalização de Nascentes, formalizando uma parceria que vinha ocorrendo 

desde 2006, período em que 38 nascentes tiveram sua área de preservação 

permanente recuperada (32 mil árvores plantadas) em área urbana.

A Sabesp doará, durante um ano, 18 kits educativos de análise de água (parâmetros: 

pH, coliformes totais, cor e temperatura) a serem utilizados por estudantes para 

o monitoramento da qualidade da água das nascentes. Este programa conta com 

600 alunos para a multiplicação de suas ações e conhecimentos nas 28 escolas, 

uma unidade da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e uma ONG (Brasil 

Sokai Gakai Internacional – BSGI), alcançando cerca de 5 mil jovens. A Empresa 

também fará coletas e análises complementares em seus laboratórios. Essa atividade 

é divulgada pelas redes da Water Environment Federation e International Water 

Association (IWA), por meio do World Water Monitoring Day. O projeto ficou entre 

os três finalistas do Prêmio Conservação e Uso Racional da Água de 2008, da 

Agência Nacional de Águas (ANA).

Orientadores para plantio e manejo
A elaboração do orientador de “Plantio e Manutenção de Árvores Nativas” 

objetivou garantir o sucesso dos reflorestamentos decorrentes de compensações 

ambientais. Já o orientador “Manejo de Nidificação de Passeriformes em 

Instalações da Sabesp” apresenta recomendações preventivas quanto à 

formação de ninhos de pássaros em transformadores elétricos que podem causar 

paralisações nos sistemas, e cujo manejo inadequado poderia infringir a Lei de 

Crimes Ambientais. Também está se adesivando com figuras de aves de rapina 

vidraças sujeitas a choque de pequenos pássaros.

Compras sustentáveis 
A Sabesp instituiu, em caráter pioneiro, a introdução de critérios para reduzir os 

impactos ambientais na cadeia de suprimentos, usando seu grau de influência 

(R$ 2,07 bilhões em compras em 2009 e 2.159 fornecedores diretos) para 

estimular a produção de mercadorias e serviços ambientalmente mais corretos.

Programa de otimização de estoques
Com o objetivo de melhorar a gestão dos estoques de materiais e equipamentos 

da Sabesp, a Diretoria de Gestão Corporativa desenvolveu este programa.

Em setembro de 2008, foi implementado um sistema informatizado que avalia, 

diariamente, o saldo dos materiais nos diversos almoxarifados. Os itens cujo saldo 

está sem movimentação há mais de seis meses são automaticamente transferidos 

para o estoque disponibilizado, podendo ser utilizados por outras unidades. Esses 

materiais são bloqueados para compra enquanto houver saldo no estoque.

Essa ação propiciou redução de 44,1%, comparando-se os valores de dezembro 

de 2009 com o de dezembro de 2007. Concilia-se, assim, a redução de custos 

financeiros com um menor impacto sobre recursos naturais.

 Educação Ambiental na nascente Vista Verde, São José dos Campos.
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 EN25  Proteção da biodiversidade
As ações de recuperação de mata ciliar se inserem num contexto mais amplo 

de iniciativas em favor da biodiversidade. A Sabesp vem apoiando estudos dos 

Institutos de Zoologia da USP (foco em pássaros e morcegos) e de Biologia da 

Universidade de Mogi das Cruzes (foco em peixes e formigas), respectivamente nas 

reservas do Morro Grande e do Rio Claro, e mantém instalações para alojamento 

de professores e alunos. Em 2009, foram conduzidos estudos e repovoamento 

com peixes (alevinos) da ictiofauna do rio Claro, que já estão se reproduzindo no 

ambiente natural. Em especial vem se reintroduzindo o peixe tabarana (Salminus 

hilarii), virtualmente extinto nessa bacia. Outra ação de repeixamento se deu em 

outubro de 2009 no rio Pardo, em Santa Cruz do Rio Pardo, em parceria com a 

Duke Energy. Foram soltos 100 mil alevinos de espécies nativas (pacu-guaçus e 

curimbatás). Também são realizadas pesquisas sobre a diversidade de espécies de 

algas presentes na represa do Guarapiranga e de macrófitas (vegetação flutuante 

que pode prejudicar a navegação e esportes náuticos). 

TI Verde 
A Sabesp estabeleceu em agosto de 2009, no edital para aquisição de 

equipamentos de informática, a obrigatoriedade de atendimento de normas 

internacionais de segurança e de meio ambiente. Estas normas banem a presença 

de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio, em componentes de 

computadores e acessórios. Isso foi feito pela introdução da cláusula abaixo:

“o equipamento deverá vir acompanhado de Atestado de Conformidade, emitido por um 

órgão credenciado pelo INMETRO ou documento internacional similar, comprovando que 

o computador e o monitor estão em conformidade com as normas IEC 60950 (Safety 

of Information Technology Equipament including Eletrical Business Equipament), para a 

segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e 

certificação RoHS (European Union Restriction of Hazardous Substances), para que os 

materiais e resíduos deste equipamento não agridam o meio ambiente.”

Supressão do amianto
Em observância à Lei estadual nº 12.684/07, a Sabesp estendeu a proibição de 

presença de amianto em todo material/equipamento utilizado em suas obras, 

incluindo tal restrição em cláusula dos contratos de compra. Desde 2005, a 

empresa já havia banido o amianto (asbestos) nas especificações para aquisição 

direta de itens que no passado eram fabricados com essa fibra, como telhas, 

caixas–d’água, gaxetas etc.

Novas cláusulas contratuais 
Em dezembro, o Comitê de Editais aprovou ajustes na cláusula geral aplicável 

a todos os contratos de obras e de serviços para estabelecer o banimento do 

amianto nos materiais adquiridos por empreiteiras e usados em seus canteiros. 

Introduziu, ainda, a obrigatoriedade de observância de resoluções do Conama 

relativas à disposição adequada de entulho, privilegiando-se a reciclagem, a 

destinação para reprocessamento de óleo lubrificante usado e ao cumprimento 

dos requisitos de especialização de mão de obra e de registro em serviços de 

manutenção de equipamentos de refrigeração. A medida visou evitar a emissão 

de gases que agridem a camada de ozônio.

 Captação do Poço Preto – Sistema Rio Claro.



110 Relatório de Sustentabilidade 2009 111

Córrego Limpo
 EN13  Este programa, que visa despoluir 100 córregos da capital em parceria 

com a Prefeitura de São Paulo, está descrito na seção Programas Estruturantes 

deste relatório e depende fundamentalmente do engajamento da população do 

entorno. Em dezembro de 2009, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(Cebrap) concluiu o estudo para diagnosticar e apontar as lideranças locais que 

podem atuar como parceiras e zelar para que o lixo e entulho não sejam lançados 

nos leitos. Cabe também participação para que as margens sejam arborizadas e 

quando possível a prefeitura construa parques lineares. O programa é gerador 

de renda indireta ao valorizar os imóveis em até 30% e ao estimular maior 

liquidez. O esforço da Sabesp no engajamento da comunidade será liderado pela 

rede de 43 agentes comunitários do programa “Agente da Gente” na capital, que 

desenvolvem trabalhos de educação ambiental e sanitária e atendimentos em 

questões comerciais.

Olho-d’Água
 EN13  O projeto Olho-d’Água foi criado em 2006 pela ONG Associação de Amigos 

de Taiaçupeba (SAT), em parceria com a Sabesp, para atividades de proteção do 

entorno da represa Jundiaí. Já foram plantadas 8 mil mudas, produzidas em 

viveiro da própria SAT, e estão sendo monitoradas 12 nascentes, como parte 

das práticas de educação ambiental com escolas municipais e estaduais e o 

grupo Curupira, com 80 escoteiros, sediado no distrito de Mogi das Cruzes. 

Cabe destacar que a 20ª Audiência de Sustentabilidade, abordando a dimensão 

ambiental do Relatório de Sustentabilidade, foi realizada nas instalações da SAT, 

composta por edifícios cedidos em comodato em janeiro de 2000 pela Sabesp e 

que abrigam biblioteca, creche e centros de artesanato com recicláveis para 460 

crianças e 35 pessoas da terceira idade.

 Córrego da USP também foi beneficiado pelo programa.

 Córrego Parque Continental.
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PROL – Programa de Reciclagem  
de Óleo de Fritura 
O programa foi lançado em vários municípios ao longo de 2009, por meio de 

parcerias com as prefeituras e ONGs locais, obtendo ampla cobertura da mídia.

Quadro 18: Parceiros do PROL

Municípios Parceiros

Auriflama Cáritas e Rotary Club
Avaré Prefeitura e Assoc. Defesa da Represa de Jurumirim (Aderj)
Lins Bertin/JBS, Ciesp, CBH - TB - Tietê Batalha, Daee, Empresa Oléo e Óleo, 

Prefeitura, Supermercados Amigão, Usina Brasbiodiesel
Itapeva Coamari e Prefeitura
Jales e região Cetesb, Daee, Ciesp, Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Prefeituras, 

APAS – Associação Paulista de Supermercados, Empresa Óleo e Óleo, Sacra 
- Sociedade Assistencial e Cultural da região da Alta Araraquarense, Cati, 
Diocese de Jales, Rotary

Monte Alto Agência Municipal de Desenvolvimento
Osasco Prefeitura
Presidente Prudente Associação Paulista do MP. Rotary, Banco do Brasil, Escola Educação 

Adventista, Cooperlix, Ciesp, Unesp, Unoeste, Prudenco e Prefeitura
Registro Associação Comercial Industrial (Aciar), Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Cidadania do Vale do Ribeira (Idesc), ONG Cidadão Catador, 
14º Batalhão da PM, Rotary Club e Prefeitura de Registro

São Paulo (Centro) Sociedade dos Amigos e Moradores do Bairro Cerqueira César (Samorcc) 
e ONG Trevo

São Paulo (Norte) Dajac
São Paulo (Oeste) USP (campus Butantã) – em implantação

Cerca de 50 agências comerciais da Sabesp disponibilizaram contêineres 

para receber garrafas PET com óleo trazidas por clientes. Foram produzidos, 

também, 5 mil cartazes A3 em papel reciclado para disseminar a iniciativa. 

Informações estão disponíveis no sítio da Sabesp (www.sabesp.com.br – página 

“Sustentabilidade” / “Parcerias comunidade”).

Abraço Verde
Esse projeto visa arborizar as calçadas de todas as cerca de 4 mil instalações 

da Sabesp, quando for viável. Seu lançamento ocorreu em setembro de 2008. 

Durante 2009, ele foi lançado em 13 das 16 UNs, por meio de plantios simbólicos, 

durante os eventos de comprometimento com as metas da gestão. Vários destes 

eventos contaram com a presença de convidados, como estudantes de escolas 

vizinhas, escoteiros e autoridades, incluindo prefeitos locais.

Abraço Verde promove convivência com a comunidade  
de entorno de instalações

ETE ABC 
Em junho, a Sabesp iniciou o plantio de mudas de árvores no entorno da ETE ABC. A 
ação foi feita em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de 
São Paulo (SVMA), doadora das 94 mudas, e contou com a participação de 54 crianças 
de duas creches da Sociedade de Defesa e Apoio às Comunidades Urbanas (SDA), da 
comunidade de Heliópolis. Estão previstas a extensão do plantio em área interna com 
mais 1.320 mudas, correspondendo a uma área verde de 33.000 m2, e a cessão de terreno 
em talude para área de lazer.

Está em andamento a negociação com a Subprefeitura Ipiranga para que ela tenha 
permissão de uso de área da ETE ABC, com aproximadamente 49 mil m2, para construir 
instalações de interesse social da comunidade de Heliópolis.

ETE Capão Bonito
Foram plantadas 350 mudas, em 
abril, ao longo do perímetro de 
357 metros da ETE Capão Bonito. 
O evento contou com a presença 
do prefeito e de 240 crianças da 
escola municipal Elias Jorge Daniel, 
do Jardim Aparecida, além de 
grafiteiros, que pintaram  
25 painéis no muro alusivos a 
temas ambientais e a personagens 
do Clubinho Sabesp.

Parcerias para ampliar a coleta de óleo de fritura usado
Em julho de 2009, a Unidade de Negócio Metropolitana Norte fechou acordo com a empresa Dajac para 
a coleta de óleo em 150 ecopontos em quatro bairros da capital, estando seis deles em instalações da 
Sabesp. São coletados 30 mil litros/mês.

Em abril de 2009, a Unidade de Negócio Baixo Tietê e Grande lançou em Lins, no supermercado Amigão, 
uma campanha para recolher óleo vegetal usado.

A Sabesp adquiriu para distribuição 28 mil funis de plástico reciclado para facilitar o envasamento nas garrafas 
PET e posteriormente o cliente levar o óleo para a troca no mercado.

Na promoção, troca-se quatro litros de óleo vegetal usado por um frasco de 900 ml de óleo de soja novo, e 
ainda se ganha o funil. Durante 2009, foram coletados 35 mil litros em Lins.
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Planeta Sustentável 
Iniciativa da Editora Abril que reúne um grupo de empresas composto por Sabesp, 

Banco Real/Santander, CPFL Energia, Bunge e Petrobras, as quais desenvolvem o Planeta 

Sustentável, projeto multimídia que já atinge mais de 13 milhões de leitores no Brasil. 

Por meio deste instrumento, a Sabesp difunde a cultura do saneamento ambiental.

De forma geral, esta iniciativa divulga projetos e ideias inovadoras para a construção 

de uma sociedade melhor. Por meio deste movimento, são divulgadas em 35 revistas 

da Editora Abril e no sítio do projeto www.planetasustentavel.abril.com.br dicas de 

como enfrentar o aquecimento global e outros desafios da sustentabilidade. Essa 

orientação, voltada para o público em geral, contribui para disseminar o conhecimento 

sobre sustentabilidade e a conscientização da comunidade.

Audiências de sustentabilidade 
Foram promovidas 7 audiências explorando as seguintes linhas temáticas:

Quadro 19: Audiências de sustentabilidade 2009
Nº Mês Tema
14ª  Fevereiro Relatórios de Sustentabilidade
15ª  Março Compras Sustentáveis 
16ª  Abril Agricultura Orgânica
17ª  Junho Lançamento do Relatório de Sustentabilidade 2008
18ª  Agosto Programas de Voluntariado
19ª  Outubro Responsabilidade Social do RS
20ª  Novembro Dimensão Ambiental do RS

Cabe registrar que todas as audiências foram neutralizadas em carbono por 

meio de uma parceria com a empresa Iniciativa Verde que resultou no plantio 

de 48 mudas de essências nativas, compensando as 7,45 toneladas de CO2-e 

associadas à organização dos eventos.

As duas últimas audiências serviram como painéis de engajamento, com 

partes interessantes para as dimensões social e ambiental do relatório de 

sustentabilidade, e foram realizadas fora da Sabesp, respectivamente nas 

instalações das entidades parceiras Instituto Criança Cidadã (ICC) e Associação 

de Amigos de Taiaçupeba (SAT).

 Evento “Planeta no Parque”, em São Paulo.
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Pesquisa para apontar áreas prioritárias para 
investimentos socioambientais
Em 2009, resolveu-se agregar na pesquisa anual de satisfação do cliente, 

mencionada acima, perguntas para apurar quais seriam as áreas que os clientes 

consideram prioritárias (notas de 1 a 5) para a Sabesp direcionar seus investimentos 

socioambientais. Tais informações servirão para subsidiar as ações futuras da 

empresa em apoio/patrocínio de projetos, no programa de voluntariado e outras 

iniciativas. Os resultados da pesquisa seguem sumarizados nas tabelas abaixo.  

Nota: os dados também possibilitam certa comparação com a matriz de 

materialidade apresentada na seção de “Parâmetros do Relatório”. Constata-se 

que algumas áreas elencadas como prioritárias pelos clientes, como uso racional da 

água, reciclagem de resíduos e educação ambiental também receberam pontuação 

elevada na pesquisa junto a ONGs e associações para montagem da matriz.

Quadro 20: Prioridades propostas por clientes para investimentos em 

responsabilidade social

Sabesp

Diretoria ROL

Área para investimento
Metropo-

litana
Sistemas 

Regionais

Especial 
(grandes 
clientes) Comum

Artes 1,96 1,89 2,07 1,82 1,96

Cultura 3,1 3,17 3 3,05 3,1

Educação 4,35 4,43 4,23 4,33 4,35

Entidades beneficentes 2,35 2,3 2,42 2,91 2,35

Esportes 3,25 3,23 3,29 2,92 3,25

Obs: As notas são médias ponderadas de pontuações de 1 a 5

Quadro 21: Prioridade propostas por clientes para investimentos em 

ações ambientais

Sabesp

Diretoria ROL

Área para investimento
Metropo-

litana
Sistemas 

Regionais

Especial 
(grandes 
clientes) Comum

Educação ambiental 3,62 3,64 3,59 3,74 3,62

Eventos técnicos sobre saneamento 2,31 2,24 2,41 1,94 2,31

Reciclagem (Ex.: óleo de fritura) 3,08 3,1 3,06 3,13 3,08

Plantio de árvores em fontes de água 
(mananciais) 2,94 3 2,84 3,23 2,94

Uso racional da água 3,06 3,02 3,12 2,96 3,06

Obs: As notas são médias ponderadas de pontuações de 1 a 5

Pesquisa de percepção de responsabilidade 
socioambiental 
Em outubro de 2008, incluiu-se pela primeira vez as questões abaixo na pesquisa 

anual, realizada pela Vox Populi com clientes, para aferir o nível de concordância 

com o fato de (i) a Sabesp ser uma empresa ambiental e socialmente responsável 

e (ii) seus funcionários estarem mobilizados em esforços neste sentido. 

A Sabesp é uma empresa socialmente responsável.

A Sabesp é uma empresa ambientalmente responsável.

Os funcionários da Sabesp são engajados em ações voltadas ao meio ambiente.

Os funcionários da Sabesp são engajados em ações voltadas à promoção social.

Os resultados obtidos em 2009, na pesquisa contratada junto a Mark, para os 

dois primeiros enunciados foram animadores, respectivamente 66% e 71%. Para 

os dois últimos, entretanto, obteve-se apenas 44% e 41%. Uma das ações que 

deverá ter efeito para a melhoria destas notas é a criação de um programa 

estruturado de voluntariado para consolidar, estimular e divulgar as muitas 

atividades voluntárias dos “sabespianos”. 

 Lançamento das primeiras mudas do “Projeto 1 Milhão de Árvores no Cantareira”, em Nazaré Paulista 
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Responsabilidade Social 

 

é o compromisso da Sabesp  
com a sociedade
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Contribuição da Sabesp para os  
Oito Objetivos do Milênio
Projetos voltados para a comunidade carente que minimizam a fome e a miséria. 

Por exemplo: Mãos Solidárias e Hortas Comunitárias.

Projetos para melhoria da escolaridade como por exemplo: Educar Leste, facilitando 

o ingresso na universidade e o Ensinando a Pescar, que forma encanadores.

Práticas de não discriminação, por exemplo, concurso público, que abre 

oportunidades iguais para profissionais do sexo masculino e feminino.

A Sabesp promove diversos projetos de Educação Sanitária e Ambiental, contribuindo 

para a melhoria das condições de higiene e de saúde e para a diminuição da 

mortalidade infantil. Por exemplo: Clubinho, PURA, Sabesp ensina e Show-room.

Visando melhorar a saúde materna, a Sabesp disponibiliza às suas colaboradoras 

o Guia do Bebê e Cuidados com o Pré-natal. Além disso, oferece convênio médico 

com a Sabesprev, que dá suporte médico às gestantes.

A Sabesp promove campanhas voltadas à prevenção e combate à Aids e, por 

meio do convênio médico com a Sabesprev, oferece suporte médico a seus 

colaboradores e dependentes.

Por meio de sua Política de Meio Ambiente, assegura o respeito ao meio ambiente 

e promove diversos projetos e ações ambientais, entre eles: Córrego Limpo, 

Onda Limpa, Programa de Reciclagem do Óleo de  Fritura (PROL), Programa de 

Educação Ambiental (PEA) e De Olho na Mata Atlântica.

No campo da sustentabilidade ambiental, a ONU definiu como objetivo reduzir 

pela metade, até 2015, a porcentagem da população privada do acesso à água 

potável e ao saneamento básico. A Sabesp está indo além, caminhando a passos 

acelerados para universalizar os serviços nos municípios em que atua até 2018.

A Empresa conta também com apoios institucionais que visam ao desenvolvimento 

sustentável e com o estabelecimento de parcerias com ONGs, prefeituras, 

escolas e outros segmentos com os quais atuamos. Disso resultam, por exemplo, 

audiências de sustentabilidade e a comanutenção do Instituto Criança Cidadã.

A seguir, relatamos as importantes ações e atividades desenvolvidas no âmbito 

da Responsabilidade Social, confirmando o compromisso da Sabesp com a 

sustentabilidade e o desenvolvimento da sociedade.

A Responsabilidade Social é o compromisso da Sabesp com a sociedade. Os avanços 

mais significativos em 2009 neste campo se refletiram no relacionamento das partes 

interessadas com seus colaboradores e na gestão da qualidade. Para que isso se 

concretizasse, muitas parcerias e estudos foram feitos, numa gestão transparente 

pautada pelo Código de Ética e Conduta, em busca do desenvolvimento sustentável 

e da melhoria da qualidade de vida. Exemplos vivos são as adesões voluntárias a 

movimentos internacionais, como o Pacto Global da ONU (desde 2006), que reúne 

diversos segmentos empresariais mundiais alinhando suas atividades aos dez 

princípios: de direitos humanos, do trabalho, de proteção ambiental e do combate 

à corrupção. Desta forma, a Sabesp presta contas por meio de Comunicação do 

Progresso (Communication on Progress – COP). O envio da COP é uma das condições 

para que as organizações permaneçam ativas no Pacto. A Sabesp apoia e incentiva os 

oito objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU) que deverão ser alcançados 

pelos países até 2015. Essas metas foram apresentadas na Declaração do Milênio para 

priorizar a resolução de desafios centrais para o desenvolvimento mundial.

O Programa de Voluntariado Empresarial Sabesp, implantado em 2009, está 

integrado a um esforço global da Sabesp em atingir os oito objetivos do milênio 

estabelecidos, os quais serão pano de fundo para mobilizar e atrair voluntários 

para o Dia do Milênio, a ser realizado em 2010.

 Represa do Jacareí.
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Relacionamento com clientes 
Com o objetivo de melhorar o índice de satisfação dos clientes e de estabelecer uma nova 

forma de relacionamento, além de tornar mais rápido o atendimento ao usuário, a Sabesp 

ampliou a Central de Atendimento Telefônico nas regiões Metropolitana de São Paulo e 

Bragantina, aumentando em 70% sua capacidade - passando de 100 para 170 pontos de 

atendimento. Foi inaugurado também o atendimento on-line pelo sítio da Empresa, no qual 

ela oferece todos os serviços disponíveis na central telefônica.

Relacionamento com  
as partes interessadas
GRI 4.14 / 4.15 / 4.16 / 4.17 A forma como a Sabesp se 
relaciona com seus diversos públicos é a 
expressão daquilo em que ela acredita. 
Um relacionamento somente pode 
ser marcado pela sustentabilidade se 
carregar consigo princípios corretos 
de ética e de transparência com seus 
diversos públicos de interesse.

Central de Atendimento aos Clientes do Interior e do Litoral
Mantendo seu compromisso com os clientes, a Sabesp inaugurou, em 2009, a Central 
de Atendimento para clientes da Diretoria de Sistemas Regionais, possibilitando 
o atendimento padronizado em 327 municípios do Interior e Litoral. Localizada no 
município de Itapetininga, a central possui capacidade para atender 20 mil chamadas 
por dia e estima-se que beneficiará aproximadamente 10 milhões de pessoas. A Central 
também proporcionará maior controle operacional, otimização de custos e contribuirá 
com a geração de emprego e renda na região onde está localizada.

Os serviços são oferecidos para 29 municípios da Região Metropolitana de São 

Paulo e oito da Região Bragantina, abrangendo cerca de 16 milhões de habitantes. 

Com as 70 novas posições, a expectativa é de que 80% das chamadas sejam 

atendidas em até um minuto. Além disso, a central de atendimento passou a 

oferecer também um canal de comunicação com portadores de deficiência auditiva.

A preocupação em atender bem a seus clientes levou a Sabesp a buscar 

excelência na prestação dos serviços. Desde 2006, a Companhia certificou 

a sua Central de Atendimento da Diretoria Metropolitana na 

norma ISO 9001:2000. Outro fruto desse empenho foi colhido 

dois anos mais tarde, quando a Sabesp foi a primeira empresa 

pública, com central própria, a conquistar o Selo de Ética e Perfil 

de Maturidade Probare – Programa Brasileiro de Autorregulamentação do Setor 

de Relacionamento. Em 2009, este selo foi renovado com o Perfil de Maturidade 

alcançando a maior pontuação.

O Probare é uma iniciativa das três entidades representantes do mercado de 

relacionamento do país: Associação Brasileira de Marketing Direto (Abemd), 

Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec) e Associação 

Brasileira de Telesserviço (ABT), que identificaram a necessidade de definir 

parâmetros de autorregulamentação no segmento para consolidar e aprimorar o 

atendimento aos consumidores e clientes contratantes.

Empresa buscou excelência 
em prestação de serviços 
ao cliente

 Nova Central de Atendimento para Interior e Litoral.
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Conta de água – minimização de riscos
 PR3  e  PR4  A Sabesp não utiliza procedimentos relativos à minimização 

de riscos específicos de rotulagem dos produtos e serviços, pois os mesmos 

destinam-se a produtos envasados, diferentemente, portanto, dos serviços de 

abastecimento de água e de coleta de esgotos.

 PR3  No entanto, vale ressaltar que a Sabesp divulga na conta mensal de 

serviços de água e/ou esgotos, conforme Decreto Presidencial nº 5.440/05 e 

Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04, os parâmetros de qualidade da 

água. A portaria estabelece que a água produzida e distribuída para o consumo 

humano deve ser controlada. A legislação define, ainda, a quantidade mínima e 

a frequência em que as amostras de água devem ser coletadas, bem como os 

parâmetros e limites permitidos. O decreto estabelece a forma de divulgação 

dos dados. Além da conta mensal, o cliente recebe anualmente um relatório 

com todas as informações da água, que é entregue em seu imóvel, e pode 

consultar no sítio da empresa (www.sabesp.com.br) os seguintes parâmetros 

de qualidade da água: turbidez, cloro, flúor, coliformes totais, coliformes 

termotolerantes. Tais parâmetros são decorrentes da análise da qualidade da 

água, desde a captação até os pontos de consumo, tendo centrais de controle 

sanitário, estrategicamente instaladas pela Região Metropolitana de São Paulo, 

Interior e Litoral do Estado. As informações referente à qualidade da água estão 

disponíveis no sítio da Sabesp. Há, ainda, disponível no sítio da empresa, o 

serviço de Agência Virtual, pelo qual o cliente pode obter 2ª via da conta, 

efetuar pagamentos, solicitar e acompanhar serviços, consultar o consumo 

mensal ou verificar o cronograma de leituras no imóvel.

Pesquisa de satisfação 2009
 PR5  A Sabesp, em 2009, teve como resultado da pesquisa 76% de satisfação 

com a empresa, com margem de erro de 1%. O indicador da Satisfação de 

Clientes resulta da avaliação da Satisfação Geral com relação à Sabesp. Esta 

avaliação é feita após explorar-se a satisfação dos clientes com os produtos água 

encanada, coleta de esgotos e atendimento geral (prestação de serviços). Foram 

entrevistados 7.440 clientes, de todas as categorias e porte de consumo, da 

região de atuação da Sabesp na área geográfica do Estado de São Paulo.

Ouvidoria 
A Ouvidoria, canal qualificado de atendimento de segunda instância, atua na mediação 

dos conflitos entre a empresa e seus clientes. Durante o ano de 2009, foram realizados 

68.490 atendimentos, resultado altamente positivo que compreende uma diminuição 

no número de manifestações da ordem de 7,53 %. Entre o primeiro e o segundo 

semestres, esta redução acelerou-se e chegou a 17%. A análise dos números também 

permite destaque para o expressivo declínio de 7,77 % no número de manifestações 

consideradas como reclamações de clientes feitas à Ouvidoria. Estes resultados foram 

considerados históricos, pois, pela primeira vez, registramos queda nestes indicadores, 

o que destaca sobremaneira a melhoria do atendimento primário da Empresa.

O começo do processo de migração do ambiente autorregulado para o regulado 

ocorreu com a criação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 

de São Paulo (Arsesp), conforme Decreto nº 52.455, de 7/12/2007, e sugere um 

período de adaptação, com impactos ainda não dimensionados, do atendimento 

a clientes da Sabesp.

Em parceria com o Poder Judiciário, a Ouvidoria vem desenvolvendo o JEC/Digital, 

instância que propicia atendimento diferenciado no sistema de Juizados Especiais 

Cíveis, buscando soluções amigáveis para reclamações dos clientes e evitando 

que se recorra a uma ação judicial.

Em 2009, o JEC/Digital efetuou 513 atendimentos, com 568 audiências agendadas 

até dezembro de 2009 e 78% de acordos na fase de conciliação. Em relação ao ano 

anterior, houve uma redução de 30% nos atendimentos do JEC e de 21% no número 

de audiências. Os acordos em fase de reconciliação também diminuíram 12%.

A Ouvidoria acompanha as manifestações cadastradas pela Fundação Procon. Em 

2009, foram recebidas 1.568 CIPs (Cartas de Informação Preliminar) do Procon 

da capital e 756 dos Procons municipais, resultando em 2.324 atendimentos aos 

clientes nas fases iniciais de apreciação.

Um bom resultado neste órgão foi a redução de 10% no número absoluto de 

manifestações consideradas fundamentadas (FAs): foram apenas 179 em 2009, 

em comparação às 197 de 2008. Se adotado o critério de proporcionalidade, 

isto representa uma queda de 36%. Este resultado indica que a empresa 

incorporou totalmente a sistemática de tratamento e a priorização dos processos 

encaminhados pelo órgão de defesa do consumidor.
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Relacionamento com os colaboradores 
Em 2009, o cenário da Sabesp demandou contínuas adequações e ajustes de seus 

processos empresariais, sendo necessário adotar práticas de gestão de pessoas 

que favorecessem o alcance dos inúmeros desafios assumidos pela Empresa. 

Frente a esses inúmeros desafios, a gestão de pessoas na Sabesp está alinhada 

à estratégia de negócio, tendo como base os valores e princípios organizacionais.

Indicadores de capital humano 
O quadro de pessoal da Sabesp é composto por 15.103 empregados regidos pela 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 931 estagiários e 468 jovens aprendizes, 

sendo que, com relação aos últimos, contribui-se para a formação da sua cidadania, 

capacitação e inserção no mercado formal de trabalho, gerando oportunidade de 

profissionalização. Vale ressaltar que a Sabesp não trabalha com mão de obra 

terceirizada, pois contrata serviços conforme a necessidade. Neste sentido, conta 

também com a força de trabalho de aproximadamente 7.106 prestadores de 

serviços inclusos nesses contratos. Do efetivo de pessoal, 81% são homens e 

19% mulheres, com uma média de 17,6 anos de empresa, sendo que há uma 

concentração de 69,9% acima da faixa etária de 40 anos. Destaca-se que 18,1% 

dos empregados possuem o ensino fundamental, 47,4% ensino médio e 34,5% 

nível universitário. Com relação à distribuição por etnia, há 12.822 brancos, 1.998 

pardos/negros, 260 amarelos, 2 indígenas e 21 não declarados. A Sabesp atende 

ao Decreto nº 3.298, de 1999, que determina a reserva de 5% das vagas oferecidas 

nos processos de concursos públicos para pessoas com deficiência.  LA1 

Quadro 22:  LA13  Distribuição de empregados por categoria de cargo, 

gênero e etnia

Gerentes Universitários Adm./Técnicos Operacionais

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher
Ano 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Brancos 429 415 115 117 1.620 1.522 873 873 4.264 3.945 1.583 1.464 5.145 4.463 82 58

Negros e 
Pardos 20 17 6 4 132 130 88 88 667 609 203 188 1.105 944 29 21

Amarelos 14 16 1 1 86 83 52 52 46 48 52 46 13 12 0 -

Indígenas 0 - 0 - 0 - 0 - 1 2 0 - 0 - 0 -

Não declarados 0 - 0 - 3 3 0 - 5 5 2 2 13 11 0 -

Total 463 448 122 122 1.841 1.738 1.013 1.013 4.983 4.609 1.840 1.700 6.276 5.430 111 79

Relacionamento com os investidores 
Apesar da crise que abalou os mercados nos anos de 2008 e 2009, a 

Companhia continuou atraindo a atenção dos analistas de mercado (sell side) e, 

consequentemente, dos investidores, o que resultou no aumento do número de 

coberturas, que passou de 11, em 2008, para 17, em 2009.

Visando manter acionistas e investidores sempre informados sobre suas operações, 

estratégias e resultados, a Sabesp adotou uma política de comunicação consistente, 

clara e confiável com os acionistas, analistas de mercado, instituições financeiras, 

agências de rating e instituições reguladoras. Além da reunião pública e das 

tradicionais conferências de resultados, a Companhia promoveu um encontro entre os 

analistas e o presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 

de São Paulo (Arsesp).

Objetivando proporcionar maior transparência e facilidade no 

acesso a informações sobre a Companhia, a Sabesp ampliou a 

disponibilidade de informações no sítio de relações com investidores e fez uso do 

mailing como ferramenta de comunicação. Como resultado da maior transparência, 

houve um aumento de 34% no número de acionistas pessoa física no ano de 2009, 

comparativamente a 2008.

Relacionamento com fornecedores
O marco regulatório do setor de saneamento básico (Lei nº 11.445/07) insere a 

Empresa em um ambiente em que as práticas comerciais devem levar em consideração 

os ditames da legislação de defesa da concorrência, especialmente a Lei nº 8.884/94. 

A Sabesp deu a maior publicidade possível ao mercado de seu planejamento de 

compras, no sentido de estimular a concorrência. A Empresa concebeu suas “Diretrizes 

Concorrenciais nas Compras Públicas”, nas quais estabeleceu as linhas gerais para 

ampliar o leque de fornecedores e promover competição. Além disso, abordou as 

habilitações em licitações e a eventual criação de barreiras à entrada de concorrentes. 

Outra iniciativa da Sabesp foi a assinatura de convênio de cooperação técnica com os 

órgãos de defesa da concorrência: Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) 

e Secretaria de Direito Econômico (SDE), o qual prevê intercâmbio de informações, 

auxílio técnico e elaboração de análises e estudos nas áreas de concorrência e de 

regulação econômica relacionadas ao setor de saneamento básico. Ressalte-se, ainda, 

que durante o ano de 2009 foram realizados 870 pregões eletrônicos, no valor de 

R$ 1,15 bilhão, com economia de R$ 116 milhões. Entre as obrigações previstas para 

a manutenção do selo Abrinq está a adoção de cláusulas contratuais com fornecedores, 

relativas à proteção dos direitos da criança.  HR6  e  HR7 

Selo Ouro Ambiente Livre do Tabaco
A Sabesp foi a primeira empresa pública a conquistar este selo, e a segunda no geral. 
Para auxiliar os funcionários interessados em abandonar o fumo, a Companhia, por 
meio do Programa de Atendimento e Recuperação do Empregado (PARE), que apresenta 
resultados bastante favoráveis, proporcionou tratamento a 559 empregados, dos quais 
177 pararam de fumar.

Comunicação transparente 
colaborou para o aumento 

do número de acionistas
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Quadro 26:  LA14  Comparação de salários-base (em reais)

2008 2009

Menor Salário 727,65 718,24 

Salário Mínimo 415 465

Proporção 75% 54%

Quadro 27:  LA2  Rotatividade de empregados total, por gênero, faixa etária e região  

Rotatividade 2008 2009

Gênero % %

Mulheres 1 9,8

Homens 1,3 13

Faixa etária % %

20 a 40 anos 1,5 3,7

41 a 55 anos 0,9 7,6

Acima de 55 anos 2,1 47,4

Região % %

RMSP 1,3 12,8

Interior e Litoral 1,1 11,2

Total empresa 1,3 12,3

Quadro 28:  EC5  Proporção entre o menor salário local comparado ao salário mínimo

Região 1 
RMSP

Região 2  
Interior e Litoral

Menor salário 861,87 718,24

Salário mínimo dez/09 465 465

Proporção 85% 54%

 LA3  A Sabesp parte da premissa de que um bom ambiente de trabalho tem reflexos na 

qualidade dos serviços prestados. Assim, a empresa estruturou um pacote de benefícios que, 

muito além das disposições legais, tem por objetivo proporcionar aos empregados e seus 

dependentes segurança e conforto no suprimento de suas necessidades essenciais. Os benefícios 

propiciados são comuns a todos os empregados, independentemente do regime de horário, nível 

e categoria, excetuando-se menores aprendizes, que possuem regulamentação específica.

Os principais benefícios são: auxílio-creche comum e especial (destinado a empregados que 

possuem filhos ou dependentes portadores de deficiência física e/ou mental), cartão eletrônico de 

benefícios e refeição, centro de convivência infantil, cesta básica, complementação salarial (para 

empregados afastados por auxílio-doença previdência e acidentário), farmácia, refeição/lanches (em 

caso de serviço extraordinário), supermercado, vale-refeição e vale-transporte. Além destes, por meio 

da Sabesprev a Empresa subvenciona os benefícios de assistência médica e de previdência privada.

Quadro 23:  LA1  Quantidade de empregados por região

Região 2008 2009

1 (RMSP, S. J. Campos, Santos) 11.830 10.397

2 (Sistemas Regionais - exceto S. J. Campos e Santos) 4.819 4.706

Total 16.649 15.103

Quadro 24:  LA13  Distribuição de empregados por gênero e etnia

Homens Mulheres Total

 dez/08 dez/09 %var dez/08 dez/09 %var dez/08 dez/09 %var

Brancos 11.458  10.345 -9,7 2.653  2.477 -6,6 14.111 12.822 -9,1

Negros e Pardos 1.924  1.700 -11,6 326  298 -8,6 2.250 1.998 -11,2

Amarelos 159  159 0 105 101 -3,8 264  260 -1,5

Indígenas 1  2 100 - -  - 1  2  - 

Não declarados 21  19 -9,5 2  2 0 23  21 -8,7

Total 13.563 12.225 -9,9 3.086 2.878 -6,7 16.649 15.103 -9,3

Quadro 25:  LA13  Perfil dos colaboradores por idade, tempo de serviço, escolaridade, 
jornada de trabalho, gerência e gênero 

Idade Masculino Feminino Total

18 a 30 anos 504 199 703

31 a 40 anos 3.049 800 3.849

41 a 50 anos 4.521 1.185 5.706

Acima de 50 anos 4.151 694 4.845

Idade média 45,8 43,8 45,4

Tempo de Serviço

Até 3 anos 402 113 515

4 a 10 anos 1.941 460 2.401

11 a 20 anos 5.271 1.308 6.579

Acima de 20 anos 4.611 997 5.608

Tempo médio 17,7 16,9 17,6

Escolaridade

Fundamental  2.673  62  2.735 

Médio  6.099  1.059  7.158 

Superior  3.453  1.757  5.210 

Jornada

Parcial  1.232  243  1.475 

Integral  10.993  2.635  13.628 

Gerente

Não Comissionado 0 0 0

Comissionado 448 122 570

Total 448 122 570
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os participantes e assistidos arcarão com os 40% restantes. Após aprovação, os 

empregados e aposentados/pensionistas terão 120 dias para adesão, período 

em que haverá grande campanha de divulgação e esclarecimento que contará 

inclusive com simulador para melhor avaliação e tomada de decisão de todos.

 LA12  As Movimentações de Pessoal, que envolvem as promoções, transferências 

e designação de função dos empregados, fazem parte do modelo de gestão de 

pessoas e são fundamentais para dotar a Empresa de autonomia, flexibilidade e 

agilidade necessárias às perspectivas de carreira dos empregados, que impactam 

no atendimento moderno e eficiente dos seus clientes. Em 2009, foram realizadas 

4.463 movimentações.

O Programa de Participação nos Resultados (PPR) da 

Sabesp, elaborado participativamente com as Unidades de 

Negócio e Superintendências, tem a finalidade de reconhecer os 

esforços dos empregados empreendidos no alcance das metas 

e indicadores estabelecidos no Planejamento Estratégico Empresarial. Este 

programa foi estruturado com indicadores que envolvem a dimensão empresarial, 

cujas metas são corporativas e têm peso de 50%, e necessitam do esforço de 

toda a empresa para o seu cumprimento. As metas que representam a dimensão 

setorial estão divididas em dois grupos, um para a área-meio e outro para 

área-fim, com peso de 50% cada. O pagamento de até uma folha-base está 

condicionado ao cumprimento destas metas.

O Programa de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo (PAEE) foi 

criado em 2009 com o intuito de dar suporte aos empregados aposentados 

na busca por novas oportunidades de trabalho. No momento do desligamento 

dos aposentados, é oferecido apoio à recolocação no mercado por meio deste 

programa. Diversas ações foram desencadeadas para dar suporte a este momento 

de transição na vida do aposentado, destacando-se, entre elas, a parceria com 

empresas e fornecedores para oportunidades de trabalho (exemplo: recolocações 

de 45 aposentados em ações de monitoria e no consórcio GB2, que gerencia as 

obras do Programa Onda Limpa).  LA11 

Gestão de pessoas
A política de gestão de pessoas da Sabesp reflete seu compromisso em atuar 

de forma responsável e contribuir para a garantia dos direitos humanos no seu 

relacionamento com o público interno. Tais premissas são colocadas em prática 

nos projetos, como demonstrado a seguir.

O processo de negociação coletiva é um importante instrumento de gestão 

participativa da Companhia. A Sabesp incentiva e apoia a participação de seus 

empregados em entidades e associações, como forma do pleno exercício de 

direito, além de auxiliar no desenvolvimento individual e na melhoria do clima 

organizacional. A totalidade de nossos colaboradores tem liberdade de associação, 

possui representação sindical e é abrangida por acordos de negociação coletiva.

 LA4  A Sabesp negocia com as entidades sindicais, pois considera que é uma 

forma de alcançar um consenso entre os anseios dos empregados e a possibilidade 

da Empresa em atendê-los. A missão que norteia este relacionamento busca 

estabelecer permanentemente o diálogo e a interação com os representantes 

do movimento sindical, recebendo manifestações, esclarecendo dúvidas e 

viabilizando uma relação caracterizada pela transparência, respeito e proatividade 

entre as partes. O acordo coletivo em vigor abrange todos os empregados ativos. 

O processo da negociação coletiva 2009/2010, importante instrumento de gestão 

participativa, ocorreu em maio e contou com a presença das principais entidades 

sindicais que representam os empregados, finalizando em Acordo Coletivo de 

Trabalho. Durante o ano de 2009, não foram verificadas situações nas quais este 

direito de liberdade de associação e negociação sofresse risco.  HR5 

 EC3  A Sabesp contribuiu, em 2009, com o percentual de 2,1% da folha de 

pagamento mensal em previdência privada, por meio da Sabesprev, e, desta 

forma, vem garantindo aos seus empregados a possibilidade de desfrutar de 

benefícios previdenciários complementares aos da previdência oficial. Visando 

equacionar o déficit atuarial, a Sabesprev encaminhou, em setembro de 2009, à 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) proposta que 

contempla a criação de um novo plano de previdência na modalidade Contribuição 

Definida, com a concessão de percentual de 11,9% como forma de incentivo à 

migração ao novo plano. Assim, a Sabesp assumirá 60% do déficit do plano e 

Programa de Participação 
nos Resultados reconhece 
esforços dos empregados
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Quadro 29:  LA10  Média de horas por categoria funcional

Categoria Média

Adm/Técnicos 63,9

Aprendiz 23,4

Estagiários 63,9

Gerencial 116,1

Operacionais 40,2

Universitários 88,8

Total 60,5

A Educação a Distância (EAD) é outro braço da Universidade e consiste na 

disponibilização de 350 cursos virtuais, proporcionando agilidade e amplitude 

no desenvolvimento profissional, com custo reduzido em função do ganho de 

escala, e propiciando 12.274 participações. Alguns destes cursos implantados em 

2009 contemplaram áreas estratégicas para a Sabesp, o que contribuiu para a 

disseminação veloz de temas importantes para o nosso negócio. São exemplos 

desses cursos: Assuntos Regulatórios; Licenciamento Ambiental; Metas do 

Milênio; Pacto Global; Gestão da Sustentabilidade e Gestão do Conhecimento.

Em 2009, intensificou-se também a implantação de práticas de Gestão do 

Conhecimento em face da possibilidade de evasão do conhecimento em virtude da 

aposentadoria dos empregados. Entre estas práticas, destacam-se: 675 trabalhos 

postados no Banco do Conhecimento; 500 cadastros de currículos no Banco de 

Especialidades, 80 Relatos de viagens e eventos externos; 1.150 mensagens 

postadas em comunidades virtuais; 300 verbetes no wiki Sabesp; 10 blogs 

corporativos, 1.718 instruções de trabalho no Gestão Eletrônica de Documentos 

(Gedoc); 20 vídeos de depoimentos de empregados “contadores de histórias” e 

25 espaços virtuais criados.

Universidade Empresarial Sabesp (UES)
A Universidade Empresarial Sabesp (UES) e as áreas de recursos humanos 

descentralizadas elaboram o Plano de Capacitação e Desenvolvimento, que, em 

2009, teve como foco contribuir para a disseminação da visão de sustentabilidade 

empresarial, para o alcance dos objetivos estratégicos e para o desenvolvimento 

profissional. Ele direciona esforços para as demandas técnicas, operacionais e de 

segurança e saúde do trabalho, abrangendo os diversos segmentos de operação 

da Companhia. O balanço das realizações em capacitação e desenvolvimento 

presenciais e a distância de toda a Sabesp, em 2009, contabilizou 123.572 

participações, atingindo a média de 68 horas per capita de treinamento, com 

investimento de R$ 8 milhões. A programação contemplou um conjunto de 

programas corporativos que mantêm relação direta com as estratégias e metas 

da Empresa, tais como: Gestão do Valor Agregado (GVA), Gestão da Qualidade, 

Sistema de Gestão Ambiental - ISO 14001, Capacitação em Meio Ambiente, 

Saúde e Segurança do Trabalho, entre outras. Também viabilizou a participação 

de empregados em eventos técnicos ligados diretamente ao negócio com 

destaque para: Water Meter Summit,  que teve como foco as estratégias para 

implementação de medição da água, gerenciamento de demanda e tecnologias de 

medição, Estudos e Modelagem da Qualidade das Águas de Rios  e o Congresso 

Nacional de Melhores Práticas Executivas e Técnicas para o Setor de Saneamento. 

A Sabesp também realiza treinamentos e ações de disseminação do conceito de 

sustentabilidade. Destacam-se, em especial, os temas relacionados à ética e à 

responsabilidade social, que incluem conteúdos de direitos humanos direcionados, 

meio ambiente e aspectos financeiros. Os programas desenvolvidos no processo 

de capacitação englobam cursos presenciais e à distância, como Código de Ética, 

Assédio Moral, Diversidade, adesões voluntárias, como Pacto Global, Produção 

Mais Limpa, Oito Objetivos do Milênio, elaboração de projetos socioambientais, 

de voluntariados, de matemática financeira, entre outros. Em 2009, foram 

contabilizadas 24.593 horas de capacitação em responsabilidade social, com a 

participação de 3.297 empregados. Além disso, houve atividades de higiene, 

segurança e medicina do trabalho, incluindo aspectos de direitos humanos, que 

proporcionou 63.709 oportunidades, totalizando 210.999 horas.  HR3  e  HR8 
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Quadro 30:  LA7  Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho por região

Indicadores de 
Segurança e Saúde do 
Trabalho por região

RMSP Interior e Litoral Total - Sabesp

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Taxa de Frequência – TF 6,44 4,77 8,30 5,38 7,20 5,04

Taxa de Gravidade – TG 217 414 279 220 242 230

Dias Perdidos e Debitados 3.766 6.764 3.534 2.656 7.300 9.423

Doença ocupacional 0 1 4 0 4 1

Absenteísmo 5,3% 4,7% 6,4% 6,1% 5,7% 5,3

Óbitos em geral 16 24 15 18 31 42

Óbitos relacionados  
ao trabalho 0 0 0 0 0 0

Em 2009, foi incrementada a aplicação da metodologia de análise de riscos com base na 

versão da Norma OHSAS 18001:2007, incluindo treinamento presencial e de educação 

a distância (EAD) e melhoria dos programas de prevenção de riscos ambientais (PPRA).

Complementando a conscientização dos empregados e dos prestadores de 

serviços, vem sendo aplicado o Minuto da Prevenção desde 2003, o qual permite 

uma breve discussão de assuntos de segurança e saúde do 

trabalho por meio de questões do dia a dia. Foram divulgados 

mais de 35 temas sobre prevenção de acidentes do trabalho, 

havendo 20.536 participações de empregados da Sabesp. A 

segurança nas atividades relacionadas aos acidentes graves é discutida em 

reuniões estruturadas que são rotineiras na Empresa.

A prevenção da dengue vem sendo abordada todos os anos no que tange à 

eliminação de criadouros e às orientações gerais sobre a doença e cuidados. A 

Sabesp participa do Comitê Estadual de Mobilização contra Dengue, coordenado 

pela Sucen. Durante a epidemia da gripe Influenza A (H1N1), foram mantidas as 

ações educativas relativas à higiene e de contenção, segundo as determinações 

dos órgãos públicos de saúde.

 LA6  A Ergonomia foi tema obrigatório em todas as 52 Sipat (Semana Interna de 

Prevenção Acidentes do Trabalho), que contaram com 17 mil participações. Este 

evento de fins preventivos ocorre em toda a Empresa no mês de agosto e é uma 

forma de valorizar as ações de segurança e de saúde. A organização envolve as 

180 Cipas (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) por meio dos seus 1.350 

cipeiros. Para responder às situações potenciais de emergências, 300 Brigadas 

de Emergências com 2.400 empregados treinados são mantidas. São simuladas 

Segurança e saúde do trabalho
 PR1  A Política de Segurança e Saúde do Trabalho, revisada em 2009, estabelece 

diretrizes, conceitos e responsabilidades para resguardar e proteger a vida e 

a saúde dos empregados, aprendizes, estagiários, visitantes, prestadores de 

serviços e da sociedade, e também o meio ambiente.

As diretrizes que norteiam a política de segurança da Companhia são: 

responsabilidade pela segurança e saúde de todos; desempenho relacionado à 

segurança e saúde acompanhado e aprimorado sempre desenvolvimento de todos 

os processos; instalações e ambientes de trabalho, incluindo os prestadores de 

serviços visando à preservação da saúde; e o conforto e o desempenho eficiente.

Houve redução de 33% no número de acidentes do trabalho com afastamento 

em relação ao ano de 2008, resultado do desenvolvimento de diversos programas 

educativos e preventivos que enraizaram os valores de uma cultura de segurança 

e de melhoria das condições de trabalho.

Segurança é discutida 
em reuniões estruturadas, 
rotineiras na empresa

 Construção da elevatória de água de Itaquera.
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Prêmio Criatividade
Em 2009, a Sabesp realizou a entrega do “1º Prêmio Sabesp de Criatividade”, 

que tem como objetivo incentivar a geração de ideias, estimular a criatividade e 

adotar ações que produzam resultados para a organização. Foram reconhecidas 

64 boas ideias de 55 funcionários das mais diversas unidades da Companhia.

O prêmio foi lançado em 2008 com o objetivo de incentivar a geração de ideias 

inovadoras para implantação de ações que produzam resultados e estimulem uma 

cultura organizacional que valorize o pensamento criativo e teve 730 projetos 

concorrendo a prêmios que variavam de R$ 1 mil a R$ 10 mil. Estas ideias 

foram avaliadas por um Comitê Técnico, composto por representantes internos 

e externos da Sabesp, e por um Comitê Julgador, composto por profissionais da 

Fundação da Unicamp-Funcamp, a qual considerou a viabilidade e originalidade 

dos trabalhos em quatro categorias: Aprimoramento, Novos Produtos, Tecnologia 

e Ambiente de Trabalho.

Estas e as demais ideias foram compartilhadas com toda a comunidade Sabesp 

por meio do Programa de Gestão do Conhecimento, que editou um documento 

com resumo sobre as ideias premiadas e seus idealizadores e criou no 

espaço virtual da intranet um blog, uma biblioteca de ideias e um fórum de 

discussões. Todas estas ferramentas de difusão visam facilitar a disseminação e 

implementação das inovações na Empresa.

Prêmio Vida
O Prêmio Vida é um programa de valorização e reconhecimento dos empregados 

da Sabesp, realizado desde 1998, sendo um referencial para o calendário 

interno da empresa. O evento de 2009 homenageou 2.487 colaboradores que 

completaram 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anos de Sabesp.

periodicamente situações para prática nas unidades da Empresa. Em 2009, foram 

reciclados 700 brigadistas. Para os dois complexos administrativos na capital 

foram adquiridos desfibriladores para parada cardíaca. Foi implantado o Comitê 

de Brigada, com representantes de toda a Empresa, que discute as condições de 

emergências e tem participação de entidades e empresas externas, como Corpo de 

Bombeiros, radiopatrulha aérea da Polícia Militar e Carbocloro.

 LA6  O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT), composto por 96 profissionais (14 Médicos do Trabalho, 20 

Engenheiros de Segurança do Trabalho, 1 Enfermeira do Trabalho, 52 Técnicos de 

Segurança do Trabalho, 9 Técnicos em Enfermagem do Trabalho), assessora o corpo 

gerencial nas questões de segurança e saúde do trabalho, juntamente com as Cipas 

e as Brigadas de Emergência que representam 25% do efetivo dos empregados.

 PR2  As desconformidades legais e voluntárias verificadas por meio dos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), das auditorias internas e 

externas e da fiscalização de serviços terceirizados são discutidas e contribuem 

para a segurança dos funcionários e da população. O Sistema de Gestão de 

Segurança e Saúde do Trabalho é certificado pela Norma OHSAS 18001 desde 

junho de 2006 e abrange cem estabelecimentos no escopo de serviços e obras 

com escavação e em espaços confinados executados em vias públicas. No ano de 

2009, a Sabesp foi certificada novamente, com atualização para a versão 2007 

da norma. Foi criado um canal de comunicação para o público externo que é 

específico para as questões de segurança e saúde do trabalho e está disponível 

no endereço eletrônico da empresa.

Qualidade de vida – Programa Viver Feliz
Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus empregados, a Sabesp 

mantém, em parceria com a Associação Sabesp, o Programa de Qualidade de 

Vida – Viver Feliz, cujo objetivo principal é incentivar empregados e familiares a 

adotar mudanças comportamentais que influenciem positivamente em sua vida, 

as quais incluem atividades físicas e culturais que promovam o seu bem-estar. Em 

2009, foi contratada uma consultoria especializada para levantamento do estilo de 

vida dos empregados, no intuito de identificar os pontos mais críticos - que serão 

trabalhados em 2010. Dessa forma, espera-se obter diagnóstico das principais 

necessidades e traçar ações e indicadores visando aos resultados mais efetivos 

na adoção de hábitos mais saudáveis.
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Datas comemorativas 
Visando promover a integração social dos empregados por meio de atividades 

temáticas que valorizam os profissionais que prestam serviços à empresa 

e estimulam ações sustentáveis, em 2009 foi efetuada divulgação na mídia 

interna de datas comemorativas, tais como Dia Internacional da Não Violência, 

Dia da Secretária, Dia do Encanador, Dia Mundial sem Carro, Dia Internacional 

do Voluntário, Dia do Combate à Poluição, Dia Internacional da Mulher, Dia da 

Consciência Negra, entre outros.

Diversidade na Sabesp 
A Sabesp foi agraciada com o Selo Paulista de Diversidade, fruto de seu 

compromisso com a estruturação do programa de inclusão que está construindo. A 

Sabesp explicita em seu Código de Ética valores e condutas relativas à diversidade 

contemplando a não discriminação, o respeito às pessoas e o não constrangimento 

moral e sexual. Desenvolve, também, diversas práticas de recursos humanos que 

promovem a igualdade de oportunidade e de tratamento. Realiza acompanhamento 

censitário que envolve as questões étnico-racial, de gênero, de idade e de pessoa 

com deficiência, dados estes publicados neste relatório.

Em 2009, a parceria com a Associação para Valorização e Promoção de 

Excepcionais (AVAPE) propiciou oportunidade de inclusão social a 22 profissionais 

portadores de deficiência. Destaca-se, ainda, a Sabesp de São José dos Campos, 

que apoia a prefeitura na realização de censo para levantamento da quantidade 

de pessoas com deficiência na cidade a fim de facilitar o planejamento das 

melhorias voltadas a esta parcela da população. Dentre as ações planejadas 

estão a mensagem da realização do censo nas contas de água e a entrega, 

pelo leiturista, de um breve questionário no momento da leitura e sua retirada, 

se assim o cidadão desejar, pelo entregador de contas numa ocasião posterior.  

Em contrapartida, a Sabesp tem sua logomarca exposta em todas 

as peças da campanha publicitária que está sendo criada.

Comunicação 
A Comunicação da Sabesp em 2009 esteve focada em despertar a sociedade para a importância do saneamento 
ambiental. Duas das campanhas que merecem destaque são a de prestação de contas das ações desempenhadas 
pela companhia desde 2007 e o balanço das obras realizadas desde então, que resultaram na evolução 
significativa dos índices de coleta e tratamento de esgotos em todo o Estado, rumo à universalização dos serviços 
no Estado até 2018.

Os balanços regionais das ações da empresa também foram utilizados nas campanhas de renovação de 
contratos em municípios, em sua maioria no interior – em Itapetininga, Presidente Prudente, Botucatu, 
Piraju, Tatuí, Boituva, Santos, Assis, Franca, Itatiba, Taubaté, Santa Cruz do Rio Pardo, Bragança Paulista e 
Lins. Em muitas dessas cidades, o papel da imprensa foi fundamental na organização de coletivas para 
jornalistas para a divulgação da prestação de contas.

Com o projeto “CEU e Água”, houve uma preocupação social e esportiva. Em parceria com o Esporte 
Clube Pinheiros e com o apoio da Prefeitura de São Paulo, a Sabesp lançou  o programa que teve 

participação dos nadadores Cesar Cielo e Poliana Okimoto e que consiste em oferecer a 4.200 crianças 
de 44 Centros Educacionais Unificados (CEUs), de São Paulo, a oportunidade de serem selecionados em 
provas de natação e, depois, serem patrocinados para treinar o esporte e concorrer em competições 
nacionais e internacionais.

No verão, foi realizada a campanha de divulgação do maior programa de saneamento do litoral 
brasileiro, o “Onda Limpa”. Dois balões de gás hélio foram instalados na orla de praias da Baixada 
Santista e no litoral norte. Em troca de PETs e óleo de cozinha, as pessoas subiam no balão e viam, do 
alto, a bela vista da orla.

A Sabesp também realizou um “Seminário para Jornalistas”, com a intenção de dar noções básicas de 
saneamento a jornalistas de diversos veículos, não só da Região Metropolitana de São Paulo como do 
interior e do litoral.

Num ano de tantos investimentos e realizações, a comunicação exerceu papel fundamental para o 
processo de conscientização das pessoas, integrando sempre a sociedade nas ações, para que essas se 
tornem sustentáveis.

Código de Ética explicita 
valores e condutas relativos 

à diversidade

 César Cielo e Poliana Okimoto com crianças do “CEU e Água”.



140 141

Boas práticas 
sociais

Relacionamento com a comunidade
 SO1  Atualmente, a Sabesp está atuando 
nas comunidades em parceria com as 
prefeituras locais, principalmente no 
município de São Paulo, onde existe 
uma das maiores concentrações de 
população de baixa renda.

Os programas realizados para este público possuem trabalhos técnicos sociais 

e têm como objetivo a sustentabilidade socioeconômica e ambiental dos 

empreendimentos, incluindo a participação comunitária e a educação ambiental 

e observando as características da obra e do perfil da população beneficiária. 

Os trabalhos socioambientais são realizados obedecendo aos seguintes critérios:

 •Elaboração de projetos específicos visando desenvolver um conjunto de 

atividades de caráter informativo, educativo e de promoção social;

 •Realização de um mapeamento socioambiental para identificar as características 

da área de abrangência do projeto, bem como demandas e impactos gerados 

pelo empreendimento e potencialidades locais a fim de estabelecer parcerias; 

 •Diagnóstico situacional das doenças de veiculação hídrica para o monitoramento 

dos impactos na saúde pré e pós-intervenção das ações em saneamento, 

quando necessário;

 •Fomento à participação comunitária por meio do desenvolvimento de diversas 

ações, tais como reuniões, palestras etc.;

 •Estabelecimento e/ou fortalecimento das parcerias para a implementação e o 

pleno desenvolvimento de um trabalho participativo; 

 •Proposta de ações de mobilização social e de educação ambiental que envolvam 

a comunidade beneficiada, incentivando o desenvolvimento de tecnologias 

sociais sustentáveis.

 Crianças em visita à ETA Alto Cotia.
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“Agente da Gente”
 SO1  A missão do programa é promover a aproximação da Sabesp com a 

sociedade, especialmente comunidades de baixa renda, por meio de parcerias 

com seus diversos segmentos (sociedade organizada, instituições públicas, 

empresas e população em geral) em busca de uma melhor qualidade de vida.

O “Agente da Gente” estabelece a sinergia e a parceira necessárias para que as 

ações em prol do meio ambiente, das águas e dos mananciais sejam de fato 

percebidas e entendidas pela população. Com a formação de agentes comunitários, 

essa comunicação com os moradores sobre as ações de saneamento ganha uma 

roupagem especial e característica, capaz de permear todo o tecido social. Em São 

Paulo, conta-se com aproximadamente 50 agentes que falam a linguagem das 

suas comunidades e criam importante canal de comunicação entre a população 

e a Sabesp. Em 2009, o programa atendeu a 1.310.811 de pessoas por meio 

de 15.405 visitas técnicas, 12 mil atendimentos telefônicos, 1.034 eventos, 680 

palestras educacionais e 56 encontros com lideranças comunitárias, gerando a 

regularização de 23.246 ligações de água e de 10.020 ligações de esgoto.

Programa de Voluntariado Empresarial Sabesp
Nos relacionamentos com a comunidade externa, a Sabesp conta com uma 

grande rede de voluntários inseridos em projetos sociais e distribuídos em 

todas as Unidades do Estado de São Paulo. Há, aproximadamente, mais de 

2 mil empregados voluntários, que, com seu empenho em prol da sociedade, 

beneficiaram, em 2009, mais de 11 mil pessoas, dando prioridade às populações 

mais carentes e às comunidades do entorno. O trabalho dos voluntários traduz–se 

em mais 800 brinquedos arrecadados, 12 toneladas de alimentos doados, 3 mil 

mudas plantadas e mais de 10 mil litros de óleo de cozinha arrecadados.

Essas ações são desenvolvidas de modo a propiciar impactos positivos na 

qualidade de vida da população, estimulando as pessoas excluídas do mercado 

de trabalho por meio de sua qualificação, reabilitação e inclusão social. Para 

aprimorar este trabalho e atender ao Código de Ética em seu valor Cidadania, a 

Sabesp implantou o Programa de Voluntariado Empresarial, com foco nos Oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).

Para estruturar o programa, foram realizadas diversas reuniões com representantes 

de toda a empresa e com executivos, executado o desenvolvimento de 

procedimento específico e o treinamento de 900 empregados, bem como foi 

criada a página do voluntariado, na qual é possível cadastrar, divulgar, monitorar e 

conhecer todos os projetos dos voluntários da Sabesp. É importante dizer que este 

programa também é estendido aos empregados aposentados e os terceiros que 

trabalham nas instalações da empresa.

Um exemplo de trabalho voluntário foi a parceria entre a Sabesp e o Instituto 

Criança Cidadã, que, numa iniciativa inédita, se juntaram para promover o Curso 

de Culinária Solidária visando à formação de cozinheiros para casas de alto 

padrão. O objetivo foi contribuir para a profissionalização de pessoas, permitindo 

o aumento da geração de renda de famílias do entorno do circo-escola. Outro 

exemplo é O Programa Educar Leste, curso pré-vestibular oferecido em parceria 

com a ONG Educafro nas dependências da Unidade de Negócio Leste. Direcionado 

a empregados, filhos de empregados e comunidade, o programa atendeu, em 

2009, 40 alunos, sendo que desde sua implantação, em 2002, já beneficiou 

aproximadamente 440 pessoas. Outro exemplo, ainda, é o Grupo Mãos Solidárias, 

composto por empregados voluntários com o objetivo de atender pessoas em 

suas necessidades mais básicas de conforto, alimento e atenção. No ano de 2009, 

as ações do grupo beneficiaram mais de 700 pessoas, sendo que desde o início 

das atividades do grupo 26 mil pessoas já foram beneficiadas.

A força do voluntariado da Sabesp é também refletida em projetos como o 

Ensinando a Pescar. A Unidade de Negócio Norte implementou o projeto em 

2004, com o objetivo de capacitar pessoas de baixa renda, em noções básicas 

de hidráulica predial por meio de parcerias como SENAI, Grupo Tejofran, GMF 

Gestão de Medição e Faturamento, Enorsul Serviços em Saenamento, Instituto 

de Educação e Ciências Aplicadas (Neotropica), Amanco Brasil Ltda, Savic - 

Sociedade Amigos da Vila Constança, Programa Ação Família, Ascosif - Associação 

Comunitária Sitio dos Francos, Ong Gol de Letra. A capacitação é feita nas 

dependências da Sabesp com empregados voluntários de diversas formações 

profissionais, em período noturno, com  aulas  teóricas e práticas. O projeto, que 

visa a geração de renda e educação para uso racional da água, já capacitou desde 

seu início 550 pessoas.

 Trabalho comunitário no Dia das Crianças na Zona Leste, São Paulo.
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Campanha do Agasalho
Um dos objetivos da Campanha do Agasalho promovida pelo Fundo de Solidariedade 

e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (FUSSESP) é proporcionar 

para as famílias e entidades beneficiadas uma forma de geração de renda para 

melhor qualidade de vida, mantendo o foco na família e na solidariedade inclusiva.  

A Sabesp participa dessa campanha por meio do engajamento dos empregados e 

das parcerias com prefeituras, Fundos Sociais ou Secretarias Assistenciais. Durante a 

Campanha do Agasalho de 2009, foram arrecadadas e distribuídas 3.169.889 peças a  

391 entidades assistenciais, além de terem sido promovidas 19 ações de inclusão 

social e geração de renda.

Programa Aprendiz
Destaca-se também, em 2009, o ciclo anual do Programa Aprendiz, com média de 

oportunidade concedida a 500 jovens, o que contribui para a formação da cidadania, 

capacitação profissional e inserção no mercado formal de trabalho, possibilitando 

acesso à educação e capacitação profissional. O programa é desenvolvido pela 

parceria Senai – Sabesp, essencial por proporcionar aos aprendizes qualificação 

prática e teóricae a possibilidade de atuar no apoio aos setores administrativos, 

contábeis, financeiros e de recursos humanos de empresas do mercado.

Memória Sabesp 
O antigo prédio do Museu Sabesp, localizado numa estação elevatória de esgoto 

da Sabesp, será a sede de apoio do projeto “Espaço das Águas”. A primeira 

etapa do projeto foi concluída e englobava o mapeamento e a organização do 

acervo do setor de saneamento do Estado de São Paulo que abrange mais de 

cem anos. A segunda etapa pretende captar recursos para a restauração desta 

estação, inaugurada em 1897, que abrigará um centro cultural, fomentando as 

manifestações culturais e as práticas sustentáveis. Esse novo prédio fará parte do 

“novo centro”, um local adicional para atrair paulistanos e turistas. Fará parte de 

um roteiro histórico da capital, com visual e acervo ricos de informação.

Programa Visitas Monitoradas  
às Instalações da Sabesp
A Sabesp reabriu as portas do espaço Estação Sabesp, que agora possui uma  

arquitetura moderna, interativa e ecologicamente correta feita em madeira de 

reflorestamento certificada (selo FSC) e paredes com revestimentos de “couro 

ecológico”. O espaço objetiva despertar a atenção dos participantes, auxiliados 

por monitores especialmente treinados para repassar informações de preservação 

da água e noções de respeito ao meio ambiente.

Por meio do programa de visitas desenvolvido pela Empresa, os visitantes podem 

conhecer o ciclo do saneamento nas visitas às Estações de Tratamento de Água 

e Esgotos de todo o Estado. Em 2009 foram realizadas 1.628 visitas, atendendo 

a um público de 59.926 pessoas.

 Funcionários da Sabesp em Campanha do Agasalho. 

 Estação Sabesp em Pinheiros, São Paulo.
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Investimento social, incentivo fiscal  
e apoio institucional
No sentido de promover oportunidades a interessados em apoio institucional 

e financeiro para projetos ambientais, socioculturais e esportivos, a Sabesp 

disponibiliza um processo seletivo, por meio de editais, destinado a pessoas 

jurídicas que desenvolvam trabalhos voltados à preservação ambiental e estejam 

alinhadas aos princípios de responsabilidade social, incentivo à cultura, parcerias 

com organizações da sociedade civil e a comunidade.

Em 2009, a Sabesp destinou, como incentivo fiscal, R$ 3,3 milhões ao Fundo 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente por meio do Condeca, cuja 

missão é “incentivar, deliberar e controlar as ações da Política de Atendimento dos 

Direitos da Criança e do Adolescente no Estado de São Paulo”.

O Programa Sabesp Para Quem Tem Sede de Cultura patrocina diversos 

projetos nas áreas de literatura, artes plásticas, música, dança, teatro, circo, 

cinema e preservação de patrimônios culturais. Em 2009, a Sabesp investiu 

R$ 13,5 milhões em projetos culturais fundamentados na Lei Rouanet e na Lei do 

Audiovisual. A Sabesp incentivou também o esporte, destinando R$ 3,3 milhões 

para esportes aquáticos, como natação, remo e canoagem. A Sabesp, juntamente 

com as entidades do Governo do Estado de São Paulo, lançou o Projeto Olímpico 

CEU e Água com o objetivo de incentivar crianças da comunidade de Paraisópolis 

a praticar natação e de contribuir na formação de cidadãos. O Projeto Navega 

São Paulo é uma parceria da Sabesp e da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 

do Estado de São Paulo. O objetivo é criar e manter núcleos de esporte e lazer 

náuticos com caráter formativo-educacional para alunos da rede pública de ensino.

Perspectivas para 2010
O principal desafio para 2010 é a intensificação do Programa de Voluntariado 

a partir de intensa mobilização da comunidade Sabesp e da promoção de 

campanhas mensais focadas nos objetivos de desenvolvimento do milênio. Com 

isto, espera-se uma grande adesão de toda a Companhia, que deverá culminar 

no Dia do Milênio, programado para ser celebrado sábado, dia 23 de outubro de 

2010. Nesta data, os empregados voluntários promoverão em mutirão projetos 

nas comunidades, que se beneficiarão deste grande movimento. Considera-se 

que o Programa de Voluntariado Sabesp é uma grande oportunidade por meio da 

qual é possível melhorar a qualidade de vida dos menos assistidos e prosseguir 

no desenvolvimento de ideias e ações sustentáveis.

Instituto Criança Cidadã (ICC)
A Sabesp é comantenedora do ICC, que tem como missão investir na formação de jovens 
provenientes de famílias em situações de dificuldade econômica e social e promover a 
educação, cultura e assistência na Região Metropolitana de São Paulo. O Instituto auxilia 
gratuitamente no desenvolvimento comunitário e da cidadania de aproximadamente 
6.000 crianças e adolescentes, beneficiando 3.500 famílias através de 9 creches, 3 circos-
escola, 2 casas de solidariedade e 1 casa de cultura. Em 2009, a Sabesp renovou sua 
contribuição por dois anos, totalizando um apoio de R$ 4,8 milhões ao ICC.

 Espetáculos Circo Vox e Bossa 50 do Ballet Stagium, apoiados pela Sabesp.  Apresentação no Circo-Escola do ICC.

Cenas do filme “As Melhores 
Coisas do Mundo”, que teve 
patrocínio da Sabesp
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Parque da Integração

 EC8  O Parque da Integração Zilda Arns, construído na faixa de servidão da Adutora do 
Rio Claro, na região compreendida entre Sapopemba e São Mateus, é um espaço linear 
aberto, integrado à comunidade e instituições públicas do entorno. Seus principais 
objetivos são o de promover a melhoria na qualidade de vida da população vizinha, 
possibilitar o melhor uso da faixa de adutora da Sabesp, criar um bolsão de área verde 
para melhorar o microclima e regular a temperatura da região, bem como conservar 
o patrimônio da Sabesp. Com um investimento de R$ 22 milhões, o parque conta com 
pistas de ciclismo e caminhada, equipamentos para atividades culturais, esportivas  
e de lazer, banheiros, bases comunitárias da PM, além de três mil árvores. Inaugurado 
em 16 de janeiro de 2010, o parque possui área total de aproximadamente 224.000 m2, 
que faz dele o 10º parque público da cidade em área contínua, com 7.470 metros 
de extensão. Trata-se de um dos parques de maior abrangência socioambiental da 
cidade, por ser o único no país com perfil de linearidade e com essa extensão. Por estar 
totalmente inserido em uma área urbana densamente ocupada, beneficiará uma 
população estimada em mais de 250 mil pessoas.

Vitória dos valores vida, saúde e meio ambiente com a 
prestação dos serviços de saneamento na Favela da Linha

 EC9  A questão da instalação das redes de água e coleta de esgotos em áreas não 
regularizadas tem sido uma preocupação de longa data da Sabesp. Se por um lado 
existe uma legislação que veda a instalação dessas redes em áreas irregulares, tendo 
como valor central a propriedade privada, de outro lado há preceitos inscritos na 
Constituição Federal e em outras legislações que ressaltam a importância dos valores 
respeito à vida, saúde e meio ambiente.

Dentro deste contexto, a instalação das redes de água e coleta de esgotos em áreas 
irregulares não tem sido uma tarefa fácil. O caso da Favela da Linha destaca-se como 
uma importante vitória dos valores vida, saúde e meio ambiente. Como a área não 
é regularizada (existe um processo de usucapião em curso na Justiça Federal), os 
investimentos públicos não poderiam ter ocorrido sem uma expressa autorização judicial. 
Esta autorização somente foi possível graças à atuação em parceira da Sabesp e da ONG 
Instituto Acaia que obteve da Justiça Federal um alvará de licença para assentar as redes.

Após a obtenção do alvará foi possível a implantação de 397 metros de redes de água 
e esgoto, executadas 284 ligações de água e esgotos, com instalação de 257 Unidades 
de Medição de Água (UMA), beneficiando 1.005 pessoas.

Ao mesmo tempo, a Participação Comunitária MC e o Instituto Acaia atuaram junto 
aos moradores para esclarecer e convencer sobre a importância das novas ligações com 
relação à qualidade de vida, saúde e cidadania. Diversos depoimentos de moradores 
da Favela da Linha manifestam agradecimento à instalação das redes, e com a conta 
mensal, os moradores passaram a poder comprovar endereço, o que facilita suas 
relações na sociedade.

Trata-se de um importante precedente pioneiro que poderá nortear outras ações no 
mesmo sentido visando à universalização das redes de água e esgoto, sobretudo em 
áreas menos favorecidas. 

 Ciclovia do Parque da Integração Zilda Arns.
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Balanço Social Anual / 2009 
 
Quadro 31: Balanço social anual / 2009
Empresa: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)

1 - Base de Cálculo 2009 Em milhares de reais 2008 Em milhares de reais
Receita líquida (RL) 6.730.547 6.351.672

Resultado operacional (RO) 2.141.773 1.169.472

Folha de pagamento bruta (FPB) 1.298.346 1.240.406

Em 
milhares 
de reais

% sobre 
FPB

% sobre 
RL

Em 
milhares 
de reais

% sobre 
FPB

% sobre 
RL2 - Indicadores Sociais Internos  

Alimentação 100.417 7,73% 1,49% 95.241 7,68% 1,50%

Encargos sociais compulsórios 117.140 9,02% 1,74% 99.686 8,04% 1,57%

Previdência privada 77.712 5,99% 1,15% 70.370 5,67% 1,11%

Saúde 96.681 7,45% 1,44% 90.156 7,27% 1,42%

Segurança e saúde no trabalho 9.304 0,72% 0,14% 9.973 0,80% 0,16%

Educação 434 0,03% 0,01% 825 0,07% 0,01%

Cultura 892 0,07% 0,01% 801 0,06% 0,01%

Capacitação e desenvolvimento profissional 9.331 0,72% 0,14% 7.338 0,59% 0,12%

Creches ou auxílio-creche 1.536 0,12% 0,02% 1.420 0,11% 0,02%

Participação nos lucros ou resultados 45.856 3,53% 0,68% 53.732 4,33% 0,85%

Outros 3.295 0,25% 0,05% 2.742 0,22% 0,04%

Total - Indicadores sociais internos 462.598 35,63% 6,87% 432.284 34,85% 6,81%

Em 
milhares 
de reais

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Em 
milhares 
de reais

% sobre 
RO

% sobre 
RL3 - Indicadores Sociais Externos     

Educação 119 0,01% 0,00% 2.800 0,24% 0,04%

Cultura 15.346 0,72% 0,23% 25.552 2,18% 0,40%

Saúde e saneamento 419 0,02% 0,01% 525 0,04% 0,01%

Esporte 3.665 0,17% 0,05% 1.213 0,10% 0,02%

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

Outros 11.304 0,53% 0,17% 10.540 0,90% 0,17%

Total das contribuições para a sociedade 30.853 1,44% 0,46% 40.630 3,47% 0,64%

Tributos (excluídos encargos sociais) 1.319.139 61,59% 19,60% 1.171.955 100,21% 18,45%

Total - Indicadores sociais externos 1.349.992 63,03% 20,06% 1.212.585 103,69% 19,09%

Em 
milhares 
de reais

% sobre 
RO

% sobre 
RL

Em 
milhares 
de reais

% sobre 
RO

% sobre 
RL4 - Indicadores Ambientais

Investimentos relacionados com  
a produção/operação da empresa 640 0,03% 0,01% 107 0,01% 0,00%

Investimentos em programas  
e/ou projetos externos 31.126 1,45% 0,46% 10.064 0,86% 0,16%

Total dos investimentos em meio ambiente 31.766 1,48% 0,47% 10.171 0,87% 0,16%

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

( x ) não possui metas    
(    ) cumpre de 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%

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2009 2008

Nº de empregados ao final do período 15.103 16.649

Nº de admissões durante o período 415 16

Nº de empregados terceirizados 0 0

Nº de estagiários 931 328

Nº de empregados acima de 45 anos 7.783 8.875

Nº de mulheres que trabalham na empresa 2.878 3.086

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 21,40% 20,09%

Nº de negros que trabalham na empresa 1.998 2.250

% de cargos de chefia ocupados por negros 3,70% 4,40%

Nº de pessoas com deficiência ou 
necessidades especiais 49 52

6 - Informações relevantes 
quanto ao exercício da cidadania 
empresarial 2009 Metas 2010
Relação entre a maior e a menor remuneração 
na empresa 23 nd

Número total de acidentes de trabalho 144 136

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

( x )  direção ( x )  direção e 
gerências

( x )  todos
empregados

( x )  direção ( x )  direção e 
gerências

( x )  todos
empregados

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

( x )  direção e 
gerências

( x )  todos
empregados

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

( x )  todos
empregados

( x )  todos + Cipa

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

( x )  não se 
envolve

( x )  segue as 
normas da 
OIT

( x )  incentiva e 
segue a OIT

( x )  não se 
envolverá

( x )  seguirá as 
normas da 
OIT

( x )  incentivará 
e seguirá a 
OIT

A previdência privada contempla: ( x )  direção ( x )  direção e 
gerências

( x )  todos 
empregados

( x )  direção ( x )  direção e 
gerências

( x )  todos 
empregados

A participação dos lucros ou resultados 
contempla:

( x )  direção ( x )  direção e 
gerências

( x )  todos 
empregados

( x )  direção ( x )  direção e 
gerências

( x )  todos 
empregados

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

( x )  não são 
considerados

( x )  são 
sugeridos

( x )  são exigidos ( x )  não serão 
considerados

( x )  serão 
sugeridos

( x )  serão 
exigidos

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

( x )  não se 
envolve

( x )  apoia ( x )  organiza e 
incentiva

( x )  não se 
envolverá

( x )  apoiará ( x )  organizará e 
incentivará

Número total de reclamações e críticas de 
consumidores:

na empresa 
Ouvidoria 
23.880

no Procon    
CIP 
1.568

na Justiça   
JEC/Conc   
513

na empresa  
 
nd

no Procon 
 
nd

na Justiça 
 
nd

% de reclamações e críticas atendidas ou 
solucionadas:

na empresa Ouv 
99,50%

no Procon CIP 
91,20%

na Justiça JEC/
Conc78%

na empresa  
nd

no Procon  
nd

na Justiça 
nd

Valor adicionado total a distribuir (em mil reais): Em 2009: 4.494.633 Em 2008: 3.990.459

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):  30,9%  governo
 31,8%  colaboradores(as 
 8,8%  acionistas
 6,7 % terceiros
 21,8% retido

 29,4% governo
 31,3% colaboradores(as)
 1,6 % acionistas
 37,7% terceiros
 0% retido

7 - Outras Informações
“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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Parâmetros para  
o relatório
Período e limites
Os dados que compõem este relatório traduzem, em especial, as realizações da Sabesp em 2009 e metas para períodos 

distintos. Há metas descritas para 2010 nas dimensões econômico-financeira, social e ambiental. Há relato sobre 

indicadores operacionais, índice de tratamento de água, novas ligações de água, perdas de água, índice de coleta de 

esgoto, índice de tratamento de esgoto - envolvendo os programas estruturantes da Companhia ao longo do Relatório. 

Estes indicadores são apresentadas para o período 2010-2018, período que a empresa anuncia em sua visão “ser 

reconhecida como a empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação...”. As séries históricas 

são apresentadas, no Painel de Indicadores e no restante do relatório, para o período 2004-2009. A evolução histórica dos 

indicadores de população atendida índices de atendimento em água e esgoto é apresentada para o período 1994-2009.  

Processo de elaboração do relatório
 GRI 3.13  Este é o nosso terceiro relatório de sustentabilidade construído a partir das diretrizes da Global 

Reporting Initiative (GRI). Para as demonstrações econômico-financeira que que estão disponíveis na internet, 

foram obedecidas as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Associação Brasileira das Companhias 

Abertas (Abrasca) e aos princípios de comunicação transparente da Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial (Aberje). Para os aspectos de responsabilidade corporativa e sustentabilidade, utilizou-se o modelo 

da Global Reporting Initiative - GRI e, para o Balanço Social o Guia para elaboração do Balanço Social do Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e o modelo preconizado pelo Instituto Ethos. Desde 2006, a 

Sabesp é signatária do Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que reúne empresas, 

trabalhadores e sociedade civil para promover o crescimento sustentável e a cidadania.

Nos dois anos anteriores, declaramos o nível C do GRI. Neste ano, declaramos o nível B, tendo em vista os 

aperfeiçoamentos realizados e consequente maior número de parâmetros atendidos. A Companhia tem a intenção 

de aperfeiçoar seu relatório de sustentabilidade buscando, sempre que possível, a verificação de avaliadores externos.

Matriz de Materialidade
Para estabelecer a relação entre o que a empresa entendeu relevante para ser destacado no relatório, nas dimensões 

ambiental e social e o que a sociedade aponta como importante, recorreu-se pela 1ª vez à ferramenta da matriz 

de materialidade, apresentada na sequencia, separadamente para cada dimensão. A matriz é uma forma gráfica de 

correlacionar a visão da empresa e a da sociedade. A situação ideal é quando a nuvem de pontos que representam 

cada tema se concentram no quadrante superior direito, indicando alta coerência entre as duas visões. Conforme se 

pode observar nas matrizes geradas, isto ocorreu, com ligeira vantagem para a dimensão social. 

Metodologia
Optou-se por não cobrir na pesquisa as partes interessadas, envolvidas prioritariamente na dimensão econômico-

financeira. Por um lado, trata-se de público bastante técnico, que tem oportunidades específicas de conhecer 

resultados ao longo do ano, através de road-shows e conference calls. Ainda cabe ressaltar que se trata de 

dimensão objeto de diretrizes específicas de órgãos reguladores/ normatizadores, como CVM, CFC e CPC e 

legislação e regras contábeis que fixam formas de apresentação dos demonstrativos e informes. A metodologia 

adotada na captação de posições das partes interessadas envolveu o encaminhamento pela Internet de 

questionário para mais de 600 e-mails de ONGs e associações cadastradas pela Sabesp, cabendo as respostas a 

apenas um dos dirigentes. Recebemos 54 retornos. Para cada tema estabeleceu-se uma faixa de pontuação de 

importância de 0 a 10. Os temas foram escolhidos dentre os julgados aplicáveis para o saneamento e o ambiente 

de negócios da Sabesp.  Além de se indagar a pontuação quanto ao que a ONG considera importante para a 

sociedade, valores utilizados nas matrizes, pediu-se pontuar quanto ao que a ONG considera relevante para suas 

atividades. Adicionalmente, para aferir o grau de importância efetivamente conferido a um determinado tema, 

no corpo do relatório, contou-se o número de palavras dos textos em que se abordam tais temas. A opção de 

aplicar o questionário pela Internet decorreu da expectativa de benefícios advindos de uma maior amostragem 

de partes interessadas, o fato de estas poderem examinar, no sitio Sabesp, o relatório em versão quase final 

e da maior liberdade de posicionamento, pelas respostas individualizadas. Isto, em tese, compensaria a falta 

de um maior aprofundamento decorrente de discussões em grupos setoriais. Aliás, estas não foram realizadas 

nos painéis de engajamento organizados no final de 2009, que tiveram debates somente plenários. Pretende-se 

avaliar o acerto de tais questões metodológicas em futuras edições do relatório. 

Nota: A pesquisa de satisfação realizada junto a clientes em 2009 incluiu pela 1ª vez perguntas para verificar 

quais áreas consideram prioritárias para as atividades e ações de apoio socioambiental pela Sabesp (vide final da 

seção “Meio Ambiente”). Constata-se numa comparação livre, que áreas como uso racional da água, reciclagem 

de resíduos e educação ambiental também receberam pontuação elevada.  Fez-se uma verificação alternativa do 

grau de coerência dos resultados,  obtendo-se os seguintes coeficientes de correlação linear:  

Quadro 32:  Coeficientes de correlação linear do posicionamento Sabesp X ONGs

Correlação Posição  
Sabesp X Posição ONGs

Correlação Posição  
Sabesp X Nº de palavras

Ambiental 0,87 0,68

Social 0,60 0,78

Cabe comentar a relativa baixa correlação entre o que a Sabesp entendeu como temas, a priori mais relevantes 

para o relatório e a extensão dos respectivos textos. Em que pese o tamanho não ser um critério definitivo para 

mensurar a relevância de um tema, a questão merece ser revista na fase de planejamento em futuras edições.
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Temas ambientais

Quadro 33: Tabela de médias e matriz de materialidade para a dimensão ambiental

Nº
Notas 
Sabesp

Média de 
notas das 
partes 
interessadas

Média de 
notas da 
sociedade 
civil

Há tópico no 
RS 2009?Quesito

1 Coleta seletiva & reciclagem de resíduos 8 9,00 8,70 sim (870 palavras)

2 Cumprimento da legislação ambiental 7 9,29 8,87 sim (391 palavras)

3 Eficiência no consumo de energia elétrica 8 8,37 7,93 sim (221 palavras)

4 Gestão de recursos hídricos / Preservação dos 
mananciais

9 9,59 9,56 sim (864 palavras)

5 Gestão de transporte (frota própria) 4 5,80 5,78 sim (105 palavras)

6 Poluição atmosférica e gases de efeito estufa 6 8,94 8,33 sim (612 palavras)

7 Recomposição florestal / Proteção da biodiversidade 8 9,37 8,78 sim (963 palavras)

8 Uso racional da água e água de reúso 8 9,41 9,15 sim (753 palavras)

* média de notas de 0 a 10 atribuídas por 54 ONGs     
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Temas sociais

Quadro 34: Tabela de médias e matriz de materialidade para a dimensão social

Nº
Notas 
Sabesp

Média de 
notas das 
partes 
interessadas

Média de 
notas da 
sociedade 
civil*

Há tópico no 
RS 2009?Quesito

1 Ações de comunicação e marketing 7 6,80 6,70 sim (1284 palavras)

2 Ações de treinamento & educação sanitária e 
ambiental

8 8,89 8,69 sim (1117 palavras)

3 Ações em favor da criança e do adolescente 7 8,80 8,20 sim (700 palavras)

4 Ações em favor da cultura 6 8,08 7,32 sim (446 palavras)

5 Ações em favor da diversidade e igualdade de 
oportunidades

7 8,41 7,98 sim (1252 palavras)

6 Ações em favor do esporte 5 7,86 7,38 sim (313 palavras)

7 Ações em favor do lazer 5 7,62 7,23 sim (375 palavras)

8 Benefícios para a população carente (Ex.: tarifa 
social)

8 8,69 8,40 sim (1480 palavras)

9 Cumprimento da legislação social e trabalhista 6 8,87 8,00 sim (854 palavras)

10 Geração de renda 7 8,06 7,37 sim (460 palavras)

11 Gestão da saúde & segurança do trabalho 8 8,72 8,15 sim (1082 palavras)

* média de notas de 0 a 10 atribuídas por 54 ONGs
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 GRI 3.6  Este relatório reúne as principais informações sobre os resultados obtidos pela Sabesp, e 

incluem dados de todas as suas unidades operacionais e administrativas relativos ao ano fiscal de 2009. 

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2007, este relatório procurou ampliar as características de um 

Relatório de Sustentabilidade em suas três dimensões: social, ambiental e financeira.

 GRI 3.9  Os dados operacionais apresentados são calculados pelas áreas técnicas da Sabesp, com 

base na experiência internacional. Há esforço contínuo para melhorar o aferição desses indicadores, com 

destaque para aperfeiçoamentos realizadas nas áreas de redução de perdas e tratamento de esgotos. 

Como destaque, o processo de elaboração do relatório contou, pela segunda vez na empresa, com painel 

de engajamento de partes interessadas, realizado em nas dimensões ambiental e social. Além disso, foi 

realizada uma audiência especial para discutir o texto já pronto com partes interessadas de todas as 

dimensões.. Como descrito na seção sobre Governança Corporativa este evento trouxe diversos aspectos 

que foram incorporados ao relatório 

 GRI 3.1, 3.2, 3.10, 3.11  O relatório anterior, publicado em 2009, referente ao ano fiscal de 2008, 

obedeceu apenas à legislação vigente no país.

 GRI 3.3  O próximo relatório de sustentabilidade está previsto para ser publicado no ano de 2011, 

referente ao ano fiscal de 2010.

 GRI 3.5  O critério de seleção das informações para a versão impressa (análise de materialidade) priorizou 

a relevância dos temas com relação às Opções Estratégicas da Sabesp, buscando retratar com fidelidade 

o seu desempenho, e utilizando-se de técnica de benchmarking com modelos de referência nacionais e 

internacionais de relatórios tanto na adaptação da estrutura do relatório como na organização de seu 

conteúdo, buscando aproximar-se das diretrizes para o Relatório de Sustentabilidade.

A versão on-line deste relatório pode ser encontrada em nosso site: 

http://www.sabesp.com.br/

 GRI 3.7  A adoção desse novo modelo de Relatório foi motivada pela busca de aprimoramento nos 

relacionamentos com as diversas partes interessadas, nos processos de gestão e na prestação de contas 

para com os analistas, os investidores, a sociedade, os clientes e principalmente o cidadão. Este relatório 

aponta o interesse da organização e seus esforços no sentido de integrar a sustentabilidade à sua gestão. 

Por outro lado, apresenta as limitações inerentes a processos em fase inicial, como a necessidade de 

integração das ações.

O processo de elaboração do relatório procurou primar pela participação interna. Foram formados grupos de 

trabalho com finalidades específicas nas três dimensões do Relatório: Gestão Empresarial, Meio Ambiente 

e Responsabilidade Social. Várias reuniões de interação foram realizadas com pessoas-chave, dentro dos 

vários processos abordados pelo relatório, e constituídos coordenadores responsáveis pelos blocos formados 

pelos assuntos relevantes selecionados, assim como reuniões individuais e específicas, para esclarecer 

sobre a importância do equilíbrio, da comparabilidade, da exatidão e da clareza das informações. Destaque-se 

como aperfeiçoamento na elaboração do relatório desse ano, a realização de reuniões com participantes de todas 

as unidades de negócio da Sabesp por meio eletrônico. Este é um processo muito importante para uma empresa 

com colaboradores presentes em mais de três centenas de municípios. Essa abordagem permitiu que o relatório 

tratasse de maior escopo de temas. 

Para acolher sugestões adicionais para a minuta final do Relatório de Sustentabilidade 2009, foi realizada em 

26/04/2010 a 22ª Audiência de Sustentabilidade, onde especialistas debateram em mesa redonda as 3 dimensões 

e a visão do cliente. Seguem algumas citações:

Dimensão Social: Profª Paula Monteiro - Pres. Cebrap 

“Parabenizo a Sabesp e expresso minha satisfação em conhecer a amplitude das metas dessa empresa.”

Dimensão Econômica: Prof. Frederico Turolla - ESPM & FGV-SP: 

“A Sabesp conseguiu envolver um conjunto amplo de atores que dão sustentação a suas ações empresariais, 

sem perder o foco na sustentabilidade”

Dimensão Ambiental: Clarissa Lins - Dir. FBDS

“O relatório é muito agradável de ser lido e tem uma linha estratégica bem mapeada.  A maioria das 

empresas não detalha suas ações – ao contrário da Sabesp. Só é preciso deixar mais claro em que pé estão 

os programas, sinalizar o que será feito a cada ano até 2018”.

Visão do cliente: Nelson Nicolau - Pref. S. João da Boa Vista

“90% dos moradores do município foram favoráveis à renovação da concessão. O motivo de tamanha adesão 

foram as dezenas de reuniões realizadas em todos os bairros para discutir o que a cidade desejava da Sabesp 

e o que a companhia poderia oferecer. Hoje estou aqui para dar meu testemunho não pelo que li no relatório, 

mas pelo que vejo nas ruas da cidade”.

Depoimento de parceiro da sociedade civil: Heródoto Barbeiro – Vice-pres. do SAT (Associação de Amigos de Taiaçupeba) 

“A grande empresa do século 20 é a empresa do petróleo, a Petrobras. A impressão que tenho - e é isso que 

o Relatório de Sustentabilidade me passa - é que a grande empresa do século 21 é a da água, a Sabesp, que 

é a empresa de água, de saneamento e do meio ambiente.”

 GRI 3.4  Solicitação de informações adicionais ou sugestões a respeito deste relatório podem ser enviadas para 

o email: sustentabilidade@sabesp.com.br

Contribuíram com fotos para este Relatório: Odair Faria, Carlos Eduardo Carrela, Douglas Leite, Fernandes Pereira 

de Paula, Gabriel Góes, João Musa, Luciane Teixeira, Marcelo Morgado Nara, Comtal Aero Fotos, Divulgação 

Ballet Stagium (espetáculo Bossa 50) (2009), Divulgação Circo Vox (2009), Divulgação Consórcio CNO Carioca, 

Divulgação do filme “As Melhores Coisas do Mundo”, Divulgação Planeta Sustentável, .

Para facilitar a localização dos indicadores, seu número aparece ao lado do tema a que se refere. Veja, a seguir, 

quadro de localização de informações GRI no relatório. 
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 GRI 3.12 

Indicador GRI G3 Página

 1.1    Declaração do dirigente da 
instituição.

Páginas 4 e 8.

 1.2   Descrição dos principais 
impactos, riscos e 
oportunidades.

Ao longo de todo o Relatório.

 2.1   Nome da Organização. Página 14.

 2.2   principais marcas, produtos e 
serviços.

Página 14.

 2.3   Estrutura operacional da 
organização.

Página 14.

 2.4   Localização da organização. Página 14.

 2.5   Países em que a organização 
opera.

Página 14.

 2.6   Tipo e natureza jurídica da 
organização.

Página 14.

 2.7   Mercado atendido. Página 14.

 2.8   Porte da organização. Página 14.

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

Não ocorreram mudanças referentes 
ao porte ou a participação acionária 
em 2009.

2.10  Prêmios recebidos. Página 19.

 3.1   Período coberto pelo relatório. Página 156.

 3.2   Data do relatório anterior. Página 156.

 3.3   Ciclo de emissão de relatórios 
(anual, bienal).

Página 156.

 3.4   Dados para contato/sugestões. Página 157.

 3.5   Processo de definição do 
conteúdo.

Página 156.

 3.6   Limites do relatório (unidades/ 
instalações).

Página 156.

 3.7   Limitações quanto ao conteúdo. Página 156.

 3.8   Base referente a subsidiarias ou 
outras.

A Sabesp não tem subsidiárias.

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

Página 156.

3.10  Reformulações em relação ao 
relatório anterior.

Página 156.

3.11  Mudança no escopo, limite e 
medição  

Página 156.

3.12  Quadro de localização dos 
indicadores GRI.

Página 158.

3.13  Política e prática atual relativa 
à busca de verificação externa 
para o relatório. Se a verificação 
não for incluída no relatório 
de sustentabilidade, é preciso 
explicar o escopo e a base de 
qualquer verificação externa 
fornecida, bem como a relação 
entre a organização relatora e 
o(s) auditor(es).

Página 152.

Indicador GRI G3 Página

 4.1   Estrutura de governança. Página 70.

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

Página 73.

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

Página 73.

 4.4   Mecanismos para que acionistas 
e empregados dêem sugestões 
aos mais alto órgão de 
governança.

Página 73.

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

Página 80.

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

Página 80.

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

Página 100.

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

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

4.14  Engajamento de stakeholders. Página 122.

4.15  Base para o engajamento de 
stakeholders.

Página 122.

4.16  Abordagens para o engajamento 
dos stakeholders.

Página 122.

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

Página 122.

 EC1   Valor econômico gerado e 
distribuído.

Página 85.

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

Página 130. 

 EC4   Ajuda financeira significativa 
recebida do governo.

A Sabesp não recebe ajuda 
financeira do Governo.

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

Página 129.

 EC6   Políticas, práticas e proporções 
de gastos com fornecedores 
locais em unidades 
operacionais importantes.

  Página 61. 

Indicador GRI G3 Página

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

Como empresa controlada pelo 
Estado, a Sabesp precisa contratar 
pessoas via concurso público, o que 
inviabiliza tal procedimento.

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

Página 41, 42 e 148. 

 EC9   Identificação e descrição 
de impactos econômicos 
indiretos significativos, 
incluindo a extensão dos 
impactos.

Página 38 e 149.

 EN3   Consumo de energia direta 
discriminado por fonte de 
energia primária.

Página 23.

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

Página 23.

EN13  Habitats protegidos ou 
restaurados.

Páginas 105, 106, 110 e 111.

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

Páginas 23 e 99.

EN18  Iniciativas para reduzir as 
emissões de gases de efeito 
estufa e as reduções obtidas.

Páginas 100, 101 e 104.

EN21  Descarte total de água, por 
qualidade e destinação.

Página 23 e 53.

EN25  Identificação, tamanho, 
status de proteção e índice 
de biodiversidade de corpos 
d´água e habitats relacionados 
significamente afetados por 
descarte de água e drenagem 
realizados pela organização 
relatora.

Página 109. 

EN29  Impactos ambientais 
significativos do transporte 
de produtos e outros bens 
e materiais utilizados nas 
operações da organização, 
bom como do transporte de 
trabalhadores.

Página 100.

 LA1   Total de trabalhadores por 
unidade, tipo de emprego e 
região.

Páginas 127 e 128.

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

Página 129 – Principio 6.

Indicador GRI G3 Página

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

Página 129– Principio 6.

 LA4   Percentual de empregados 
abrangidos por acordos de 
negociação coletiva.

Página 130– Principios 1 e 3.

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

Princípio 3.
Nos acordos coletivos não são 
estipulados prazo mínimo 
para notificação de mudanças 
operacionais. Eventuais mudanças 
são comunicadas com antecedência, 
sendo que o prazo varia conforme a 
situação.

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

Página 136 – Princípio 1.

 LA7   taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, 
absenteísmo e óbitos 
relacionados ao trabalho, por 
região.

Página 135 – Princípio 1.

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

Princípio 1.
Os funcionários participam de 
cursos e palestras relacionadas 
à prevenção e controle de riscos 
de doenças. Os tratamentos 
(fisioterapia, RPG, acupuntura são 
cobertos pelo Plano de Saúde – 
SABESPREV).

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

Os acordos coletivos firmados entre 
a Sabesp e as entidades sindicais, 
não possuem temas específicos 
relativos à Segurança e Saúde.

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

Página 133 – Princípio 1.

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

Página 131 – Princípio 1.

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

Páginas 131.

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

Páginas 127 e 128 – Princípios 1 e 6.
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Indicador GRI G3 Página

 LA14  Proporção de salário base 
entre homens e mulheres, por 
categoria funcional.

Páginas 129 – Princípios 1 e 6.

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

Princípios 1, 2, 4, 5 e 6.
Nos contratos de investimentos 
significativos da Sabesp estão 
incluídas cláusulas referentes a 
direitos humanos.

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

Princípios 1, 2, 4, 5 e 6.
A Sabesp não realiza avaliações 
referentes a direitos humanos 
nas empresas contratadas e/ou 
fornecedores críticos. Para tratar 
esse indicador criou-se o plano 
de ação para 2009: Questionário 
direcionado aos maiores 
fornecedores contratados no ano 
anterior.

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

Página 132 – Princípios 1, 4 e 5.

 HR4   Número total de casos de 
discriminação e as medidas 
tomadas.

Páginas 81 – Princípios 1 e 6.

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

Página 130 – Princípios 1 e 3.

 HR6   Operações identificadas 
como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho infantil 
e as medidas tomadas para 
contribuir para a abolição do 
trabalho infantil.

Página 126 – Princípios 1 e 5.

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

Página 126 – Princípios 1, 2 e 4.

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

Página 132 – Princípios 1 e 2.

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

Princípios 1 e 2.
Em 2009 não foram registradas 
ocorrências deste tipo.

Indicador GRI G3 Página

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

Páginas 140 e 142 – Princípios 1, 7, 
8 e 9.

 SO2   Percentual e número total 
de unidades de negócio 
submetidas a avaliações 
de riscos relacionados à 
corrupção.

Página 81 – Princípios 2 e 10.

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

Página 81 – Princípio 10.

 SO4   Medidas tomadas em resposta 
a casos de corrupção.

Página 82 – Princípio 10.

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

Princípios 7, 8 e 9.
A Sabesp atua de acordo com 
as políticas e os objetivos de 
sustentabilidade ambiental e as 
políticas públicas relacionadas 
ao tema. Participa ativamente 
dos Sistemas Nacional e Estadual 
de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos em todas as instâncias, 
tendo representação nas Câmaras 
Técnicas, Comitês e Subcomitês de 
Bacia Hidrográfica do Estado de São 
Paulo.

 SO6   Valor total de contribuições 
financeiras e em espécie para 
partidos políticos, políticos 
ou instituições relacionadas, 
discriminadas por país.

A Sabesp não adota esta prática.

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

Em 2009 não foram registradas 
ocorrências deste tipo.

 SO8   Valor monetário de multas 
significativas e número 
total de sanções não-
monetárias resultantes da 
não-conformidade com leis e 
regulamentos.

Princípio 10.
Em 2009 a Sabesp efetuou 
o pagamento de 954 ações 
de natureza trabalhista que 
somaram aproximadamente R$ 11 
milhões e  estavam devidamente 
provisionados. Com relação ao 
objeto de assedio moral, não há 
trânsito em julgado das ações. 

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

Página 134 – Princípio 8.

Indicador GRI G3 Página

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

Página 136 – Princípio 8.

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

Página 125 – Princípio 8.

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

Página 125 – Princípio 8.

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

Página 125.

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

A Sabesp segue as legislações 
correlatas bem como as normas 
estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Auto-Regulamentarão 
Publicitária – CONAR.

Indicador GRI G3 Página

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

Em 2009, alem de seguir os códigos 
e legislações relacionados ao 
marketing, publicidade, promoção e 
patrocínio, a Sabesp em linha com a 
diretriz de maior transparência nas 
suas ações, elaborou um Orientador 
e implantou um novo sistema para 
a seleção dos projetos interessados 
em obter apoios institucionais 
e financeiros, disponibilizado 
no site da Companhia e aberto 
durante três períodos ao ano, 
alem de submetidos a analise de 
uma comissão interna, formada 
por funcionários da Sabesp e por 
uma comissão externa formada 
por representantes do Governo 
Estadual, de ONGs e acadêmicos, 
entre eles representantes da SOS 
Mata Atlântica e do Ministério 
Publico Estadual.

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

Princípio 2.
Em 2009 não houve casos de 
reclamações relativos á violação 
de privacidade e perda de dados 
de clientes. Para efeito das ações 
comerciais e operacionais a Sabesp 
não utiliza os dados do cliente, mas 
os dados do imóvel.

 PR9   Valor monetário de multas 
(significativas) por não-
conformidade com leis e 
regulamentos relativos 
ao fornecimento e uso de 
produtos e serviços.

Princípio 8.
A organização não possui estes 
dados sistematizados.

xVista da ETA Alto Cotiax
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Informações 
Corporativas
Página de internet: 

http://www.sabesp.com.br

Página para investidores: 

http://www.sabesp.com.br/, opção “investidores”

Programa Sabesp Soluções Ambientais: 

http://www2.sabesp.com.br/solucoesambientais/

Relatório de Sustentabilidade 2009:

http://www.sabesp.com.br/sustentabilidade2009

Sugestões/comentário para o Relatório:

sustentabilidade@sabesp.com.br

http://www.sabesp.com.br, opção “agência virtual”

Solicitação de segunda via de conta, histórico de 

consumo, conserto de vazamentos, esgoto entupido, 

entre outros.

Atendimento

195 

Atendimento de reclamações e 

informações sobre vazamentos e 

falta de água, obstrução da rede 

de esgoto na rua ou no imóvel, 

além de outros serviços de 

natureza operacional. 

• Funciona 24 horas, todos os dias.

0800 055 01 95 

(interior e litoral) 

Para solicitar serviços emergenciais 

ou comerciais.

• Funciona 24 horas, todos os dias.

0800 011 99 11  

(somente para a Região 

Metropolitana de São Paulo)

Para informações sobre contas, 

solicitação de segunda via (em caso 

de perda ou não recebimento) entre 

outros. 

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta-feira: das 7 às  

21 horas

• sábado: das 9 às 17 horas

• domingo: das 10 às 16 horas

0800 777 37 00 (atendimento 

telefônico deficiente auditivo)

Atende todos os serviços de 

natureza operacional e comercial na 

Região Metropolitana de São Paulo.

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta-feira: das 8h às 21h

• sábado: das 8h às 17h.

0800 0771 2482 (Sabesp Soluções 

Ambientais para a Região 

Metropolitana de São Paulo)

Presta atendimento exclusivo para 

grandes clientes sobre Medição 

Individualizada, Uso Racional da Água 

(PURA), Esgotos Não Domésticos (END), 

Água de Reúso e os demais itens que 

integram o programa. 

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta-feira: das 8 às 18 horas

0800 055 05 65  

(Ouvidoria)

Com o número do protocolo em mãos, 

os usuários podem registrar problemas 

quanto ao atendimento de serviços já 

solicitados. Além disso, é possível enviar 

críticas, denúncias ou elogios.

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta-feira: das 8 às 18 horas

www.sabesp.com.br (atendimento online) 

Atende todos os serviços de natureza operacional e 

comercial na Região Metropolitana de São Paulo. 

Horário de funcionamento: 

• segunda à sexta: das 8h às 21h 

• sábado: das 8h às 17h.
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