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[ mapa na aBa ao lado ]

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

 92 Embaúba  RT 
 93 Embu das Artes  MS 
 94 Embu-Guaçu  MS 
 95 Emilianópolis  RB 
 96 Espírito Santo do Pinhal  RG 
 97 Espírito Santo do Turvo  RA 
 98 Estrela d’Oeste  RT 
 99 Estrela do Norte  RB 
10 0 Euclides da Cunha Paulista  RB 
10 1 Fartura  RA 
10 2 Fernando Prestes  RT 
10 3 Fernandópolis  RT 
10 4 Fernão  RA 
10 5 Ferraz de Vasconcelos  ML 
10 6 Flora Rica  RB 
10 7 Floreal  RT 
10 8 Flórida Paulista  RB 
10 9 Florínea  RB 
11 0 Franca  RG 
11 1 Francisco Morato  MN 
11 2 Franco da Rocha  MN 
11 3 Gabriel Monteiro  RB 
11 4 Gália  RA 
11 5 Gastão Vidigal  RT 
11 6 General Salgado  RT 
11 7 Guapiara  RA 
11 8 Guarani D’Oeste  RT 
11 9 Guararema  RV 
12 0 Guareí  RA 
12 1 Guariba  RG 
12 2 Guarujá  RS 
12 3 Guzolândia  RT 
12 4 Hortolândia  RJ 
12 5 Iacri  RB 
12 6 Iaras  RA 
12 7 Ibirá  RT 
12 8 Ibiúna  RM 
12 9 Icém  RG 
13 0 Igarapava  RG 
13 1 Igaratá  RV 
13 2 Iguape  RR 
13 3 Ilha Comprida  RR 
13 4 Ilhabela  RN 
13 5 Indiaporã  RT 
13 6 Inúbia Paulista  RB 
13 7 Iporanga  RR 
13 8 Irapuã  RT 
13 9 Itaberá  RA 
14 0 Itaí  RA 
14 1 Itanhaém  RS 
14 2 Itaóca  RR 
14 3 Itapecerica da Serra  MS 
14 4 Itapetininga  RA 
14 5 Itapeva  RA 
14 6 Itapevi  MO 
14 7 Itapirapuã Paulista  RR 
14 8 Itaporanga  RA 
14 9 Itaquaquecetuba  ML 
15 0 Itararé  RA 
15 1 Itariri  RR 
15 2 Itatiba  RJ 
15 3 Itatinga  RM 
15 4 Itirapuã  RG 
15 5 Itobi  RG 
15 6 Itupeva  RJ 
15 7 Jaborandi  RG 
15 8 Jacupiranga  RR 
15 9 Jales  RT 
16 0 Jambeiro  RV 
16 1 Jandira  MO 
16 2 Jarinu  RJ 
16 3 Jeriquara  RG 
16 4 Joanópolis  MN 
16 5 Juquiá  RR 
16 6 Juquitiba  RR 
16 7 Lagoinha  RV 
16 8 Laranjal Paulista  RM 
16 9 Lavrinhas  RV 
17 0 Lins  RT 
17 1 Lorena  RV 
17 2 Lourdes  RT 
17 3 Lucélia  RB 
17 4 Lucianópolis  RA 
17 5 Luiziânia  RB 
17 6 Lupércio  RA 
17 7 Lutécia  RB 
17 8 Macedônia  RT 
17 9 Magda  RT 
18 0 Mairiporã  MN 
18 1 Marabá Paulista  RB 
18 2 Maracaí  RB 

18 3 Mariápolis  RB 
18 4 Marinópolis  RT 
18 5 Meridiano  RT 
18 6 Mesópolis  RT 
18 7 Miguelópolis  RG 
18 8 Mira Estrela  RT 
18 9 Miracatu  RR 
19 0 Mirante do Paranapanema  RB 
19 1 Mococa  RG 
19 2 Mogi das Cruzes*  ML
19 3 Mombuca  RJ 
19 4 Monções  RT 
19 5 Mongaguá  RS 
19 6 Monte Alto  RT 
19 7 Monte Aprazível  RT 
19 8 Monte Mor  RJ 
19 9 Monteiro Lobato  RV 
20 0 Morungaba  RJ 
20 1 Narandiba  RB 
20 2 Nazaré Paulista  MN 
20 3 Nhandeara  RT 
20 4 Nipoã  RT 
20 5 Nova Campina  RA 
20 6 Nova Canaã Paulista  RT 
20 7 Nova Granada  RT 
20 8 Nova Guataporanga  RB 
20 9 Nova Luzitânia  RT 
21 0 Novo Horizonte  RT 
21 1 Óleo  RA 
21 2 Onda Verde  RT 
21 3 Oriente  RB 
21 4 Orindiúva  RT 
21 5 Osasco  MO 
21 6 Oscar Bressane  RB 
21 7 Oswaldo Cruz  RB 
21 8 Ouroeste  RT 
21 9 Palmares Paulista  RT 
22 0 Palmeira d’Oeste  RT 
22 1 Paraguaçú Paulista  RB 
22 2 Paranapanema  RA 
22 3 Paranapuã  RT 
22 4 Parapuã  RB 
22 5 Pardinho  RM 
22 6 Pariquera-Açu  RR 
22 7 Paulínia  RJ 
22 8 Paulistânia  RA 
22 9 Paulo de Faria  RT 
23 0 Pederneiras  RM 
23 1 Pedra Bela  MN 
23 2 Pedranópolis  RT 
23 3 Pedregulho  RG 
23 4 Pedrinhas Paulista  RB 
23 5 Pedro de Toledo  RR 
23 6 Peruíbe  RS 
23 7 Piacatu  RB 
23 8 Piedade  RM 
23 9 Pilar do Sul  RA 
24 0 Pindamonhangaba  RV 
24 1 Pinhalzinho  MN 
24 2 Piquerobi  RB 
24 3 Piracaia  MN 
24 4 Piraju  RA 
24 5 Pirapora do Bom Jesus  MO 
24 6 Pirapozinho  RB 
24 7 Piratininga  RT 
24 8 Planalto  RT 
24 9 Platina  RB 
25 0 Poá  ML 
25 1 Poloni  RT 
25 2 Pongaí  RT 
25 3 Pontalinda  RT 
25 4 Pontes Gestal  RT 
25 5 Populina  RT 
25 6 Porangaba  RM 
25 7 Pracinha  RB 
25 8 Praia Grande  RS 
25 9 Pratânia  RM 
26 0 Presidente Alves  RT 
26 1 Presidente Bernardes  RB 
26 2 Presidente Epitácio  RB 
26 3 Presidente Prudente  RB 
26 4 Quadra  RM 
26 5 Quatá  RB 
26 6 Queiróz  RB 
26 7 Queluz  RV 
26 8 Quintana  RB 
26 9 Redenção da Serra  RV 
27 0 Regente Feijó  RB 
27 1 Registro  RR 
27 2 Restinga  RG 
27 3 Ribeira  RR 

municípios atendidos pela sabesp  

* parcial e fornecimento de água por atacado

27 4 Ribeirão Branco  RA 
27 5 Ribeirão Corrente  RG 
27 6 Ribeirão do Sul  RA 
27 7 Ribeirão dos Índios  RB 
27 8 Ribeirão Grande  RA 
27 9 Ribeirão Pires  MS 
28 0 Rifaina  RG 
28 1 Rio Grande da Serra  MS 
28 2 Riolândia  RT 
28 3 Riversul  RA 
28 4 Rosana  RB 
28 5 Roseira  RV 
28 6 Rubiácea  RT 
28 7 Rubineia  RT 
28 8 Sagres  RB 
28 9 Salesópolis  ML 
29 0 Salmourão  RB 
29 1 Salto de Pirapora  RM 
29 2 Sandovalina  RB 
29 3 Santa Albertina  RT 
29 4 Santa Clara d’Oeste  RT 
29 5 Santa Cruz da Esperança  RG 
29 6 Santa Cruz do Rio Pardo  RA 
29 7 Santa Ernestina  RT 
29 8 Santa Maria da Serra   RM 
29 9 Santa Mercedes  RB 
30 0 Santa Rosa do Viterbo  RG 
30 1 Santa Salete  RT 
30 2 Santana da Ponte Pensa  RT 
30 3 Santana de Parnaíba  MO 
30 4 Santo Anastácio  RB 
30 5 Santo Antônio do Jardim  RG 
30 6 Santo Antônio do Pinhal  RV 
30 7 Santo Expedito  RB 
30 8 Santópolis do Aguapeí  RB 
30 9 Santos  RS 
31 0 São Bento do Sapucaí  RV 
31 1 São Bernardo do Campo  MS 
31 2 São Francisco  RT 
31 3 São João da Boa Vista  RG 
31 4 São João das Duas Pontes  RT 
31 5 São José dos Campos  RV 
31 6 São Lourenço da Serra  RR 
31 7 São Luís do Paraitinga  RV 
31 8 São Manuel  RM 
31 9 São Miguel Arcanjo  RA 
32 0 São Paulo  MC 
32 1 São Roque  RM 
32 2 São Sebastião  RN 
32 3 São Vicente  RS 
32 4 Sarapuí  RA 
32 5 Sarutaiá  RA 
32 6 Sebastianópolis do Sul  RT 
32 7 Serra Azul  RG 
32 8 Serra Negra  RG 
32 9 Sete Barras  RR 
33 0 Silveiras  RV 
33 1 Socorro  MN 
33 2 Sud Mennucci  RT 
33 3 Suzano  ML 
33 4 Taboão da Serra  MO 
33 5 Taciba  RB 
33 6 Taguaí  RA 
33 7 Tapiraí  RR 
33 8 Taquarituba  RA 
33 9 Taquarivaí  RA 
34 0 Tarabaí RB 
34 1 Tarumã  RB 
34 2 Tatuí   RM 
34 3 Taubaté  RV 
34 4 Teodoro Sampaio  RB 
34 5 Terra Roxa  RG 
34 6 Timburi  RA 
34 7 Torre de Pedra  RM 
34 8 Tremembé  RV 
34 9 Três Fronteiras  RT 
35 0 Tupã  RB 
35 1 Turiuba  RT 
35 2 Turmalina  RT 
35 3 Ubatuba  RN 
35 4 Ubirajara  RA 
35 5 União Paulista  RT 
35 6 Urânia  RT 
35 7 Uru  RT 
35 8 Valentim Gentil  RT 
35 9 Vargem  MN 
36 0 Vargem Grande Paulista  MO 
36 1 Várzea Paulista  RJ 
36 2 Vitória Brasil  RT 
36 3 Zacarias  RT 
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É o que já vem ocorrendo no trecho 
paulista do rio Paraíba do Sul, cujo 
renascimento foi mais uma vez reco-
nhecido pela Agência Nacional de Águas 
(ANA). Vinculada ao Ministério do Meio 
Ambiente, a agência credita aos inves-
timentos feitos pela Sabesp na região 
a sensível melhoria da qualidade das 
águas do rio, que possibilitou o retorno 
dos peixes. Com eles, vieram também o 
estímulo ao turismo, o crescimento da 
economia e, o mais importante, a melho-
ria da qualidade de vida da população. 

Neste ano a Sabesp comemorou 
dez anos de listagem de suas ações 
no segmento do Novo Mercado da 
BM&FBovespa e na NYSE. Fomos à 
Bolsa de Nova York celebrar uma 
década de gestão eficiente e de exce-
lentes resultados na valorização das 
ações. Em 2013, a empresa completa 
40 anos de existência. Tudo indica que 
será mais um ano de bons resultados, 
no qual São Paulo continuará cami-
nhando rumo à sustentabilidade social 
e ambiental. 

São Paulo caminha para se tornar 
exemplo de saneamento básico para 
todo o país. O motivo é simples. Para o 
governador Geraldo Alckmin, o assunto 
é uma questão de saúde pública e, por-
tanto, tratado como uma das prioridades 
de governo. Soma-se a essa postura o 
elevado volume de investimentos reali-
zados pela Sabesp em obras, que vai nos 
permitir universalizar o saneamento nos 
municípios atendidos pela companhia 
até o fim da década. 

A Sabesp teve mais um ano bem-suce-
dido. Em relação ao fornecimento de 
água, a companhia manteve a expan-
são no abastecimento, ação de extrema 
importância, pelo fato de atuar em áreas 
com escassez hídrica. Neste ano, o índice 
geral de satisfação dos clientes com a 
Sabesp foi de 89%, opinião manifestada  
em pesquisa.

A crescente demanda da população 
pela preservação dos nossos mananciais 
e cursos d’água continua sendo atendida 
com o prosseguimento das obras dos 
projetos estruturantes, que permiti-
rão ampliar a coleta e o tratamento de 
esgoto, como o da despoluição da bacia 
do rio Tietê ou o Onda Limpa, no Litoral 
Norte do Estado.

Um programa recém-iniciado e não 
menos importante que os estruturantes 
é o Se Liga na Rede, principalmente por 
seu inquestionável caráter inclusivo. Na 
Zona Sul da Capital, a Sabesp começou 
a executar, gratuitamente, obras dentro 
dos imóveis de famílias de baixa renda, 
permitindo que as casas sejam ligadas 
à rede de esgoto. Aqui as intervenções 
vão ajudar na preservação da represa 
Billings, um dos nossos mais impor-
tantes mananciais.

Embora novo, o programa tem conse-
guido alta taxa de adesão. Este resul-
tado é creditado às Agentes Se Liga, 
que são moradoras das comunidades 
que a Sabesp está contratando. Elas 
apresentam o projeto aos interessados 
e as vantagens da ligação de esgoto. 
Benefícios que chegarão a todo o Estado, 
já que estão previstas 192 mil ligações. 

As obras que vão permitir a universali-
zação do saneamento no interior de São 
Paulo até 2014 prosseguem em ritmo 
intenso. Aqui, mais uma vez, chamo a 
atenção para o ganho ambiental que 
teremos num futuro próximo. Quando 
todos esses equipamentos estiverem 
operando, a natureza poderá se incumbir 
de recuperar rios e córregos.

EXEMPLO DE 
SANEAMENTO 
mensagem do presidente do conselho de administração  GRI 1.1  

Edson dE olivEira Giriboni
presidente do Conselho de administração da sabesp

O Estado de São Paulo – base atual 
da área de operação da Sabesp – 
concentra 22% dos habitantes do 
país. Seu território corresponde a 

2,9% da extensão total do Brasil
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Em 2012, a dESonEração de impos-
tos foi a marca da política econô-
mica para estimular o crescimento 
do Brasil. Embora muito aguardado 
pelo setor, o benefício não chegou ao 
saneamento, o que teria permitido à 
Sabesp ampliar seus investimentos. 
A constante busca pelo aperfeiçoa-
mento de nossa gestão possibilitou que 
investíssemos R$ 2,5 bilhões. Nosso 
lucro foi de R$ 1,9 bilhão, 56,3% maior 
que o resultado do ano anterior. Vale 
lembrar que ainda pagamos R$ 654 
milhões em PIS/Cofins.

Nosso desempenho no mercado de 
ações também foi vigoroso, permitindo 
que o valor de mercado da Sabesp cres-
cesse 67%, atingindo R$ 19,8 bilhões 
neste ano. Nossas ações apresenta-
ram a terceira maior valorização do 
Ibovespa. No mercado americano, os 
ADRs da empresa subiram 50,2%, 
enquanto foi de 7,3% a alta do índice 
Dow Jones. Tivemos ainda o privilégio 
de comemorar dez anos de listagem 
das ações da companhia no segmento 
do Novo Mercado da BM&FBovespa e 
na Bolsa de Nova York (NYSE).

O desempenho operacional também 
merece destaque. Realizamos mais de 

inédito de R$ 710 milhões, assinado em 
fevereiro de 2012 com o governo japonês. 
Embora não tenhamos atingido o índice 
de perdas previsto, a partir do segundo 
semestre de 2013 o empréstimo nos per-
mitirá aprofundar a iniciativa e buscar 
maior eficiência, além de aumentar o 
combate a perdas.

Em relação ao esgotamento sanitário, 
em 2012 obtivemos a segunda melhor 
marca desde 1998 em termos de novas 
ligações efetuadas, além de atingir o 
índice de 77% de tratamento de esgotos 
coletados. Entregamos 23 novas ETEs e 
começamos a construção de outras 38 
ETEs, o que tem deixado cada vez mais 
próxima a universalização do sanea-
mento no interior, prevista para 2014.

A somatória de conquistas de 2012 
nos permite reafirmar, a cada novo ano, 
nosso compromisso de universalizar, até 
o fim da década, os serviços de sanea-
mento em todas as áreas regulares em 
que operamos, tendo a sustentabilidade 
e a preservação do meio ambiente como 
normas do nosso dia a dia. 

212 mil novas ligações de água, a maior 
marca desde 2000. Uma vez que atua-
mos também em regiões de escassez 
hídrica, buscamos novos mananciais 
para garantir a segurança no abaste-
cimento de 27,7 milhões de clientes. 
Cumprimos o compromisso de lançar o 
edital de concorrência para implantar o 
Sistema Produtor São Lourenço. Quando 
concluído, ele integrará o sistema de 
abastecimento da Região Metropolitana 
de São Paulo, na qual se concentram 
20 milhões de pessoas.

Pelo fato de já buscarmos água para 
abastecer a metrópole a 80 quilôme-
tros, entrou em operação neste ano 
uma de nossas estratégias com as 
quais pretendemos enfrentar os efei-
tos que as mudanças climáticas podem 
gerar no saneamento. Inauguramos o 
Aquapolo Ambiental, para abastecer 
o Polo Petroquímico de Capuava, em 
Mauá, região do ABC. Com o projeto, 
a Sabesp ampliou em 13 vezes a sua 
produção de água de reúso.

A redução de perdas é outro dos nos-
sos eixos de ação para o enfrentamento 
da baixa disponibilidade hídrica. Nosso 
Programa Corporativo de Redução de 
Perdas de Água obteve financiamento 

dilma PEna
diretora-presidente da sabesp

  GRI 1.1  mensagem da diretora-presidente

CrESCIMENTO PAUTADO 
PELA SUSTENTABILIDADE
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a sabesp atende a 27,7 milhões de pessoas

www.sabesp.com.br/
rs2012/bolsany

a SabESP foi criada em 1973, a 
partir da fusão de várias empresas e 
sob as diretrizes do Plano Nacional 
de Saneamento (Planasa). Sociedade 
anônima de capital aberto e economia 
mista, sediada no município de São 
Paulo, capital do Estado de São Paulo, 
no Brasil, a companhia é controlada 
pelo Governo do Estado de São Paulo 
e regulada por princípios e normas de 
direito público e privado. 

Somos a maior empresa de sanea-
mento das Américas e a quinta maior 
do mundo em população atendida, de 
acordo com a 14ª edição (2012-2013) do 
anuário Pinsent Masons Water Yearbook. 
Fornecemos água para 27,7 milhões 
de pessoas (24,2 milhões diretamente 
e 3,5 milhões atendidas no atacado) e 
coletamos esgoto gerado por 21 milhões 
de pessoas. Significa dizer que, com 
seus serviços, a Sabesp atende, aproxi-
madamente, 67% da população urbana 
do Estado de São Paulo. 

 GRI 2.3  Nossa estrutura se divide em 
cinco diretorias, além da presidência, 
das quais duas são operacionais, aco-
modando 17 unidades de negócio dis-
tribuídas pelo Estado. Operamos 214 
estações de tratamento de água e 493 
estações de tratamento de esgotos. 
Nossa rede de distribuição de água alcan-
ça 67,6 mil quilômetros e a de esgotos, 
45,8 mil quilômetros. A companhia conta 

Atuamos em consultoria sobre uso 
racional da água, gestão comercial e 
operacional no Panamá e em Honduras 
e nas concessionárias estaduais de 
saneamento de Alagoas (Casal) e 
Espírito Santo (Cesan), promovendo o 
intercâmbio tecnológico no setor.

Além disso, estamos habilitados a ope-
rar serviços de drenagem e limpeza urba-
na, manejo de resíduos sólidos, comercia-
lizar energia e executar outros serviços, 
fornecer produtos e auferir benefícios 
e direitos que, direta ou indiretamente, 
decorram de seus ativos, operações e 
atividades, no Brasil e no exterior.

A Sabesp tem como missão “prestar ser-
viços de saneamento, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida e do meio 
ambiente”. Nossa visão de futuro projeta 
“sermos reconhecidos, em 2018, como 
empresa que universalizou os serviços 
de saneamento em sua área de atuação, 
de forma sustentável e competitiva, com 
excelência no atendimento ao cliente”.

Nossas ações – todas ordinárias – 
são negociadas na Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros de São Paulo 
(BM&FBovespa), sob o código SBSP3, e 
na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), 
na forma de American Depositary Receipts 
(ADR Nível III), sob o código SBS. Em 2012, 
a Sabesp comemorou uma década de lis-
tagem de suas ações no segmento do Novo 
Mercado da BM&FBovespa e na NYSE. 

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

hoje com 15.019 funcionários, cuja produ-
tividade, medida em ligações por empre-
gado, cresceu 67% nos últimos dez anos.

A companhia está presente em 363 muni-
cípios paulistas, dos quais 193 têm total 
cobertura dos serviços de água e esgoto. 
Adicionalmente, fornece água no atacado 
para outros seis municípios localizados 
na Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), dos quais cinco também utilizam 
serviços de tratamento de esgotos.

Em outros três municípios do Estado 
de São Paulo, a Sabesp presta servi-
ços de água e esgotos em sociedade 
nas empresas: Águas de Castilho S.A., 
Águas de Andradina S.A. e Saneaqua 
Mairinque S.A. Já no município de 
Mogi Mirim (SP), também em socie-
dade, na empresa Sesamm – Serviços 
de Saneamento de Mogi Mirim S.A., 
somos responsáveis pela modernização, 
implementação e gestão do sistema de 
tratamento de esgotos.

Em parceria com empresas, a Sabesp 
criou o Aquapolo Ambiental, que entrou 
em operação em 2012 para produzir, 
fornecer e comercializar água de reúso 
para o Polo Petroquímico de Capuava, e a 
Attend Ambiental, cujo objetivo é implan-
tar e operar uma estação de pré-trata-
mento de efluentes não domésticos e 
condicionamento de lodo na RMSP, entre 
outras atividades – seu início de operação 
é previsto para setembro de 2013.

qUINTA MAIOr 
EMPrESA DE 
SANEAMENTO DO MUNDO
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Estamos habilitados 
a operar serviços de 
drenagem e limpeza 
urbana, manejo de 
resíduos sólidos, 
comercializar energia, 
fornecer produtos 
e auferir benefícios 
e direitos que 
decorram de seus 
ativos, operações 
e atividades, no 
brasil e no exterior

DA POPULAçÃO UrBANA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

67%



atendimento 
operaCionais 
finanCeiros 
ambientais 
soCiais 

ATENDIMENTO

PercePção Positiva de satisfação do cliente (3)

%

89
92
89
76
80

2012
2011
2010
2009
2008

número de municíPios com 
universalização de serviços (2)

2008 2009 2010 2011 2012 [ UNIDADE ]

110 141125 146 193

PAINEL DE 
INDICADOrES
2008 A 2012

índice de atendimento em água

TENDE à uNivErsalização (1)

%99

índice de atendimento em coleta de esgoto

%

83
82
81
80
79

2012
2011
2010
2009
2008

índice de tratamento dos esgotos coletados

%

77
76
75
74
72

2012
2011
2010
2009
2008

PoPulação residente atendida 
c/ abastecimento de água

[ MIL HAB. ]2008 2009 2010 2011 2012

23.162 23.62523.363 23.911 24.249

PoPulação residente 
atendida com coleta de esgoto

2008 2009 2010 2011 2012

19.198 20.02419.600 20.498 20.993

[ MIL HAB. ]
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OPErACIONAIS
ligações de água

2008 2009 2010 2011 2012 [ MIL ]

6.945 7.2957.118 7.481 7.679

ligações de esgoto

2008 2009 2010 2011 2012 [ MIL ]

5.336 5.7185.520 5.921 6.128

extensão de rede de água (4)

2008 2009 2010 2011 2012 [ KM ]

62.528 65.37963.732 66.389 67.647

Poços (5)

2008 2009 2010 2011 2012 [ UNIDADE ]

1.085 1.0931.106 1.102 1.079

Perdas de água Por ligação

[ LITrOS / 
LIgAçÃO / 

DIA ]2008 2009 2010 2011 2012

434 403400 395 393

Perdas de água

%

2012
2011
2010
2009
2008

25,7
25,6
26
25,9
27,9

índice de hidrometração (6)

%

2012
2011
2010
2009
2008

99,97
99,97
99,97
99,97
99,98

volume Produzido de água

2008 2009 2010 2011 2012
[ MILHõES

DE M3 ]

2.853 2.9522.845 2.992 3.059

volume micromedido de água no varejo

[ MILHõES
DE M3 ]2008 2009 2010 2011 2012

1.404 1.5141.444 1.557 1.601

volume faturado de água no atacado

[ MILHõES
DE M3 ]2008 2009 2010 2011 2012

285 293288 297 298

volume faturado de água no varejo

[ MILHõES
DE M3 ]2008 2009 2010 2011 2012

1.596 1.6991.630 1.747 1.796

volume faturado de esgoto

[ MILHõES
DE M3 ]2008 2009 2010 2011 2012

1.330 1.4341.373 1.486 1.535

número de emPregados (7)

[ PESSOAS ]2008 2009 2010 2011 2012

16.649 15.33015.103 14.896 15.019

Produtividade oPeracional

[ LIgAçõES / 
EMPrEgADO ]2008 2009 2010 2011 2012

738 849837 900 919

extensão de rede de esgoto (4)

2008 2009 2010 2011 2012

41.312 44.27942.896 45.073 45.778

[ KM ]

etas - estações de tratamento de água

2008 2009 2010 2011 2012

206 213208 212 214

[ UNIDADE ]

etes - estações de tratamento de esgoto

2008 2009 2010 2011 2012

464 490475 490 493

[ UNIDADE ]
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fINANCEIrOS (8)

 iNDicaDorEs uNiDaDE 2012 2011 2010 2009 2008

Receita bruta R$ milhões 11.409,3  10.544,9 9.786,6 9.085,2 8.296,4

Receita líquida R$ milhões 10.754,4  9.941,6 9.231 8.579,5 7.809,3

EBITDA Ajustado (9) R$ milhões 3.605,2  3.213,3 3.222,5 2.727 2.865 

Margem do EBITDA Ajustado % da receita líquida 33,5  32,3 34,9 31,8 36,7

Margem do EBITDA Ajustado sem receita e custo de construção % da receita líquida 42,9  41,1  44,7  41,2  46,3 

Resultado operacional (10) R$ milhões 2.845,3  2.354,4 2.672,2 2.120,3 2.121,3

Margem operacional (10) % da receita líquida 26,5  23,7 28,9 24,7 27,2

Resultado (lucro/prejuízo líquido) R$ milhões 1.911,9  1.223,4 1.630,4 1.507,7 862,9

Margem líquida (11) % da receita líquida 17,8  12,3 17,7 17,6 11

Dívida líquida por EBITDA Ajustado múltiplo 1,98  2 1,95 2,12 2,18

Dívida líquida sobre patrimônio líquido % 61  61,1 64,8 68,6 85,1

Investimento (12) R$ milhões 2.535,6  2.440,2 2.194 2.059 1.734

AMBIENTAIS
 iNDicaDorEs uNiDaDE 2012 2011 2010 2009 2008

 EN1  Materiais usados por peso ou volume Kg / m³ / unidade 232.386.091 206.376.578 203.291.835 193.607.523 -

 EN2  Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem % 4,54 5,18 5,14 5,18 -

 EN10  Percentual de consumo de água no tratamento em ETAs (13) % 2,3 2 1,7  - -

 EN10   Percentual de recuperação de água 
de lavagem de filtros/decantadores em ETAs (13) % 96,8 91,4 91,9 - -

 EN21  Volume de água de reúso fornecida (14) mil m³ 1.645,8 1.572,2 1.636,8 1.358,5 1.315,6

 EN21   Percentual de água de reúso vendida 
sobre esgoto tratado em ETEs com reúso (14)  % 0,35 0,35 0,35 0,26 0,27

 EN21   Percentual de água de reúso utilizada internamente 
sobre volume de esgoto tratado em ETEs com reúso (14)  % 0,66 0,66 0,64 0,58 0,51

 EN21  Percentual de água de reúso fornecida sobre capacidade instalada (14)  % 34,74 34,74 36,17 30,02 29,07

 EN3  Consumo total de eletricidade  Terajoules (TJ) 8.553 8.196 7.773 7.632 7.732

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

Consumo de eletricidade/m3 de esgoto tratado  kWh/m³ 0,42 0,43 0,41 0,43 0,40

 EN16  Emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa (15)  t CO2 e - - 1.873.729 1.804.307 1.796.703

 EN30  Total de investimentos e gastos em proteção ambiental R$ milhões 27.715 30.426  -  -  -

Papel A4 reciclado por total de papel A4 utilizado  % 26,4 25,7 19,6 17,5 15,5

Quantidade de papel A4 utilizado por empregado folhas por 
empregado por ano 3.682 3.711 3.352 3.311 2.846

Percepção pública positiva da responsabilidade ambiental da Sabesp (3)  % 65 78 81 71 66

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

Mudas plantadas voluntariamente unidades 30.034 126.633 726.255 547.750 125.573

Quantidade de recicláveis coletada no Sabesp 3Rs t 372 286 101 130,9 77,4

 EN6  Consumo médio de álcool combustível litros/veículo 2.532 2.529 2.232 2.174 1.724

 EN6  Consumo de álcool sobre combustível total (16) % 50,1 32 48 46 34

Nº de ETEs e ETAs com Sistema de Gestão Ambiental (SGA) implantado  unidades 65 65 65 26 4

Nº de ETEs e ETAs certificadas ISO 14001  unidades 50 50 50 4 4

painel de indicadores 2008 a 2012
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Notas:  (1) 99% ou mais. (2) Considerados atendimento em água maior ou igual a 95%, coleta de esgotos maior ou igual a 90% e tratamento dos esgotos coletados maior ou igual a 
97%. Os índices poderão sofrer ajustes em função de projeções a serem elaboradas pela Fundação Seade com base no Censo 2010. (3) Pesquisa realizada em 2012 pela Datamétrica 
Consultoria, Pesquisa e Telemarketing Ltda. (5.862 entrevistas em toda a base operada com 1,3% de margem de erro e intervalo de confiança de 95%). (4) Inclui adutoras, coletores-
tronco, interceptores e emissários. (5) O volume produzido em poços profundos equivale a cerca de 6% do total de água fornecida. (6) Ligações com hidrômetro / ligações totais. 
(7) Número de empregados próprios. Não inclui os cedidos a outros órgãos. (8) Consolidados. (9)  Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. (10) Não inclui receitas 
e despesas financeiras. (11) Ajuste no ano de 2008 decorrente da republicação das demonstrações financeiras, afetando a margem operacional e a margem líquida. (12) Não inclui 
compromissos financeiros assumidos nos contratos de programa (R$ 253 milhões, R$ 18 milhões, R$ 63 milhões, R$ 139 milhões e R$ 155 milhões em 2008, 2009, 2010, 2011 
e 2012, respectivamente). (13) Considera apenas as ETAs do sistema integrado da RMSP. Parte da água aduzida nas estações é consumida em lavagens de filtros/decantadores, 
constituindo uma “pegada hídrica” da própria água potável. Quatro das oito ETAs do sistema recuperam água das lavagens: Guaraú, Rodolfo José da Costa e Silva, Taiaçupeba 
e Rio Grande. (14) Referem-se às ETEs ABC, Barueri, Jesus Netto, Parque Novo Mundo e São Miguel, que têm instalações para reúso. Água fornecida corresponde à vendida e à 
consumida internamente nas ETEs (por exemplo, em selagem de bombas). A capacidade é a nominal das instalações. (15) O inventário 2008 foi recalculado adotando a metodologia 
dos inventários de 2009 (ano-base) e 2010. Entre as mudanças, houve a utilização de MCFs (fator de conversão de metano) específicos para o cálculo de emissões de algumas ETEs 
e a separação de emissões neutras (emissões de CO2 dos biocombustíveis) no cálculo dos inventários, que não foram contabilizadas no resultado dos mesmos. (16) Considerados 
veículos leves da frota própria e locada, movidos a álcool e gasolina. (17) Exclui acidentes de trajeto e doenças ocupacionais. (18) Inclui participação no lucro. (19) Quando não informado, 
significa que a Sabesp não esteve entre as 50 mais reclamadas no Procon que compõem o ranking

SOCIAIS
taxa de frequência de 
acidentes com afastamento (17)

[ ACIDENTES POr
MILHÃO DE HOrAS

TrABALHADAS]2008 2009 2010 2011 2012

7,2 6,25,1 6,9 4,6

reclamações ranqueadas no Procon

[ UNIDADE ]2008 2009 2010 2011 2012

95 4998 91 93

%
[ DA rECEITA 

LíqUIDA ]

2012
2011
2010
2009
2008

0,5
0,6
0,6
0,5
0,8

PercePção Pública Positiva do engajamento 
dos funcionários em Promoção social  

%

2012
2011
2010
2009
2008

-
-
49
47
41

PercePção Pública Positiva da 
resPonsabilidade social da sabesP (3)

%

2012
2011
2010
2009
2008

64
80
83
78
71

Posição no ranking de reclamações do Procon (19)

2008 2009 2010 2011 2012 [ POSIçÃO ]

43a

45a

valor investido em Programas sociais internos (18)

[ r$
MILHõES ]2008 2009 2010 2011 2012

432 382463 501 516

%
[ DA rECEITA 

LíqUIDA ]

2012
2011
2010
2009
2008

0,5
5,0
4,1
5,4
6,8

valor investido em Programas 
sociais e ambientais externos

[ r$
MILHõES]2008 2009 2010 2011 2012

51 5462 57 56
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A BUSCA DA EfICIÊNCIA 
NO NOVO AMBIENTE 
rEgULADO

14



além dE fundamEntal para a ma nutenção da vida, 

a água serve de base para diversos processos produtivos. 

Assim, a gestão dos recursos hídricos tem assumido 

especial importância nos últimos anos, com o objetivo de 

melhorar a eficiência no uso desse escasso recurso.

Especialistas acreditam que a dinâmica global 
de abastecimento e demanda de água pode 
proporcionar às empresas que participam des-
sa cadeia de valor inúmeras oportunidades 
de crescimento, em função de fatores como 
escassez do recurso, crescimento populacio-
nal, urbanização, desenvolvimento industrial, 
segurança alimentar e energética e pressão 
da sociedade.

Ao mesmo tempo que esses fatores são tidos 
como oportunidades, podem representar gran-
des desafios para o setor quando avaliados 
do ponto de vista financeiro. Estima-se que 
o investimento necessário para expandir os 
serviços de saneamento no Brasil seja de 
cerca de R$ 262,7 bilhões até 2030, segundo 
o Ministério das Cidades. 

A gestão eficaz do recurso permite diminuir 
riscos associados à escassez, reduzir a deman-
da e a necessidade de investimentos. 

ESTrATÉgIA E 
VISÃO DE fUTUrO
Em coerência com os princípios do desenvol-
vimento sustentável e alinhada às políticas 
ambientais e socioeconômicas de seu acionista 
controlador, a Sabesp, ao mesmo tempo que 
executa sua estratégia de universalização dos 
serviços de saneamento básico no Estado de 
São Paulo, participa de relevantes programas 
públicos destinados a promover a qualidade de 
vida e a preservação do meio ambiente.

Atenta aos problemas relacionados à escas-
sez hídrica, a companhia desenvolve e executa 
programas de controle de perdas, incentivo ao 
uso racional e reúso da água, além de estimu-
lar a produção tecnológica para a expansão 
eficiente dos serviços, com vistas também 
à modicidade tarifária e à apropriação de 
ganhos sociais.

Em busca da eficiência, a gestão recebe 
mais aprimoramentos. A energia elétrica 
é um dos recursos mais relevantes, tanto 
para o nosso negócio como para o usuário 
dos nossos serviços. Neste sentido, foram 
desenvolvidas ações indutivas de eficiência no 
consumo e redução dos gastos com energia 
elétrica. Exemplo disso é o dimensionamento 
do Sistema Produtor São Lourenço (SPSL) 
para 20 horas de funcionamento, evitando-se 
a operação nos períodos em que a tarifa de 
energia é mais alta. A despeito dos esforços, o 
volume atual de energia consumida por metro 
cúbico produzido aumentou 1,4% em 2012. 
Em conjunto com municípios do Alto Tietê, a 
companhia estuda a produção de energia a 
partir do tratamento de resíduos sólidos, que 
poderá ser utilizada em seus próprios proces-
sos produtivos e destinada à comercialização.

Nossa prestação de serviços é voltada ao 
atendimento das peculiaridades técnicas e 
operacionais de cada região. A Sabesp busca 
soluções específicas, que atendam a todas 
as condições sanitárias requeridas. A res-
ponsabilidade social também está presente 
em todas as ações da Sabesp. Respeitando 
as características locais, a empresa promove 
o desenvolvimento nas comunidades em que 
atua por meio do engajamento de seu público 
de interesse, contribuindo fortemente na 
formação do cidadão do futuro.

A preservação do meio ambiente é parte do 
nosso dia a dia, motivo pelo qual buscamos 
aperfeiçoar o controle de nossas operações 
para continuar crescendo de forma sustentável. 
Por meio do aprimoramento de nossa gestão, 
procuramos mitigar os impactos causados por 
nosso negócio. Entendemos que a realização 
de ações educativas amplifica a consciência 
sobre a necessidade de proteção da natureza. 

Companhia de saneamento básiCo do estado de são paulo / sabesp   15



a busCa da efiCiênCia no novo ambiente regulado

BALANçO DE METAS
A companhia atingiu cinco das sete metas 
de desempenho fixadas para o exercício de 
2012, que balizaram a concessão de bene-
fícios salariais determinados no Plano de 
Participação nos Resultados (PPR).

O abastecimento de água se mantém em 
patamar que podemos considerar como 
tendo sido universalizado em nossa área de 
operação. As novas ligações desse serviço 
acompanham o crescimento vegetativo das 
áreas atendidas pela empresa e do negócio e 
atingiram, em 2012, a maior marca desde 2000.

A coleta e o tratamento dos esgotos coletados 
continuam a se expandir dentro do projetado. 
Vale destacar que obtivemos, em 2012, a segun-
da melhor marca desde 1998 de novas ligações 
de esgoto efetuadas, além de atingir o índice 
de 77% de tratamento de esgotos coletados.

Cumprimos a importante meta de publicar 
o edital da concorrência pública internacio-
nal para contratação de Parceria Público-
Privada (PPP) para implantação do Sistema 
Produtor São Lourenço. O novo sistema 
permitirá aumentar a oferta de água para 
a RMSP e garantir a segurança no abaste-
cimento. Destaque, ainda, para a superação 
do percentual previsto para margem EBITDA 
Ajustado, que atingiu 33,5%.

Quanto ao índice de perdas, a meta não 
foi atingida. Nosso índice está em 25,7%, 
mas pretendíamos chegar a 25,2%. Em 2013, 
no entanto, com o início da aplicação dos 
R$ 710 milhões obtidos com a Jica (Japan 
International Cooperation Agency), acredi-
tamos que nossos indicadores melhorem. A 
companhia também não conseguiu manter 
em 92% o índice de satisfação de seus clien-
tes, embora tenha ficado apenas três pontos 
percentuais abaixo do previsto. 

novas ligações 
de água:  

maior marca 
desde 2000

realizado 2012 e metas 2012-2020 (1)

rEalizaDo mETas 2012-2020

2012 2012 2013 2014 2015 2016 2020

ABASTECIMENTO DE áGuA Tende à universalização (2)

COlETA DE ESGOTO (%) 83 83 84 85 86 87 95

TRATAMENTO DE ESGOTOS COlETADOS (%) 77 77 78 80 82 86 95

NOVAS lIGAçõES DE áGuA (MIl) 212,8 175 175 176 177 172 644(3)

NOVAS lIGAçõES DE ESGOTO (MIl) 240,7 217 217 242 246 243 928(3)

PERDAS DE fATuRAMENTO DE áGuA (%) 25,7 25,2 25,2 23,4 22,7 21,9 19

(1) Metas do Plano de Participação nos Resultados para 2012 e 2013. (2) 99% ou mais. (3) Meta acumulada 2017/2020

16 relatório de sustentabilidade 2012



  META rEALIZADO

  

MArgEM EBITDA AJUSTADO (1) 32,4% 33,5%

  

íNDICE DE SATISfAçÃO DO CLIENTE 92% 89%

  

NúMErO DE NOVAS LIgAçõES DE ÁgUA 175 mil 212,8 mil

  

NúMErO DE NOVAS LIgAçõES DE ESgOTO 217 mil 240,7 mil

 

íNDICE DE PErDAS DE fATUrAMENTO DE ÁgUA 25,2% 25,7%

  

íNDICE DE TrATAMENTO DOS ESgOTOS COLETADOS 77% 77%

  

SISTEMA PrODUTOr SÃO LOUrENçO Publicar Edital Publicado Em 8/11/2012

(1) Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

INDICADOrES
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SEGURANcA NO 
ABASTEcIMENTO DE 
ÁGUA EM UM cENÁRIO 
DE EScASSEZ híDRIcA



A SAbeSp AtuA na região de maior concentração populacional 

do Brasil: o Estado de São Paulo. São 24,2 milhões de 

clientes diretamente servidos com água tratada, o que equivale 

a aproximadamente 60% da população urbana do Estado. 

Também fornecemos água no atacado para seis municípios, 

onde vivem 3,5 milhões de habitantes. Garantir o abastecimento 

dessas pessoas – que vivem nas cidades do interior, no litoral 

ou na Grande São Paulo, em condições bastante diversas

 – tem sido um desafio constante para a companhia.

Em 2012, mantivemos nosso ritmo de expan-
são do serviço de abastecimento de água. Foram 
realizadas 212,8 mil novas ligações. O número é 
o maior registrado pela companhia desde 2000 
e representa um aumento de 2,4% na compa-
ração com o resultado de 2011. A expansão 
permitiu manter o serviço de fornecimento 
de água universalizado nas áreas legalizadas 
dos municípios onde operamos, assim como 
acompanhar o crescimento vegetativo. Registre-
se que 59% das novas ligações foram feitas na 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 
Entre 2013 e 2020, nosso plano de negócios 
prevê a realização de 1,3 milhão novas ligações. 

Nem todos sabem, mas em nossos principais 
mercados temos que lidar com situações de 
escassez hídrica semelhantes às de regiões 

desérticas. Na RMSP, onde vivem cerca de 20 
milhões de pessoas e que é banhada pela bacia 
hidrográfica do Alto Tietê, a disponibilidade 
de água é de cerca de 200 metros cúbicos por 
habitante/ano – um metro cúbico equivale a 
mil litros de água. A ONU considera “crítico” 
qualquer nível abaixo de 1.500 m³/habitante/
ano. Como agravante, a rápida urbanização e 
a ocupação desordenada da metrópole pau-
lista colaboraram para reduzir a qualidade e a 
quantidade de água disponível nos mananciais.

Não se trata de ameaça retórica. Até meados 
da década de 1990, muitas áreas da Grande São 
Paulo ainda conviviam com rodízio no abasteci-
mento: 5 milhões de pessoas estavam sujeitas 
a esse flagelo. A situação foi modificada com 
as obras do Programa Metropolitano de Água, 
executado pela companhia, que incluiu aumen-
to de reservação, novas adutoras e estações 
elevatórias. Já em 1998, o rodízio acabou e, 
hoje, todas as áreas legalizadas da RMSP estão 
abastecidas. De toda forma, os investimentos 
no programa, estimados em R$ 2,7 bilhões, 
continuam em marcha, com o objetivo de prover 
mais segurança e qualidade ao sistema inte-
grado da RMSP, para aumentar a capacidade 
de produção e distribuição de água, bem como 
para melhorar os sistemas de abastecimento. 
Até 2012 foi investido nesse programa R$ 1,3 
bilhão, do qual R$ 95,2 milhões nesse ano.

Dado esse esforço, nas últimas décadas a 
oferta de água tem crescido em ritmo superior 
ao da demanda na Grande São Paulo: entre 
1990 e 2012, enquanto o conjunto da população 
metropolitana aumentou cerca de 30%, a pro-
dução de água cresceu 41% (de 49 m³/segun-
do para os atuais cerca de 70 m³/segundo). 

Programa 
metroPolitano 

de Água: 
segurança no 

abastecimento – 
1990 a 2012

crescimento da produção de água 
De 49 m³/segundo para 70 m³/segundo

aumento da população 
metropolitana

30% 41%
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Temos hoje 20 represas de água bruta, 34,8 mil 
quilômetros de adutoras e redes e 405 reser-
vatórios, com capacidade total de 2 milhões 
de m³, constituindo oito grandes sistemas de 
produção na RMSP.

A situação de escassez enfrentada em áreas 
de atuação importantes para nossa atividade – 
a RMSP responde por aproximadamente 70% 
da nossa receita bruta, incluindo a receita de 
construção – nos obriga a redobrar esforços 
em quatro frentes para garantir a segurança 
no abastecimento dos nossos clientes: captar 
água em mananciais mais distantes; aumentar 
a capacidade de produção; investir em novas 
tecnologias que permitam o reúso da água; 
sensibilizar a população quanto à necessidade 
de reduzir o consumo de água.

Em novembro de 2012 lançamos o edital 
para a implantação do Sistema Produtor São 
Lourenço (SPSL), que, quando concluído, terá 
capacidade para ampliar em 4,7 m³/s a oferta 
de água na RMSP – o que equivale a 6% da 
produção atual. A água que será utilizada pelo 
SPSL será retirada da represa Cachoeira do 
França, no município de Ibiúna, e percorrerá a 
distância de até 83 quilômetros até os pontos 
de tratamento, reservação e distribuição – 
atualmente, já buscamos água para abastecer 
a metrópole a 80 quilômetros, na barragem 
Ribeirão do Carmo, em Salesópolis.

Os investimentos no SPSL serão feitos por 
meio de Parceria Público-Privada (PPP). Caberá 
ao parceiro privado fazer todos os investimentos 
necessários, estimados em R$ 1,6 bilhão. A 
licitação se encontra em andamento, e a previ-
são é assinar os contratos da PPP no segundo 
semestre de 2013, com entrada em operação 
do SPSL em abril de 2018.

Cerca de 1,5 milhão de pessoas serão dire-
tamente beneficiadas pelo novo sistema, nos 
municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, 
Itapevi, Jandira e Vargem Grande Paulista, todos 
situados no extremo oeste da Grande São Paulo. 
Entretanto, como o sistema de abastecimento 
de água da Sabesp em toda a RMSP é inte-
grado, o acréscimo na oferta irá contemplar, 
indiretamente, toda a população atendida pela 
companhia na metrópole.

SEGURANÇA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM UM CENÁRIO DE ESCASSEZ HíDRICA

O SPSL também foi dimensionado de maneira 
a atender os preceitos da sustentabilidade, com 
maior eficiência e economia no consumo de 
energia. O sistema funcionará durante 20 horas 
por dia, evitando operar nos períodos em que a 
tarifa de energia é mais alta. Também visando 
diminuir os eventuais impactos ambientais, a 
Sabesp direcionou a implantação da adutora 
a ser assentada entre a captação e a estação 
de tratamento ao longo de estradas vicinais, 
desviando-se de reservas particulares de pro-
teção natural e de matas nativas existentes.

Além da busca por novas fontes de recursos 
hídricos, as obras de expansão do sistema de 
produção, reservação e adução de água na RMSP 
continuam. Em 2012, executamos intervenções 
na Capital (com destaque para as melhorias que 
beneficiaram 120 mil pessoas na região do Jardim 
Ângela); em Embu-Guaçu (com implantação de 
uma ETA com capacidade de 152 l/s); em Barueri, 
Itapevi e Jandira (com 300 mil pessoas favorecidas 
pelo novo reservatório e pela elevatória da ETA 
Baixo Cotia); Osasco e São Bernardo do Campo. 
Até 2014, aumentaremos a capacidade de produ-
ção da ETA Alto da Boa Vista e da ETA Guaraú em 
5 m³/s, além de agregar cerca de 446 mil m³ ao 
volume de reservação e aproximadamente 1,5 mil 
quilômetros de redes ao sistema de adução e 
distribuição de água na RMSP.

Assim como a Grande São Paulo, a Região 
Metropolitana da Baixada Santista também 
enfrenta contratempos severos no fornecimento 
de água. Os mananciais situados na Serra do 
Mar são limitados para atender, principalmente, 
a população flutuante que acorre ao litoral em 
épocas de veraneio – quando os nove municípios 
chegam a abrigar 3 milhões de pessoas, quase 
o dobro do número de residentes.

Para fazer frente a essa situação, em 2012, 
a Sabesp pôs em funcionamento dois grandes 
empreendimentos voltados a garantir a segu-
rança no abastecimento de água na Baixada: em 
dezembro, entraram em operação a nova ETA 
Jurubatuba, no Guarujá, e o Sistema Produtor 
Mambu-Branco, instalado em Itanhaém, mas 
beneficiando também moradores de Mongaguá, 
Peruíbe, Praia Grande e a área continental de 
São Vicente. Juntos, eles têm capacidade para 

1,5 milhão de  
pessoas serão

beneficiadas
pelo sistema

são lourenço
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tratar 3,6 mil litros de água por segundo. As obras 
integram o programa Água no Litoral, que já 
investiu R$ 569,1 milhões, de um total previsto 
de R$ 1,1 bilhão. Em 2012, o investimento no 
programa foi de R$ 129,3 milhões.

Afora a RMSP e a Baixada Santista, em 2012 
equacionamos problemas críticos de abasteci-
mento de água em vários municípios do interior 
do Estado, como Assis, Avaré, Botucatu, Buritizal, 
Itapetininga, Itapeva, Jarinu, Mococa, Presidente 
Prudente e Restinga. Além de ações de âmbito 
estrutural, a companhia tem adotado planos de 
contingência que contemplam melhorias nos 
sistemas operacionais, aumento de profissionais 
trabalhando em períodos de demanda mais agu-
da e ações de comunicação para conscientização 
e sensibilização da população.

Com foco especificamente em regiões de 
alta vulnerabilidade social situadas em áreas 
afastadas das sedes municipais no interior, a 
Sabesp começou a pôr em marcha as obras do 
programa Água É Vida. Lançado em fins de 2011, 
dentro da política de universalização da com-
panhia, o programa objetiva levar serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 
a 41 localidades situadas nas regiões do Alto 
Paranapanema e Vale do Ribeira. As primeiras 
ações aconteceram em 2012 e contemplaram a 
perfuração de poços que permitirão abastecer 
12 comunidades com água até o fim de 2013.

O Água É Vida também contempla atendimento 
das mesmas comunidades com esgotamento 
por meio de um sistema simplificado (Unidades 
Sanitárias Individuais – USIs), composto por 
caixa de gordura, fossa séptica, filtro anaeróbio 
e/ou sumidouro, que reduz os investimentos 
necessários para o acesso aos serviços, além de 
atender todas as condições sanitárias requeri-
das. A implantação das USIs ficará a cargo dos 
municípios e deve contemplar 11 localidades 
no decorrer de 2013.  

ÁGUA DE REúSO
Cuidar da expansão da estrutura operacional 
existente, assim como buscar novas fontes para 
ampliar a oferta de água, é necessário, mas 
não é suficiente para fazer frente à situação 
de escassez hídrica que a companhia enfrenta 
em sua área de atuação. Ainda mais quando se 
têm presentes os crescentes riscos associados 
ao fornecimento de água, como a exposição 
a períodos mais longos de estiagem. Desta 
maneira, a Sabesp tem buscado desenvolver 
ações e tecnologias com vistas a ampliar o reúso 
de efluentes gerados a partir do tratamento de 
esgotos para fins industriais, refrigeração de 
equipamentos e outras aplicações não potáveis. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2012 com Aquapolo

projetado

m
3  /

 m
ês

 x
 1

.0
00

Volume fornecido  
de Água de reúso

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO / SABESP   21



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

17,08

16,06

15,35

14,56
14,89

15,09

15,32

14,66
14,98

14,92
14,65

14,30

15,5

15

16

16,5

17,5

17

14,5

14

13,5

13

12,5

USO RAcIONAl DA ÁGUA
Não basta apenas investir no melhor aprovei-
tamento dos nossos mananciais. É preciso, 
também, atuar junto a nossos clientes para 
sensibilizá-los quanto às dificuldades para 
prover água de boa qualidade e em volume 
suficiente para evitar o desabastecimento, pro-
movendo o consumo consciente. Neste sentido, 
o estímulo ao uso racional da água também faz 
parte da nossa estratégia e vem sendo bem-
-sucedido: nos últimos dez anos, o combate 
ao desperdício reduziu o consumo per capita 
na Grande São Paulo em 11%.

Uma das principais ações dentro desta estra-
tégia é o Pura (Programa de Uso Racional da 
Água), que busca a economia de água em pré-
dios públicos. Atualmente, 2,4 mil escolas, 
postos de saúde, hospitais e até presídios, como 
a penitenciária feminina de Santana, na Zona 
Norte da Capital, foram alvo de ações de educa-
ção e troca de equipamentos. Com os recursos 
poupados pelo Pura, conseguimos conservar 
volume de água suficiente para abastecer uma 
população de 26 mil pessoas sem necessidade 
de utilizar novos mananciais.

Nesta direção, uma das principais realizações 
da companhia em 2012 foi a entrada em opera-
ção do Aquapolo Ambiental, uma parceria da 
Sabesp com a Foz do Brasil (Grupo Odebrecht), 
que formaram uma Sociedade de Propósito 
Específico (SPE). O Aquapolo terá capacidade 
para fornecer até mil litros por segundo para o 
Polo Petroquímico de Capuava, no ABC paulista. 
(leia mais em sabesp.com.br/rs2012)

Com o Aquapolo, a Sabesp ampliou em 
13 vezes a sua produção de água de reú-
so. Hoje, temos capacidade para prover 
395 mil m³/mês nas ETEs ABC, Barueri, Parque 
Novo Mundo, São Miguel Paulista e Jesus Neto. 
Entretanto, atualmente, fornecemos apenas 
138 mil m³/mês, em função, principalmente, 
de dificuldades na logística de distribuição, da 
prospecção ainda incipiente de novos clien-
tes e da necessidade de aperfeiçoamento do 
processo de produção, uma vez que a água 
de reúso proveniente de nossas estações de 
tratamento é apropriada apenas para deter-
minadas aplicações e consumo. Cabe registrar 
que, em 2012, iniciamos estudo de concepção 
para implantação de uma ETA de reúso na ETE 
Parque Novo Mundo, com o objetivo de fornecer 
água de reúso para indústrias têxteis.

eVolução do 
consumo de 
Água na região 
metroPolitana 
de são Paulo
Fonte: Diretoria 
Metropolitana-Sabesp
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 EN 26  Outra iniciativa em prol da segurança 
no abastecimento é o Programa Corporativo 
de Redução de Perdas de Água. Lançado em 
2009, recebeu investimentos de R$ 328 milhões 
no ano de 2012 e prevê mais R$ 4,5 bilhões 
entre 2013 e o fim da década, com recur-
sos da Jica (Japan International Cooperation 
Agency), da Caixa Econômica Federal e do 
BNDES, além de recursos próprios. O pro-
grama inclui financiamento inédito de R$ 710 
milhões, assinado em fevereiro de 2012 com 
o governo do Japão – país que é referência 
mundial em tecnologia de controle de perdas. 
No escopo financiado pela Jica, até 2016 serão 
trocados 840 mil ramais, 670 quilômetros de 
redes de água e 1,5 milhão de hidrômetros. 
Serão também pesquisados vazamentos hoje 
invisíveis em 155 mil quilômetros de redes ao 
longo de dois anos – o que equivale ao dobro 
da extensão da rede de distribuição de água 
atualmente operada pela companhia, uma 
vez que trechos mais críticos sofrerão mais 
de uma varredura. As ações começarão no 
segundo semestre de 2013.

Atualmente, nosso índice de perdas de fatura-
mento está em 25,7%, praticamente estável em 
relação a 2011, quando havia ficado em 25,6%. 
A meta para 2012 era chegar a 25,2%, mas não 
foi atingida, em razão de, entre outros fatores: 

i) problemas contratuais nas ações de combate 
a perdas desenvolvidas na Baixada Santista, 
situação que já está sendo regularizada por 
meio de novas contratações; ii) dificuldades na 
execução de troca de ramais, principalmente 
em áreas densamente urbanizadas; iii) diminui-
ção da incerteza nos volumes macromedidos, 
com a instalação, ocorrida em janeiro de 2012, 
de macromedidores na saída da Estação de 
Tratamento de Água Guaraú.

O indicador é composto pelas perdas reais 
(vazamentos) e pelas perdas aparentes, consti-
tuídas por captações clandestinas (os chama-
dos “gatos”) e por submedição. O percentual 
equivale a 392 litros diários de água que deixam 
de ser medidos por ramal. 

A meta de longo prazo da companhia para 
o programa foi revisada e, com o início da 
execução dos serviços comerciais e de manu-
tenção de redes de água decorrente do con-
trato assinado com a Jica em 2012, prevemos 
o aumento das ações de combate a perdas, 
com incorporação de melhores práticas para 
atingir maior nível de qualidade nos serviços 
executados. Estimamos diminuir nossas per-
das de faturamento para 19% até o fim desta 
década – no Brasil, o índice encontra-se em 
35,9%. A companhia já investiu R$ 1 bilhão 
no programa. 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
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É crescente a demanda da sociedade pela 

expansão dos serviços de esgotamento sanitário, 

bem como pela recuperação de rios, córregos e 

demais corpos d’água. Tal cobrança tem se tornado 

especialmente aguda em países como o Brasil, onde 

atualmente nem metade da população é atendida com 

coleta de esgotos e somente 38% do que é gerado 

recebe algum tipo de tratamento. Consciente de suas 

responsabilidades para com a melhoria das condições 

de vida da população do Estado de São Paulo e para 

com a preservação do meio ambiente, a Sabesp 

vem agindo, de forma estruturada, para 

universalizar os serviços de saneamento básico 

em sua área de atuação até o fim desta década.

É preciso recordar que, só tardiamente, a 
expansão dos sistemas de esgotamento passou 
a fazer parte das prioridades das políticas públi-
cas de saneamento brasileiras. Isso porque, 
primeiro, a atuação das companhias presta-
doras e dos governos em geral foi direcionada 
para resolver as dificuldades de abastecimento 
de água, problema considerado mais premen-
te pela população. Com a questão, em boa 
medida, equacionada, ainda que não de todo 
superada, o foco passou a ser a necessidade 
de coletar e tratar esgotos, evitando que os 
dejetos gerados pela população continuem a 
poluir os corpos d’água.

Em linha com essas necessidades, desde 
meados da década de 1990 a Sabesp tem uma 
estratégia definida e organizada rumo à expan-
são dos serviços de esgotamento sanitário 
nos 363 municípios onde opera. Neste sentido, 

temos executado um plano de investimentos 
de longo prazo e, a partir do que já realizamos, 
planejamos alcançar a universalização da cole-
ta e do tratamento dos esgotos nas sedes de 
todos os municípios do interior onde atuamos 
até o fim de 2014. 

Atualmente, 193 municípios já estão plena-
mente atendidos com água, coleta e tratamento 
de esgotos pela companhia no Estado de São 
Paulo. Ao longo de 2012, universalizamos os 
serviços em mais 47.

Hoje, há na empresa esforço orientado para 
ampliar o número de estações de tratamento de 
esgotos (ETEs) em operação em todo o Estado, 
de forma a eliminar os lançamentos in natura 
identificados em municípios operados pela com-
panhia. Em 2012, finalizamos a construção de 23 
ETEs, que permitiram a melhoria das condições 
de vida e da qualidade da água de rios como 
Alambari, Barreiro de Baixo, Guareí, Jundiaí, 
Pardo, Pirapora, Ribeira do Iguape, Tietê e Verde. 
Temos mais 38 unidades em construção no 
interior paulista, com conclusão estimada para 
este e o próximo ano.

Avanços na melhoria das condições de quali-
dade das águas foram reconhecidos em rela-
tórios da Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) e da Agência Nacional de 
Águas (ANA) divulgados no ano passado. 

No relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos 
no Brasil – Informe 2012, a ANA observa: “Entre 
os pontos que apresentaram aumento de IQA 
(Índice de Qualidade das Águas, particularmente 
sensível à contaminação pelo lançamento de 
esgotos), destacam-se aqueles localizados em 
São Paulo, um dos Estados que mais investiu 
em saneamento na última década. Ressalta-se 
a recuperação de vários rios na Bacia do Rio 
Tietê (rios Sorocaba, Jundiaí, Jacaré-Guaçu, 
Jacaré Pepira) e nas bacias dos rios Paraíba 
do Sul, Paranapanema e Grande”.

No documento Qualidade das Águas Superficiais 
no Estado de São Paulo, relativo ao ano de 2011, 
o mais recente disponível, a Cetesb afirma: 
“As diversas ações de melhoria nos sistemas 
de esgotamento sanitário mostram-se bastante 
claras na evolução da carga (orgânica) remanes-
cente (ou seja, a que será lançada nos corpos 
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subiu para 83%: hoje já prestamos este ser-
viço a 21 milhões de pessoas. Já o percentual 
de tratamento de esgotos coletados atingiu 
77%, correspondendo ao atendimento de 15,4 
milhões de clientes. Considerando todos os 
363 municípios onde atuamos, somos res-
ponsáveis pela operação e manutenção de 
493 estações de tratamento de esgoto, nove 
emissários submarinos e, aproximadamente,  
45,8 mil quilômetros de linhas de coleta de esgo-
to, coletores-tronco, interceptores e emissários.

Entre 2013 e 2020, nosso plano de negócios 
prevê a realização de 1,9 milhão de novas liga-
ções de esgoto. Para tanto, nossas ações de 
expansão dos sistemas de esgotamento estão 
organizadas em torno de quatro programas 
estruturantes, a saber: Projeto Tietê, Córrego 
Limpo e Vida Nova, na RMSP, e Onda Limpa, na 
Baixada Santista e no Litoral Norte. O valor a 
ser investido entre 2013 e 2015 pela Sabesp 
na ampliação da coleta e do tratamento de 
esgotos soma R$ 4,1 bilhões. Além disso, par-
ticipamos de programa lançado pelo Governo 
do Estado de São Paulo em 2011 destinado a 
subsidiar, preponderantemente com recur-
sos do Tesouro estadual, obras intradomici-
liares para que famílias de baixa renda possam 
conectar seus imóveis à rede pública de esgoto:  
o Se Liga na Rede (Foi instituído pela Lei 14.687/12 
e regulamentado pelo Decreto 58.208/12 sob a 
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d’água receptores), havendo uma diminuição 
de aproximadamente 15% entre 2006 e 2011”. 
O percentual representa 200 toneladas diárias 
a menos lançadas em rios, córregos e demais 
corpos hídricos paulistas. 

Nosso planejamento estratégico prevê que, 
depois do interior paulista, a meta da universali-
zação da coleta e do tratamento de esgotos nas 
áreas legalizadas das regiões metropolitanas de 
São Paulo e da Baixada Santista e do Litoral Norte 
será atingida até o fim desta década, cumprindo 
o que está expresso na visão da companhia. 
Posteriormente, restará contemplar, apenas, 
áreas da capital paulista hoje ocupadas de forma 
irregular e ilegal, cujo cronograma de atendi-
mento se estenderá até 2025. Frise-se que tais 
ações dependem de iniciativas complementares 
por parte do poder público local, notadamente 
de reurbanização e construção de moradias para 
famílias que hoje ocupam fundos de vale, várzeas 
e margens de rios e córregos – estima-se que 
cerca de 20% do território do município de São 
Paulo tenha alguma irregularidade. 

Em 2012, mantivemos nosso ritmo de expan-
são dos serviços de coleta de esgotos. Foram 
feitas 240,7 mil novas ligações no ano. É a 
segunda melhor marca desde 1998 e ape-
nas 2,3% abaixo do resultado alcançado em 
2011. Com isso, o índice de atendimento com 
coleta de esgoto na nossa área de atuação 
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denominação de Programa Pró-Conexão e está 
sendo comunicado com o conceito “Se Liga na 
Rede”, nome que será adotado neste relatório).

O Projeto Tietê continua sendo a principal 
iniciativa da companhia em prol da expansão do 
esgotamento sanitário e da melhoria dos corpos 
hídricos, em especial do rio Tietê, que banha a 
Grande São Paulo. Em 2012, completamos 21 
anos de ações, iniciadas após ampla mobilização 
da população que vive na metrópole, incluindo 
a participação de meios de comunicação e de 
organizações da sociedade civil. Atualmente, 
executamos a terceira etapa de obras, destina-
das a elevar o índice de cobertura com coleta 
de esgotos nos municípios da RMSP onde a 
Sabesp opera dos atuais 84% para 87% e o 
percentual de tratamento dos esgotos coletados 
de 70% para 84%.

Para tanto, temos 564 obras do programa em 
execução ou em fase de contratação espalhadas 
por 25 municípios simultaneamente: em 2012, 
iniciamos intervenções em Cajamar, Cotia, Embu 
das Artes, Embu-Guaçu e Rio Grande da Serra. 
Os investimentos nesta fase atingirão US$ 2 
bilhões e contam com financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), da 
Caixa Econômica Federal e do BNDES. Até 2016, 
quando a atual etapa de obras estará concluída, 
mais 1,5 milhão de pessoas passarão a dispor de 
coleta e 3 milhões de novos habitantes contarão 
com serviço de tratamento de esgotos.

Nestas duas décadas, o Projeto Tietê se con-
centrou, primeiramente, em ampliar a capaci-
dade de tratamento instalada na Grande São 
Paulo para atender o sistema metropolitano 
integrado. Temos hoje cinco grandes estações 
de tratamento de esgotos (ETEs), capazes de 
processar até 18 mil litros por segundo – o 
que representa quatro vezes mais do que no 
início dos anos 1990. Em seguida, orientamos 
nossa atuação na expansão da rede de coleta 
e afastamento dos esgotos. Desde então, cerca 
de 3,5 mil quilômetros de dutos, entre redes 
coletoras, coletores-tronco e interceptores, 
foram instalados. 

Os resultados destas ações já vêm aparecendo 
em municípios localizados mais ao interior do 
Estado. Antes do Projeto Tietê, essas áreas 

também eram afetadas pela poluição gerada, 
principalmente, por indústrias e moradores da 
Grande São Paulo. Em anos recentes, contudo, 
deixaram de sê-lo. A mancha de sujeira, que 
antes alcançava até o lago da represa de Barra 
Bonita, já recuou cerca de 160 quilômetros, 
até as proximidades do município de Salto, e 
está bem mais perto da RMSP. Consideramos 
que, até o fim da terceira fase das obras do 
programa, também os habitantes da metrópole 
conseguirão perceber melhorias nas condições 
do rio, notadamente a diminuição significativa 
do mau odor ainda gerado.

A Sabesp investiu  R$ 698 milhões na terceira 
etapa, dos quais R$ 328 milhões em 2012. Entre 
as obras do Projeto Tietê concluídas em 2012, 
merece destaque a implantação do coletor-
-tronco Ipiranga que, com 15,5 quilômetros 
de extensão, proporcionou aumento do trans-
porte de esgotos coletados na bacia do córrego 
Ipiranga (bairros Ipiranga, Saúde, Bosque da 
Saúde, Água Funda, Vila Gumercindo e Chácara 
Inglesa, entre outros), beneficiando 270 mil 
pessoas na Capital. 

Também iniciamos a implantação do chamado 
interceptor Pinheiros, com 2,2 quilômetros de 
extensão. Com ele, ficará completa a estrutura 
de interceptação e afastamento de esgotos gera-
dos nas regiões às margens do rio Pinheiros. 
Toda a extensão do rio, dos dois lados, passará a 
ter tubulação apropriada para enviar os dejetos 
para tratamento na ETE Barueri, a aproxima-
damente 60 quilômetros de distância. Também 
finalizamos a ETE compacta Guatambu, com 
capacidade para 32 l/s, em Itaquaquecetuba.

A fim de prosseguir com as ações em bus-
ca da eliminação do lançamento, nos corpos 
d’água da RMSP, de esgotos in natura gerados 
nas áreas atendidas pela Sabesp, a companhia 
está estruturando a quarta e última etapa do 
Projeto Tietê, com execução prevista para ocor-
rer entre 2014 e 2018 e investimentos estima-
dos em US$ 2 bilhões. Para tanto, a empresa 
tem se candidatado a obter recursos de linhas 
de crédito abertas pelo governo federal, bem 
como vem buscando fontes internacionais de 
financiamento, a exemplo do que já ocorreu 
nas fases anteriores do programa.

a sabesp tem 
hoje cinco 

grandes estações 
de tratamento 

de esgotos 
na rmsp, capazes 

de processar 
até 18 mil litros 

por segundo
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No município de São Paulo, as ações de 
expansão do esgotamento e a recuperação dos 
recursos hídricos são complementadas com o 
programa Córrego Limpo. Trata-se de iniciativa 
executada em conjunto com a prefeitura da 
Capital, envolvendo recursos operacionais e 
financeiros, para recuperar córregos, impedir 
o lançamento clandestino de esgoto em suas 
águas, desocupar faixas ribeirinhas e evitar 
que as margens voltem a ser habitadas irregu-
larmente, reassentando as famílias em novas 
moradias erguidas em locais mais adequados. 

O programa existe desde 2007 e, em dezem-
bro passado, atingiu a marca de 116 córregos 
despoluídos. Dentro da terceira fase de obras, 
a previsão era limpar 45 córregos da Capital 
no ano passado, dos quais 19 foram atendi-
dos até dezembro e 33 serão despoluídos até 
a primeira metade de 2013, perfazendo um 
total de 390 mil pessoas beneficiadas nesta 
etapa. Até 2012, o investimento feito nesse 
programa foi de aproximadamente R$ 710,3 
milhões, dos quais R$ 109,6 milhões são da 
Sabesp. Em janeiro de 2013, tendo em vista a 
mudança havida no governo do município, a 
Sabesp e a Prefeitura de São Paulo firmaram 
protocolo de intenções com vistas a prosse-
guir as ações do Córrego Limpo. Sobre este 
aspecto, a companhia entende que é possível 
concentrar esforços e avançar, principalmente, 
na despoluição das bacias dos rios Pinheiros 
e dos córregos Mandaqui, Tiquatira, Pirituba, 
Verde e Ipiranga. 

A expansão da mancha urbana na Grande 
São Paulo, ocorrida de forma acelerada e 
desordenada nas últimas décadas, acabou 
avançando sobre áreas muito importan-
tes para as atividades desenvolvidas pela 
empresa, mais especificamente as mar-
gens dos mananciais das represas Billings 
e Guarapiranga. Por esta razão, um de nossos 
programas estruturantes visa recuperar a 
qualidade das águas de algumas dessas regi-
ões: o Vida Nova/Mananciais prevê interven-
ções em 43 favelas e loteamentos precários 
situados nas duas sub-bacias. Até 2015, ano 
previsto para a conclusão do programa, 58 
mil famílias serão beneficiadas.

A execução das ações de urbanização do 
Vida Nova/Mananciais cabe à Prefeitura de 
São Paulo. Da parte da Sabesp, os recursos 
são investidos na implantação de infraestrutura 
para coleta de esgoto, evitando que dejetos 
continuem a ser despejados nas nascentes. 
A companhia participa com R$ 355 milhões 
no programa, que prevê investimento total de 
R$ 1,3 bilhão, com recursos oriundos tam-
bém de União, Governo do Estado, municípios, 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano e Banco Mundial. Em 2012, foram 
investidos R$ 37,3 milhões do total de R$ 81,7 
milhões já aplicados nesta iniciativa. 

Além das obras do Vida Nova/Mananciais, a 
defesa e a preservação das águas da represa 
Guarapiranga ganharam reforço das ações 
do Nossa Guarapiranga. Empreendido pela 
Sabesp, o programa entrou em funcionamento 
pleno em 2012 e dispõe agora de dez botes para 
coletar a sujeira retida em 11 ecobarreiras – 
telas que ficam nas saídas dos principais cór-
regos que deságuam na represa e se destinam 
à contenção de lixo carregado pelas águas – e 
um barco para fazer o transbordo do volume 
recolhido até aterros sanitários regulares. 

A meta inicial do programa era recolher 20 
metros cúbicos de resíduos por dia e, assim, 
melhorar a qualidade ambiental de um dos 
principais mananciais que abastece a RMSP. 
Entretanto, o volume médio recolhido ficou abaixo 
do planejado, em razão, entre outros motivos, de 
estiagens mais severas, que dificultaram o acesso 
das equipes aos locais de coleta e diminuíram a 
quantidade de lixo arrastado pelos córregos. Em 
todo o ano de 2012, foram retidos aproximada-
mente 4,4 mil metros cúbicos de resíduos que, de 
outra forma, teriam ido parar no leito da represa. 
Na média, retiramos um caminhão de lixo por 
dia. No total, foram investidos R$ 12,2 milhões.

Afora a Região Metropolitana de São Paulo e 
as cidades do interior do Estado, nosso plano 
de investimentos mira a universalização dos 
serviços de esgotamento na Baixada Santista e 
no Litoral Norte até 2016, por meio do programa 
Onda Limpa. Iniciadas em 2007, as intervenções 
se concentraram, primeiramente, nos nove muni-
cípios da Baixada, onde foram construídas nove 
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4,4 MIl 
metros cúbicos 
de resíduos retidos

R$ 12,2 MIlHõES 
investidos

Nossa Guarapiranga

28 RELATóRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

http://www.sabesp.com.br/rs2012/ecobarreiras


estações de tratamento e pré-condicionamento, 
com capacidade para processar 8,3 mil l/s de 
esgoto. As obras já foram capazes de elevar o 
percentual de atendimento com coleta de esgotos 
na região de 53% para 71% e o índice de esgotos 
tratados de 96% para 100%.

Além da melhoria nas condições de saúde, 
as obras feitas pela Sabesp com financiamento 
da Jica e recursos do BNDES trazem benefí-
cios para a balneabilidade das 82 praias da 
região, com incentivo à atividade econômica, 
ao turismo e à geração de empregos e renda 
numa das porções do país que mais cresce 
atualmente. Já foi investido aproximadamente 
R$ 1,7 bilhão no Onda Limpa, sendo R$ 135,7 
milhões em 2012.

Desde 2011, quando foram finalizadas as 
principais obras do sistema de coleta e trata-
mento, a companhia tem se concentrado em 
ampliar o número de domicílios da Baixada 
ligados à rede pública de esgotos. De um total 
de 123 mil ligações previstas, já foram efeti-
vadas 79 mil, das quais 15,8 mil em 2012. Em 
2013, a Sabesp prevê iniciar obras lineares de 
esgoto que irão ampliar a rede coletora em 
mais cerca de 250 quilômetros, incluindo ainda 
coletor-tronco e 27 novas estações elevatórias. 
Este tem sido, porém, um problema agudo em 
regiões balneárias: como muitos dos imóveis 
se destinam à ocupação sazonal, é maior a 
dificuldade para convencer seus proprietários a 
conectá-los ao sistema público de saneamento 
– a despeito de alguns municípios disporem, 
inclusive, de leis obrigando a isso. Além de atuar 
nessa frente, atualmente a Sabesp elabora a 
segunda fase do programa, a ser executada 
entre 2015 e 2020, de forma a universalizar os 
serviços de saneamento em toda a Baixada.

O Onda Limpa se desdobra em ações no 
Litoral Norte, onde o objetivo é elevar os 
índices de coleta e tratamento de esgotos 
para 85% até 2016 – eram de 36% em 2008 
e atualmente já estão em 50% – e atender 
600 mil pessoas entre residentes e turis-
tas, principalmente no verão. O investimento 
total no programa será de aproximadamente  
R$ 500 milhões até 2018. Já foram investidos 
R$ 125,9 milhões, sendo R$ 24,3 milhões 
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R$ 1,7 bIlHÃO 
investido na baixada santista

R$ 135,7 MIlHõES 
em 2012

R$ 125,9 MIlHõES 
investidos no litoral norte

R$ 24,3 MIlHõES 
em 2012
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192 MIl 
RESIDêNCIAS SERÃO ATENDIDAS 
AO lONGO DE 8 ANOS

R$  349,5 
MIlHõES INvESTIDOS

80%
20%
pagos pela 
sabesp

pagos pelo 
governo

A expansão da coleta de esgotos 
resultante do Se Liga na Rede 
colaborará para a inclusão 
social, melhoria das condições 
de vida, recuperação de rios, 
córregos e corpos d’água 
e preservação de mananciais

EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

em 2012, envolvendo recursos próprios, do 
BNDES, do FGTS e da Caixa. No ano passado, 
merece destaque a conclusão dos sistemas de 
esgotamento sanitário dos bairros Rio do Ouro, 
Pontal Santa Marina, Jaraguá e Travessão, em 
Caraguatatuba, e da Praia do Pinto e da Ponta 
Azeda, em Ilhabela. 

O Litoral Norte tem particularidades que 
tornam a operação do serviço bem mais com-
plicada: a ocupação de seu território é muito 
esparsa, espalhada ao longo de dezenas de 
quilômetros de costa atlântica, e assentada 
em terrenos de solo muito úmido e arenoso. 
Tais características impõem desafio adicional 
à companhia, que estuda o lançamento de uma 
Parceria Público-Privada para completar a 
estrutura de saneamento na região até o fim 
desta década.

A fim de buscar a expansão do esgotamento e 
a recuperação dos recursos hídricos, a Sabesp 
não apenas vem executando um maciço progra-
ma de investimentos como também atua com 
a população em outras duas frentes: aumentar 
o número de domicílios ligados à rede pública 
de esgotos já existente e promover a conscien-
tização dos cidadãos em relação à chamada 
“poluição difusa”, ou seja, a disposição do lixo 
que é deixado displicentemente nas ruas pelas 
pessoas, gerando custos adicionais de operação 
e causando enormes contratempos à execução 
dos serviços de coleta e tratamento do esgoto 
por parte da empresa.

Em fins de 2011, o Governo do Estado de São 
Paulo lançou um programa para enfrentar o 
problema de domicílios que, mesmo tendo 
redes públicas de coleta à disposição, não estão 
conectados ao sistema de esgotamento da 
Sabesp. O Se Liga na Rede tem como meta 
fazer com que 192 mil residências de famílias 
com renda de até três salários-mínimos sejam 
atendidas ao longo de oito anos. No programa, 
os custos de instalação das interligações são 
inteiramente pagos pelo governo (80%) e pela 
Sabesp (20%). Serão investidos R$ 349,5 milhões 
nesse período.

Em seu primeiro ano de atuação, o progra-
ma executou aproximadamente 700 ligações, 
abaixo do que prevíamos inicialmente, mas 

Se Liga na Rede

www.sabesp.com.br/rs2012/seliganarede
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Poluição difusa: 
a ParticiPação 
da sociedade
Nem com todos os seus melhores esforços a 
Sabesp conseguirá resolver sozinha o grave 
problema da recuperação dos recursos hídricos, 
da melhoria da qualidade dos mananciais e da 
preservação dos rios, córregos e corpos d’água. 
Por uma razão simples: saneamento é condição 
necessária para que a sociedade avance rumo 
a essa conquista, mas não é suficiente. Há uma 
parcela considerável das responsabilidades que 
recai sobre o poder público e, especialmente, 
sobre os cidadãos. Somos todos parte da solu-
ção desse desafio.

Estima-se que uma parcela importante da 
sujeira que hoje chega aos rios, córregos e cor-
pos d’água é constituída pela chamada “poluição 
difusa”. Aqui entram desde o papel de bala e a 
bituca de cigarro jogados inadvertidamente nas 
ruas pelos pedestres até a sujeira e a fuligem 
produzida pelo funcionamento dos motores 
dos carros, passando pelos dejetos gerados 
por cães e gatos. Sistemas de coleta de lixo 
e de drenagem urbana deficientes também 
contribuem para agravar a situação. 

Na Grande São Paulo, a questão é particular-
mente mais grave por, pelo menos, duas razões: 
o volume de resíduos que uma população de 
aproximadamente 20 milhões de pessoas gera 
diariamente e as condições hidrográficas da bacia 

do Alto Tietê, que banha a metrópole. Quando 
o rio Tietê corta a RMSP, ele se encontra ainda 
muito próximo de sua nascente, situada a menos 
de 60 quilômetros, no município de Salesópolis. 
Isso significa que, nesta altura, sua vazão ainda 
é muito baixa, isto é, com pouquíssimo volume 
de água frente à expressiva aglomeração urba-
na verificada na região. Trata-se de fator que 
dificulta bastante a dispersão de poluentes e a 
regeneração natural das águas do rio – segundo 
a Cetesb, a bacia do Alto Tietê recebe 53% da 
carga orgânica remanescente lançada nos corpos 
hídricos do Estado de São Paulo.

Numa situação assim, os maus hábitos e o des-
cuido da população da Grande São Paulo quanto à 
necessidade de zelar pelo ambiente que a circunda 
concorrem para retardar a conquista de melhores 
resultados. Neste sentido, campanhas e ações de 
conscientização têm se mostrado imprescindíveis 
para mudar a cultura e os costumes dos cidadãos 
com vistas a torná-los parte ativa dos esforços 
de preservação dos recursos naturais – e mais 
notadamente, no nosso caso, da água. Por essa 
razão, além de ações de expansão da malha e 
as estações de esgotamento sanitário, a Sabesp 
executa ações correlatas em defesa de seus mais 
preciosos recursos: os mananciais e as fontes de 
recursos hídricos. 

Desenvolvemos, por exemplo, iniciativas 
para evitar o descarte, na rede de esgotos, 
de produtos poluentes que impactam a rede 
pública de esgotamento e podem contaminar 
a água, como óleo de cozinha usado – um litro 
do produto lançado na rede fluvial é capaz de 
comprometer a qualidade de 25 mil litros de 
água. Em 2012, por meio do Prol (Programa de 
Reciclagem de Óleo de Fritura), feito em parceria 
com a fabricante de óleos de cozinha Cargill, 
conseguimos promover o aproveitamento de 
1.535 litros de óleo coletados em unidades de 
atendimento da companhia. O líquido pode ser 
transformado em biocombustível, sabão ou 
massa de vidraceiro, por exemplo. Em virtude 
do sucesso dessa parceria, em 2011, integra-
mos uma iniciativa do Governo do Estado de 
São Paulo, em conjunto com a Cargill, para 
dobrar, até 2016, os pontos de coleta de óleo 
comestível instalados no Estado. 

contemplando áreas importantes para a pre-
servação de nossos mananciais, como a região 
sul da Grande São Paulo, próximo à represa 
Billings. Entre as razões que ajudam a explicar o 
resultado de 2012 está o ineditismo da emprei-
tada: trata-se da primeira vez que a Sabesp 
atua diretamente no interior da residência de 
seus clientes executando obras. A experiência 
inicial tem sido, porém, aproveitada para ajus-
tar a maneira como nossas equipes operam, 
estreitando laços com a comunidade atendida.

Saiba mais em 
sabesp.com.br/rs2012
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etes entregues em 2012

UN. MUNICÍPIO COMUNIDADES OPERADAS CORPO RECEPTOR vAzÃO (l/s)
1  RA ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA Águas de Santa Bárbara Rio Pardo 44
2  RB ADAMANTINA Adamantina - Bacia Oeste Córrego Ribeirão do Rancho 58
3  RG ALTAIR Distrito Suinana Córrego dos Macacos 1,1
4  RM ANHEMBI Sede Rio Tietê 8,3
5  RV ARAPEÍ Sede Rio Barreiro de Baixo 8
6  RM BOITUVA Campos de Boituva Ribeirão Gerivá 50
7  RM CESÁRIO LANGE Torninos interligada com ETE existente Córrego da Onça 3
8  RA DUARTINA Duartina Rio Alambari 45
9  RR ELDORADO Itapeúna Rio Ribeira do Iguape 3,5
10  RJ ELIAS FAUSTO Distrito de Cardeal Rios Buru e Tietê 5
11  RA GUAREÍ Guareí Rio Guareí 20
12  RN ILHABELA ETE Praia do Pinto (Ponta Azeda) Afluente Oceano Atlântico 10
13  RG ITOBI Itobi Rio verde 15,6
14  RJ ITUPEVA Itupeva - ETE Nica Preta Rio Jundiaí 87,3
15  RT MERIDIANO Distrito Santo Antonio do viradouro Ribeirão Santo Antonio 1
16  RG MOCOCA Distrito de Igaraí Córrego dos Francos 1,7
17  RT NOVA GRANADA Distrito de Mangaratu Córrego Mangaratu 1,8
18  RB PARAGUAÇU PAULISTA Conceição de Monte Alegre/Roseta Córrego do Sapé 5,5
19  RB PARAGUAÇU PAULISTA Sapezal Afluente Córrego do Sapé 1,2
20  RT PEDRANÓPOLIS Sede - ETE Córrego Forte 4,6
21  RR REGISTRO Sede - Duplicação Rio Ribeira do Iguape 161
22  RT RUBINEIA Distrito de Esmeralda Córrego Taiaçu 1
23  RM SALTO DE PIRAPORA EEE interligada com ETE existente Rio Pirapora 88

etes em construção

UN. MUNICÍPIO COMUNIDADES OPERADAS CORPO RECEPTOR vAzÃO (l/s)
24  RM ÁGUAS DE SÃO PEDRO Sede Ribeirão Araquá 34,6
25  RM ANHEMBI Piramboia Córregos Águas do Brejão e Águas Claras 8,3
26  RR APIAÍ Sede Córregos do Ouro e do Fundão, ribeirões Água Limpa, Palmital e Ponte das Tábuas 76
27  RM ARAÇARIGUAMA Sede Ribeirão Araçariguama 61,7
28  RA BARÃO DE ANTONINA Sede Rio Itararé 7
29  RM BOITUVA Pau D'Alho Córrego Pau D'Alho 71
30  RV CACHOEIRA PAULISTA Sede Rio Paraíba do Sul 138
31  RV CAMPOS DO JORDÃO Sede Rios Capivari e Sapucaí-Guaçu 213,4
32  RM CAPELA DO ALTO Bairro do Porto Rio Sapucaí 5
33  RG CÁSSIA DOS COQUEIROS Sede Rio Cubatão 3,6
34  RM CESÁRIO LANGE Sede Rio Aleluia e córrego Monte Alegre 37
35  RG COLÔMBIA Distrito de Laranjeiras Córrego Grande 0,7
36  RM DOURADO Sede Ribeirão Dourado 23
37  RT FERNANDO PRESTES Distrito de Agulha Ribeirão dos Porcos 3
38  RV GUARAREMA Parateí Rio Parateí 14,3
39  RM IBIÚNA Bairro Paruru Ribeirão Paruru 23,7
40  RR ITAOCA Sede Rio Palmital 4,6
41  RA ITARARÉ Sede Rio Itararé 138
42  RV LAVRINHAS Capela do Jacu Córrego Jacu 2,8
43  RT MAGDA Sede Córrego do Talhado 6,2
44  RT MONTE APRAZÍVEL Balduino Infiltração no solo 1
45  RJ MONTE MOR São Clemente Rio Capivari e córrego Água Comprida 47
46  RA PAULISTÂNIA Sede Córrego São Jerônimo 2,5
47  RT PEDRANÓPOLIS Santa Izabel do Marinheiro Córrego do Forte 0,8
48  RB PLATINA Sede Rio Pari 6
49  RV QUELUZ Sede Rio Paraíba do Sul 23
50  RA RIBEIRÃO GRANDE Sede Ribeirão Grande 13,5
51  RV SÃO BENTO DO SAPUCAÍ Sede Rio Sapucaí-Mirim 24,6
52  RT SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES Distrito de vila Aparecida Infiltração no solo 0,7
53  RV SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Pararangaba Rio Paraíba do Sul 404
54  RV SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ETE Lavapés Rio Paraíba do Sul 1.168
55  RM SÃO ROQUE Sede Córrego Guaçu, Rios Aracaí, Carambei, Bandeirantes e Ribeirão do Marmeleiro 254,5
56  RN SÃO SEBASTIÃO Baleia e Sahy Rio Sahy 41
57  RN SÃO SEBASTIÃO Paúba Rio Paúba 30
58  RN SÃO SEBASTIÃO Una/Engenho Rio Cubatão 43,6
59  RA TIMBURI Sede Ribeirão do Retiro 1,3
60  RT URU Sede Córrego Uru 2,5
61  RJ VÁRZEA PAULISTA Campo Limpo Paulista/várzea Paulista Rio Jundiaí 560
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O ObjetivO estratégicO de manter e expandir a 

base de municípios operados, assegurando a contínua 

e progressiva melhoria do negócio e das comunidades 

atendidas, levou a empresa a se antecipar a mudanças 

jurídicas institucionais que ocorreriam no setor.

Desde 2005, em conjunto com o Governo 
do Estado, a Sabesp negocia a continuidade 
da prestação dos serviços de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário com os 
municípios operados com base em arranjos 
contratuais pioneiros, que preveem o exercício 
da regulação e fiscalização dos serviços por 
entidade externa e incluem adoção de metas 
de atendimento e qualidade dos serviços, fixa-
das nos planejamentos municipais mediante 
consultas e audiências públicas. A iniciativa 
estreitou o relacionamento com os municípios 
clientes e ampliou o acesso e a transparência 
das informações sobre a prestação dos servi-
ços, potencializando o controle e a participa-
ção social sobre a execução dos contratos e o 
desempenho da companhia. 

Posteriormente, a edição do novo mar-
co regulatório do saneamento básico – Lei 
Federal nº 11.445/07 – que introduziu diver-
sas inovações na contratação, prestação, 
regulação e fiscalização dos serviços de 
saneamento básico, revelou o acerto des-
sa estratégia empresarial, que aperfeiçoa 
a atuação da companhia em um ambiente 
regulado por diversos órgãos e entidades de 
controle e fiscalização.

Entre os órgãos e entidades que regulam as 
atividades da companhia, desde 2007 incluiu-se 
a Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo (Arsesp), criada pela 
LCE 1.025/2007, com independência decisória, 
autonomia administrativa, orçamentária e finan-
ceira para normatizar e fiscalizar os serviços. 
O novo marco regulatório também possibilitou 
aos municípios operados a criação de entidades 

reguladoras que eventualmente poderão atuar 
sobre a companhia, afetando nossas atividades.

Atualmente, a Sabesp presta serviços de água 
e esgoto em 363 municípios. Entre 1º de janeiro 
de 2007 e 31 de dezembro de 2012, celebramos 
contratos para prestar serviços por mais 30 anos 
com 258 municípios (inclusive o de São Paulo), 
sendo que 33 deles foram assinados em 2012. 

Em 31 de dezembro de 2012, esses 258 muni-
cípios respondiam por, aproximadamente, 
70% do total da receita da empresa, incluin-
do a receita de construção, e por 63,5% dos 
ativos intangíveis. Ainda, a companhia continua 
operando nos 67 municípios em que os contra-
tos expiraram e negocia as novas bases para 
sua permanência.

De 1º de janeiro de 2013 a 2032, 38 municí-
pios terão seus contratos de concessão expi-
rados. Juntos, eles representam 9,4% do total 
da receita da empresa, incluindo a receita de 
construção, e cerca de 6% dos ativos intangíveis. 
Nestes casos, a Sabesp também empreenderá 
os esforços necessários para renovar as con-
cessões por pelo menos mais 30 anos. 

Nas regiões metropolitanas, em que pairava 
discussão judicial sobre a titularidade dos ser-
viços de saneamento pendente de decisão no 
Supremo Tribunal Federal (STF), a Sabesp e os 
municípios inseridos nessas localidades adota-
ram uma modelagem contratual específica, que 

entre 2007 e 2012: 
contratos renovados com 

258 mUNiCípiOS, 
o equivalente a

da receita

70%
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lhes possibilita o exercício de funções públicas 
de interesse comum. 

O modelo substitui a recente decisão pro-
ferida pelo STF, que atribuiu o exercício das 
competências de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços de saneamento básico 
metropolitanos a uma entidade a ser formada 
pelos governos estaduais e os municípios envol-
vidos. O prazo para a adequação da legislação 
à decisão é de até dois anos. 

A Sabesp também expandiu sua base de muni-
cípios por meio de participação acionária mino-
ritária em sociedades de propósito específico 
estruturadas com parceiros privados para a 
prestação de serviços de água e/ou esgotos em 
Andradina, Castilho, Mairinque e Mogi Mirim. 
Em 2012 não houve aportes nessas empresas, 
conforme Nota Explicativa 2.1, constante das 
demonstrações financeiras do exercício.

As primeiras obras em Mogi Mirim, onde 
somos responsáveis pela modernização, imple-
mentação e gestão do sistema de tratamento 
de esgotos local, foram inauguradas em junho 
de 2012. Incluindo uma ETE com capacidade 
para processar 150 l/s, as obras foram capazes 
de elevar o percentual de esgotos tratados no 
município de 0% para 70%. Em Mairinque, 
o atendimento em água subiu de 88% para 
97% desde 2010 e o de coleta de esgotos de 
66% para 71%. 

NORmAS 
REGULATóRiAS 
DA ARSESp
O novo marco regulatório do setor e a norma-
tização técnica da Arsesp devem contribuir 
para a melhoria continuada de nossas ativida-
des, aumentando o controle de suas ações e 
assegurando o cumprimento das metas e das 
demais condições contratuais pactuadas com 
os municípios operados. 

Desde 2008, a Arsesp vem publicando delibe-
rações direcionadas à empresa, disciplinando: 

GESTÃO NO ATUAL CONTEXTO DO SETOR

i) condições da prestação dos serviços de 
água e esgotos; ii) infrações e sanções; iii) 
procedimento sancionatório; iv) tratamento 
conferido às informações e aos documentos 
encaminhados pela Sabesp à agência; v) com-
pensação por desabastecimento pontual, esta 
com a vigência suspensa, para aprofundamen-
to da discussão técnica; vi) reestruturação e 
revisão tarifária.  

Responsável também pela regulação tari-
fária da Sabesp, observadas as diretrizes 
e a legislação do setor, a Arsesp ensaiou 
seu primeiro movimento para promover uma 
revisão das tarifas da companhia em 2009. 
Entretanto, em virtude da complexidade do 
assunto, iniciou-se um longo processo de revi-
são dos critérios e da metodologia de cálculo 
das tarifas da companhia, cujo detalhamen-
to se encontra na seção “Revisão tarifária” 
deste relatório.

Os processos de implantação dessas 
normas foram iniciados em 2009 de forma 
gradual e progressiva, adentraram 2012 e 
devem prosseguir nos próximos anos, com 
resultados e impactos especialmente nas 
áreas comerciais e operacionais, poden-
do, inclusive, envolver disputas judiciais. 
No entanto, ainda não é possível prever a 
amplitude desses impactos. 

De 2007 a 2012, a fiscalização da Arsesp 
sobre a prestação de serviços de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário nos muni-
cípios não impôs penalizações relevantes.

De qualquer modo, as novas exigências nor-
mativas para o setor de saneamento básico, 
embora percebidas e, em parte, já implan-
tadas na empresa, ainda implicam grandes 
desafios, considerando-se a abrangência e 
a diversidade territorial e cultural, os fins 
sociais, as múltiplas e complexas interfaces 
decorrentes das atividades da Sabesp, além 
dos rígidos controles e fiscalizações a que 
a empresa está submetida. A Sabesp ainda 
não tem como prever todos os efeitos que a 
Lei nº 11.445/07 e as normas regulatórias 
trarão para os negócios da empresa, uma vez 
que ainda existem incertezas relacionadas à 
sua implantação.
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SUSTENTAbiLiDADE 
ECONômiCO-fiNANCEiRA
Sob o aspecto financeiro, um desafio bastante 
relevante para o setor reside em assegurar recur-
sos suficientes para universalizar os serviços 
com qualidade e para garantir a segurança do 
abastecimento de água, atualmente ainda mais 
pressionado pela poluição, pela ocupação desor-
denada do solo e pelas mudanças climáticas, que 
podem aumentar a necessidade de investimentos.

Financiado por tarifas, recursos públicos e 
privados, nacionais e internacionais, o setor de 
saneamento no Brasil ainda requer altos investi-
mentos para ampliar a cobertura dos serviços, que 
em 2010 era de 81% em água, 46% em coleta de 
esgoto e 38% para tratamento de esgotos, segundo 
dados do Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades. 

Entre as regiões do Brasil, no entanto, tais 
índices são bastante heterogêneos, sendo 
que, no Sudeste, região onde a Sabesp atua, 

os números são considerados elevados quando 
comparados a outras regiões: cobertura de 
água de quase 100% e 67% de coleta de esgo-
to nas áreas urbanas. De acordo com dados 
do Ministério das Cidades, estima-se que até 
2030 sejam necessários ainda cerca de R$ 55,9 
bilhões para expansão e reposição do abaste-
cimento de água e do esgotamento sanitário 
nas áreas urbanas do Estado de São Paulo. 

Nos últimos cinco anos, aderente à sua mis-
são – prestar serviços públicos de saneamento 
básico contribuindo para a melhoria da saúde, 
da qualidade de vida e do meio ambiente – a 
companhia investiu, em média, R$ 2,2 bilhões 
correntes ao ano em abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, ou seja, aproximadamen-
te, 30% do total investido anualmente no país, 
de acordo com dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS), do 
Ministério das Cidades.

Em 2012, a companhia cumpriu a expectativa 
de investimento para o ano e se manteve em 
linha com o patamar dos investimentos de 
2011, totalizando pouco mais de R$ 2,5 bilhões. 

R$ 2,2 biLhõES 
investidos ao ano

em abastecimento de 
água e esgotamento 

sanitário

do total investido anualmente 
no setor no país

30%

Histórico de 
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2008

1.734

2.194
2.059

2.440 2.536

2009 2010 2011 2012

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

R
$ 

m
ilh

õe
s 

co
rr

en
te

s

(1) Não inclui os compromissos assumidos com os contratos de programa (R$ 253 milhões, R$ 18 milhões, 
R$ 63 milhões, R$ 139 milhões e R$ 155 milhões, respectivamente em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012)
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Os investimentos realizados em 2012, segre-
gados por segmento e região, são apresentados 
no quadro acima.

Para o período 2013-2016, a Sabesp prevê 
investir aproximadamente R$ 9,9 bilhões, alo-
cados entre os serviços apresentados no gráfico 
acima, para viabilizar suas ações na efetivação 
de sua visão de futuro de ser reconhecida até 
2018 como a empresa que universalizou os 
serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em sua área de atua-
ção, de forma sustentável, competitiva e com 
excelência no atendimento ao cliente.

Cabe destacar que, para acessar os recursos 
financeiros necessários ao alcance desse obje-
tivo, é fundamental que a Sabesp mantenha 
um bom desempenho operacional e financei-
ro. Para tanto, a companhia se empenha em 
desenvolver uma gestão eficiente, incluindo 
ações voltadas para redução de custos por 
meio de ganhos de eficiência e contratações 
mais vantajosas, além de participar ativa-
mente no processo de revisão tarifária com a 
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investimentos por região 
e segmento em 2012

 Água Esgoto Total

Região MetRopolitana de São paulo  573,1  802,4  1.375,5 

SiSteMaS RegionaiS (inteRioR e litoRal)  435,8  724,3  1.160,1 

tOtal  1.008,9  1.526,7  2.535,6 

Obs.: não inclui os compromissos assumidos 
com os contratos de programa (R$ 155 milhões)

Arsesp, visando o estabelecimento de tarifas 
que remunerem de forma adequada a prestação 
de serviços pela companhia.

A eficácia da estratégia que a Sabesp vem 
adotando ao longo dos anos é reconhecida pelo 
mercado financeiro e se refletiu novamente na 
elevação, em 2012, do rating da companhia pela 
agência de classificação de risco de crédito Fitch 
Ratings, na Escala Internacional de “BB” para 
“BB+” e na Escala Nacional de “A+” e “AA-”, 
sendo que, pela agência de classificação de 
risco de crédito Standard & Poor’s a empresa 
já é “BB+” na Escala Internacional e “AA+” 
na Escala Nacional desde dezembro de 2011.

Apesar de prestar serviços a aproximadamente 
60% da população do Estado de São Paulo, o 
mais populoso do país, a Sabesp não tem sido 
contemplada com recursos não onerosos da 
União, o que obriga a empresa a buscar outras 
fontes de financiamento condizentes com a 
maturação dos investimentos característica 
do setor. Ao longo do ano, foi captado R$ 1,6 
bilhão, detalhado na seção seguinte. 

(R$ milhões correntes)
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EmpRéSTimOS E 
fiNANCiAmENTOS 
pARA iNvESTimENTO
Japan International Cooperation Agency (Jica): 
contrato de empréstimo para a segunda etapa do 
Programa Corporativo de Redução de Perdas, no 
valor de ¥ 33,6 bilhões (equivalentes, na data de 
assinatura, a cerca de R$ 710 milhões). Essa eta-
pa tem investimentos previstos de R$ 1,1 bilhão 
(¥ 52,207 bilhões), do qual R$ 390 milhões (¥ 
18,623 bilhões) serão contrapartida da Sabesp. O 
prazo de financiamento é de 25 anos, sendo sete 
de carência, com taxa de juros de 1,7% ao ano. 

Caixa Econômica Federal (CEF): são 58 con-
tratos incluídos no Programa de Aceleração do 
Crescimento II, totalizando R$ 375,4 milhões, 
conforme detalhado a seguir:
•  36 contratos para financiar estudos, projetos e 

obras de abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário em diversos municípios operados 
pela companhia. O valor total aproximado é 
de R$ 215 milhões, com juros indexados à TR 
mais 6% ao ano, acrescidos de taxa de admi-
nistração de 1,4% ao ano e taxa de risco de 
0,3% ao ano. O prazo total é de até nove anos, 
para a modalidade de estudos e projetos, e 
de até 24 anos, para obras de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário;

•  22 contratos para financiar obras de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário em 
diversos municípios operados pela compa-
nhia. O valor total aproximado é de R$ 160,4 
milhões, com juros indexados à TR mais 6% 
ao ano, acrescidos de taxa de administração 
de 1,4% ao ano e taxa de risco de 0,3% ao ano. 
O prazo total é de até 24 anos.

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES):  contra-
to de empréstimo incluído no Programa de 
Aceleração do Crescimento II, para financiar 
obras de ampliação e otimização dos sistemas 
de esgotamento sanitário dos municípios de São 
Paulo, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, 

Carapicuíba, Osasco, São Bernardo do Campo e 
Cotia, bem como para a elaboração do projeto 
executivo do Sistema Produtor São Lourenço, no 
valor aproximado de R$ 180,7 milhões e juros 
indexados à TJLP acrescidos de 1,72% ao ano. 
O prazo total é de 15 anos para as obras e oito 
anos para o projeto executivo. 

Em fevereiro de 2013 foi celebrado contrato de 
empréstimo para financiar parte da contrapartida 
do projeto de execução da Terceira Etapa do 
Programa de Despoluição do Rio Tietê, financiado 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). O contrato de empréstimo tem como obje-
tivo a implantação de coletores, interceptores, 
redes coletoras e ligações domiciliares de esgoto, 
bem como ampliação da capacidade de trata-
mento de esgoto na Região Metropolitana de São 
Paulo, no valor de R$ 1,3 bilhão e juros indexados 
à TJLP acrescidos de 1,66% ao ano. O prazo total 
é 15 anos, com três anos de carência.

O Contrato de Financiamento nº 01.2.619.3.1 e o 
Contrato de Repasse nº 10/669.748-6, assinados 
em 4 de agosto de 2002, tiveram a liquidação 
financeira de todas as obrigações decorrentes 
dos Contratos de Financiamento e de Repasse 
efetivada, considerando-se que em 15 de feverei-
ro de 2013 ocorreu o pagamento da última pres-
tação de juros e amortização. Está previsto que o 
BNDES envie, até 31/3/2013, documento dando 
por encerrado o contrato de financiamento.

mERCADO DE CApiTAiS 
Em fevereiro de 2012, a Sabesp concluiu sua 
15ª emissão de debêntures, no valor total de 
R$ 771,1 milhões, em duas séries, sendo a pri-
meira no montante de R$ 287,3 milhões, remu-
nerada a CDI mais 0,99% ao ano, e a segunda, 
no valor de R$ 483,8 milhões, pagando IPCA e 
juros anuais de 6,20%. 

Tais recursos foram utilizados para saldar 
compromissos financeiros vincendos em 2012, 
com destaque para a 13ª emissão de debêntu-
res, no valor de R$ 600 milhões, cujo vencimento 
era previsto para agosto e que foi liquidada 
antecipadamente, em fevereiro. Os recursos 

R$ 710 miLhõES 
Japan 

international 
cooperation 
agency (Jica)

R$ 375,4 miLhõES 
caixa 

econômica 
Federal

R$ 180,7 miLhõES 
bndes
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Ao fim de 2012, o endividamento total da 
companhia era de R$ 9,1 bilhões, sendo que a 
relação entre a dívida total ajustada e o EBITDA 
Ajustado era de 2,5 vezes, ou seja, bastante 
inferior ao limite de 3,65 vezes estabelecido 
em alguns contratos como de financiamento 
e títulos de dívida. Já a relação entre a dívida 
líquida e o EBITDA Ajustado era de 2 vezes, 
índice que reforça a percepção favorável da 
saúde financeira da empresa. 

A dívida em moeda estrangeira totalizava 
35% da dívida total. Já o valor amortizado no 
ano totalizou R$ 1,5 bilhão, enquanto o valor 
captado foi de R$ 1,6 bilhão.

REviSÃO TARifáRiA
Para manter ou ampliar o nível de investimen-
tos e garantir a universalização dos serviços 
de saneamento em sua área de atuação até o 
fim da década, é fundamental que os serviços 
prestados pela Sabesp sejam remunerados de 
forma adequada.

As tarifas da Sabesp estão entre as mais 
baixas do país, ocupando a 16ª posição entre 
as 27 companhias estaduais, abaixo inclusive 
das cobradas por companhias localizadas em 
Estados bem mais vulneráveis que são Paulo, 
como Alagoas e Piauí, de acordo com ranking 
de 2010 publicado pelo Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS). 

Ademais, segundo a Pesquisa de Orçamentos 
Familiares – anos-base 2008-2009, do IBGE, 
os serviços de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário respondem por apenas 0,66% 
das despesas médias mensais de uma família 
em área urbana da região Sudeste do país, ante 
2,3% com energia elétrica e de serviços menos 
essenciais como telefonia móvel, por exemplo, 
que responde por 0,96%.

Em dez anos os investimentos mais que 
dobraram, sem que houvesse aumento cor-
respondente nas receitas, descompasso que, 
por enquanto, tem sido compensado pela capa-
cidade da empresa em manter sua geração de 
capital próprio em níveis ainda sustentáveis.

captados também se destinaram à amortiza-
ção de 50% da segunda série da 11ª emissão 
de debêntures, no total de R$ 202,5 milhões, 
ocorrida em março de 2012.

Em dezembro de 2012, a Sabesp concluiu 
sua 16ª emissão de debêntures no montan-
te total de R$ 500 milhões, em série única, 
remunerada a CDI mais 0,30% nos seus pri-
meiros seis meses (a sobretaxa sobre o CDI 
varia semestralmente, até seu vencimento, 
em novembro de 2015, ocasião em que será 
de 0,70%). Os recursos captados se destinam 
ao pagamento de compromissos financeiros 
em 2012 e 2013.

Adicionalmente, em janeiro de 2013, a com-
panhia realizou sua 17ª emissão de debêntures 
no montante total de R$ 1 bilhão, dividida em 
três séries, sendo a primeira no valor de R$ 
424,7 milhões, com vencimento em janeiro de 
2018, remunerada a CDI mais 0,75% ao ano, a 
segunda, de R$ 395,2 milhões, pagando IPCA 
e juros anuais de 4,5%, a vencer em janeiro 
de 2020, e a terceira série no valor de R$ 
180,1 milhões, com vencimento em janeiro 
de 2023, remunerada pelo IPCA acrescido 
de 4,75% ao ano.

Os recursos da 17ª emissão se destinam ao 
pagamento de compromissos financeiros em 
2013. Assim, já no mês de março, a companhia 
liquidou a 11ª emissão de debêntures emitida 
em abril de 2010, por meio da amortização de 
um terço da 1ª série e dos 50% restantes da 2ª 
série, bem como do resgate antecipado do saldo 
remanescente da 1ª série, cujo vencimento está 
previsto para março de 2015.

ANáLiSE DO 
ENDiviDAmENTO
A maior parte da dívida da companhia (54,2%) 
é contraída com fontes nacionais ou interna-
cionais, com organismos multilaterais e, com 
custos baixos e prazos longos, optando-se pela 
captação de recursos no mercado de capitais 
preferencialmente para a gestão da dívida.

GESTÃO NO ATUAL CONTEXTO DO SETOR

as tariFas 
da sabesp estão 
entre as mais 
baixas do país, 
ocupando a 16ª 
posição entre 
27 companhias 
estaduais
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Em 2012, o processo de revisão tarifária que 
estabelecerá uma nova metodologia para a 
definição da tarifa da Sabesp prosseguiu. A 
companhia encaminhou à agência os resultados 
dos levantamentos de sua base de ativos e o 
Plano de Negócio contendo as informações 
sobre receita, despesa e investimentos, pos-
sibilitando à Arsesp publicar em dezembro de 
2012 Nota Técnica com a proposta de Tarifa 
Média Máxima Inicial Preliminar (P0) e Fator 
de Ganho de Eficiência (X), que foram sub-
metidos a audiências e consultas públicas. A 
Sabesp apresentou em 15 de janeiro de 2013 
suas contribuições à Nota Técnica para ava-
liação da Arsesp.

A divulgação dos resultados dessa etapa, 
prevista para 22 de fevereiro de 2013, foi pror-
rogada para 22 de março de 2013, para que o 
conteúdo em discussão pudesse ser esclarecido 
com o Comitê Gestor dos Serviços de Água e 
Esgoto do Município de São Paulo, a pedido da 
prefeitura da Capital.

Os trabalhos de avaliação pela Arsesp dos 
ativos da companhia e do valor final da base 
de remuneração regulatória prosseguem agora 
em conformidade com as etapas do processo e 
o cronograma de eventos fixados pela agência, 
conforme abaixo:
•  Abril – apresentação pela Sabesp à Arsesp 

de uma proposta de estrutura tarifária;
•  Julho – realização de uma audiência públi-

ca sobre a Tarifa Média Máxima (P0) final, a 
Estrutura Tarifária e os valores tarifários para 
o restante do Segundo Ciclo da Sabesp;

•  Agosto – publicação dos resultados da Revisão 
Tarifária; 

•  Setembro – aplicação da nova tarifa.
Adicionalmente, em janeiro de 2013, a 

Arsesp publicou a versão final do Manual 
de Contabilidade Regulatória e o Plano de 
Contas Regulatório a serem utilizados pelas 
empresas do setor de saneamento do Estado 
de São Paulo reguladas pela agência. Um 
dos principais objetivos do manual é definir 
requerimentos de informações contábeis 
regulatórias específicas, a serem utilizadas 
pelo regulador na avaliação do equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão.

mERCADO DE AçõES
No desempenho anual, as ações da companhia 
apresentaram a terceira maior valorização do 
Ibovespa, registrando alta de 67% em relação 
a 2011. Os papéis fecharam o ano cotados a R$ 
86,87, enquanto o Ibovespa valorizou apenas 7,4%. 
No mercado americano, os ADRs da empresa 
registraram alta de 50,2%, ante uma valorização 
de 7,3% do Dow Jones. Com esse desempenho, o 
valor de mercado da Sabesp, que era de R$ 11,8 
bilhões em 2011, passou a R$ 19,8 bilhões em 2012.

A valorização é atribuída, principalmente, a 
expectativas sobre os benefícios que as mudan-
ças que a revisão tarifária poderão trazer para 
a manutenção e a remuneração dos investi-
mentos da companhia. Além disso, as ações 
da Sabesp foram apontadas como substitutas 
dos papéis das companhias de energia após 
a redução das tarifas dessas empresas. Cabe 
destacar, ainda, que esse desempenho também 
pode ter sido influenciado pela desaceleração 
do crescimento do país, que leva os investidores 
a buscar ações menos vulneráveis a oscilações 
econômicas, uma vez que o resultado da empre-
sa está correlacionado mais ao crescimento 
da população e menos ao PIB. O número de 
acionistas da companhia na BM&FBovespa 
aumentou 66,4% em um ano.

As ações da empresa participaram de 100% 
dos pregões da BM&FBovespa e movimenta-
ram um volume financeiro de R$ 7,7 bilhões 
em 2012. No mercado americano, a empresa 
fechou o ano com 27,8 milhões de ADRs em 
circulação. O volume financeiro negociado na 
NYSE, em 2012, foi de US$ 6,1 bilhões, ou seja, 
64,4% superior ao de 2011.

Em 2012, o número de instituições financeiras 
que fazem o acompanhamento da companhia 
e emitem opiniões de valor da ação e ADR se 
manteve estável em cerca de 20 instituições.

Cabe destacar que no início de 2013, com o 
objetivo de melhorar a liquidez dos ADRs e ade-
quar seu preço aos patamares recomendados 
pela NYSE, a Sabesp realizou um ratio change, 
quando cada ADR passou a equivaler a uma 
ação. Antes, cada ADR equivalia a duas ações.

valor de mercado
da sabesp em 2012:

R$ 19,8 biLhõES
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As ações da Sabesp são negociadas na 
BM&FBovespa sob o código SBSP3 e na Bolsa 
de Valores de Nova York, na forma de American 
Depositary Receipts (ADRs), sob o código SBS. 
A empresa continua integrando os principais 
índices da bolsa brasileira e da NYSE, entre 
eles o Dow Jones Sustainability Index, do 
qual passou a participar recentemente, em 
fevereiro de 2013. Veja mais informações em 
sabesp.com.br/rs2012.

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

GESTÃO NO ATUAL CONTEXTO DO SETOR
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Em 2012, a Sabesp creditou dividendos, na 
forma de juros sobre capital próprio no mon-
tante de R$ 578,7 milhões, relativos ao ano de 
2011, correspondentes a cerca de R$ 2,54 por 
ação ordinária e dividend yield de 4,9%. 

Referente ao ano de 2012, o Conselho de 
Administração aprovou o pagamento de juros 
sobre o capital próprio no montante de R$ 534,3 
milhões, correspondendo a R$ 2,345 por ação 
ordinária e dividend yield de 2,7%, a ser pago 
em até 60 dias após a realização da Assembleia 
Geral Ordinária que aprovará as contas de 2012.

DébiTOS DOS mUNiCípiOS 
ATENDiDOS NO ATACADO
Em alguns municípios atendidos no atacado 
existem débitos pendentes relativos à venda de 

20122011

20122011

20122011

20122011
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água com os quais a empresa vem envidando 
os esforços para recuperar os valores devidos.

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

Com relação a Diadema, os estudos para a cria-
ção de uma nova empresa de água e esgotos no 
município, com participação acionária da Sabesp, 
foram concluídos e apontaram para a viabilidade 
do negócio, todavia, a mudança da gestão muni-
cipal obrigou a retomada das negociações para 
alteração da lei autorizativa. Ainda não é possível 
prever quando a nova empresa será criada. 

No ano de 2012, todos os municípios citados 
pagaram parcialmente as faturas mensais emi-
tidas pela venda de água por atacado. Cabe des-
tacar que os municípios de Mogi das Cruzes e 
São Caetano pagaram as faturas integralmente 
em seus respectivos vencimentos.

Além das dívidas relativas à venda de água por 
atacado, os municípios de Diadema e Mauá têm 
dívidas com a Sabesp decorrentes da indeniza-
ção dos ativos devida pela retomada antecipada 
da concessão. 

No município de Diadema foi determinado o 
prosseguimento da execução mediante o blo-
queio dos repasses do produto do ICMS destina-
dos ao município. Atualmente, o bloqueio desses 
repasses se encontra suspenso, em virtude do 
efeito suspensivo atribuído ao recurso extraor-
dinário do município. Paralelamente, tem sido 
feita a penhora semanal de 20% das receitas da 
Saned, destinando-se essa verba à quitação da 
parcela da dívida relativa aos honorários devidos 
aos advogados da Sabesp na ação.

Quanto ao município de Mauá, a ação foi julgada 
procedente com a condenação do município e do 
Saneamento Básico do Município de Mauá (Sama) 
ao pagamento da dívida. Essa sentença foi confir-
mada pelo Supremo Tribunal Federal e não com-
porta mais recursos. A Sabesp iniciou a execução 
em outubro de 2012. Atualmente, aguarda-se a 
citação do município e do Sama para pagamento, 
cujos valores ainda podem ser discutidos.

DESEmpENhO 
ECONômiCO-fiNANCEiRO 
CONSOLiDADO
A solidez do nosso negócio se reflete em resul-
tados financeiros. Em 2012, a companhia obteve 
lucro de R$ 1,9 bilhão, um avanço de 56,3% 
quando comparado a 2011. 

A receita operacional bruta relacionada à presta-
ção de serviços de fornecimento de água e coleta 
e tratamento de esgoto apresentou um acréscimo 
de R$ 624,6 milhões, ou 7,5%, passando de R$ 8,3 
bilhões, em 2011, para R$ 8,9 bilhões, em 2012.

Foram determinantes para este resultado o 
crescimento do volume faturado de 2,4% em 
água e 3,2% em esgoto, totalizando 2,7% para os 
dois serviços em conjunto, e o reajuste tarifário 
de 6,83%, aplicado em setembro de 2011, e de 
5,15%, aplicado em setembro de 2012. Nos 
quadros a seguir são demonstrados os volumes 
faturados de água e esgoto, de acordo com a 
categoria de uso e região.

A receita de construção apresentou um acrésci-
mo de R$ 239,8 milhões ou 10,7%, quando com-
parado com o ano anterior, principalmente em 
razão do maior investimento ocorrido em 2012.

Em 2012, os custos de produtos e serviços 
prestados, despesas administrativas, comerciais 
e de construção tiveram um acréscimo de 5,2% 
(R$ 392,3 milhões). A participação dos custos 
e despesas na receita líquida, no entanto, foi 

lucro de 
R$ 1,9 biLhÃO 
em 2012
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reduzido de 75,4%, em 2011, para 73,4%, em 
2012. Assim, a receita operacional líquida tota-
lizou R$ 10,8 bilhões, um crescimento de 8,2% 
em relação ao ano anterior.

O EBITDA Ajustado registrou aumento de 
12,2%, passando de R$ 3,2 bilhões, em 2011, 

volume faturado de água e esgoto (1) por categoria de uso

água esgoto água + esgoto

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %
ReSidencial 1.488 1.530  2,8 1.220,7 1.262,6  3,4 2.708,7 2.792,6  3,1 

coMeRcial  167,6  172,8  3,1  156,4  160,5  2,6  324  333,3  2,9 

induStRial  38,7  38,3  (1)  40,5  41,6  2,7  79,2  79,9  0,9 

pública  53,1  54,8  3,2  41,5  42,5  2,4  94,6  97,3  2,9 

ToTAl vAREJo 1.747,4 1.795,9  2,8 1.459,1 1.507,2  3,3 3.206,5 3.303,1  3 
atacado  297,3  297,5  0,1  27,2  27,3  0,4  324,5  324,8  0,1 

Água de ReúSo  0,3  0,4  33,3  -   -   -   0,3  0,4  33,3 

ToTAl 2.045 2.093,8  2,4 1.486,3 1.534,5  3,2 3.531,3  3.628,3  2,7 

Notas: (1) Não auditado

GESTÃO NO ATUAL CONTEXTO DO SETOR

para R$ 3,6 bilhões, em 2012, e a margem 
EBITDA Ajustado atingiu 33,5%, compa-
rativamente a 32,3% do exercício anterior. 
Desconsiderando os efeitos da receita e do custo 
de construção, a margem EBITDA Ajustado 
resulta em 42,9% em 2012 (41,1%, em 2011).

volume faturado de água e esgoto (1) por região

água esgoto água + esgoto

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %

MetRopolitana  1.150,6  1.181,9  2,7  976,8  1.005,7  3  2.127,4  2.187,6  2,8 

SiSteMaS RegionaiS (2)  596,8  614  2,9  482,3  501,5  4  1.079,1  1.115,5  3,4 

ToTAl vAREJo  1.747,4  1.795,9  2,8  1.459,1  1.507,2  3,3  3.206,5  3.303,1  3 

atacado  297,3  297,5  0,1  27,2  27,3  0,4  324,5  324,8  0,1 

Água de ReúSo 0,3  0,4 33,3  -   -   -   0,3  0,4 33,3 

ToTAl  2.045  2.093,8  2,4  1.486,3  1.534,5  3,2  3.531,3  3.628,3  2,7 

Notas: (1) Não auditado. (2) Composto pelas regiões do litoral e interior
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Histórico do 
EBitdA AjustAdo 
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Margem EBITDA Ajustado

Margem EBITDA Ajustado sem receita e custo de construção

rEconciliAção do EBitdA AjustAdo (mEdiçõEs não contáBEis)

2008 2009 2010 2011 2012

Lucro Líquido  862,9  1.507,7  1.630,4  1.223,4  1.911,9 

resuLtado financeiro  973,1  10  379,4  633,6  301,4 

depreciação e amortização  618,2  562,3  552,2  768,8  740,1 

imposto de renda e contribuição sociaL  285,3  602,6  662,3  497,4  632 

outras despesas operacionais Líquidas (1)  125,5  44,4  (1,8)  90,1  19,8 

EBITDA AjusTADo (2)  2.865  2.727  3.222,5  3.213,3  3.605,2 

MArgEM Do EBITDA AjusTADo  36,7  31,8  34,9  32,3  33,5 

receita de construção  (1.676,9)  (2.039,8)  (2.130,7)  (2.234,8) (2.474,6)

custo de construção  1.650,5  2.009,6  2.081,1  2.186,3  2.423,8 

EBITDA AjusTADo sEM rEcEITA E cusTo DE consTrução  2.838,6  2.696,8  3.172,9  3.164,8  3.554,4 

MArgEM EBITDA AjusTADo sEM rEcEITA E cusTo DE consTrução  46,3  41,2  44,7  41,1  42,9 

Notas: (1) Outras despesas operacionais liquidas se referem, principalmente, a baixas de ativo imobilizado, provisão para perda com ativos intangíveis, perda com projetos 
economicamente inviáveis, deduzidos das receitas com venda de ativo imobilizado, vendas de editais, indenizações e ressarcimento de despesas, multas e cauções, locação de 
imóveis, água de reúso, projetos e serviços do Pura e Aqualog

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

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

(r$ milhões correntes)
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GESTÃO NO ATUAL CONTEXTO DO SETOR

ESTRUTURA 
DE GOvERNANçA 
CORpORATivA
 GRI 4.1/4.2/4.3  O modelo de governança corporativa 
da Sabesp reflete sua característica de socieda-
de de economia mista controlada pelo governo 
estadual, cuja participação acionária, por força 
de lei, deve ser superior a 50% do capital total, 
composto exclusivamente por ações ordinárias.

O Conselho de Administração se manteve, ao 
longo do ano, com os dez membros eleitos na 
Assembleia de Acionistas realizada em abril 
de 2012, sendo quatro deles independentes, 
de acordo com os critérios do Novo Mercado 
(bmfbovespa.com.br). Em dezembro, no entanto, 
registrou a renúncia de um conselheiro indicado 
pelo controlador.  

Exceto a diretora-presidente, nenhum outro 
diretor da companhia compõe o Conselho 
de Administração, cabendo destacar que 

não é permitido ao diretor-presidente ocu-
par a posição de presidente do Conselho de 
Administração. Nossa diretoria também mante-
ve a mesma composição durante o ano de 2012, 
mas registrou, em fevereiro de 2013, a saída 
do diretor de Tecnologia, Empreendimentos 
e Meio Ambiente, João Baptista Comparini. 
A respectiva diretoria foi assumida por João 
Paulo Tavares Papa em março de 2013. 

Nossa estrutura de governança está repre-
sentada no quadro a seguir. Informações 
complementares sobre o funcionamento das 
diferentes instâncias que a compõem estão 
disponíveis na seção “Governança Corporativa”, 
da área de Relações com Investidores do sítio 
da companhia (que pode ser acessada em 
sabesp.com.br/investidores).

Os valores éticos que orientam as ações da 
Sabesp e seus públicos de relacionamento estão 
explícitos em seu Código de Ética e Conduta, e 
seu cumprimento é acompanhado pelo Comitê de 
Ética e Conduta, que conta com ferramentas como 
o Canal de Denúncias interno, o Procedimento 

valor econômico acumulado em três anos   EC1  

COMPONENTE 2010 2011 2012

A - vAloR ECoNôMICo DIRETo gERADo  10.174.994  11.077.360  11.820.477 

ReceitaS (a)  10.174.994  11.077.360  11.820.477 

B- vAloR ECoNôMICo DISTRIBuíDo  8.157.364  9.241.671  9.410.019 

cuStoS opeRacionaiS (b)  4.289.738  4.716.260  5.113.183 

SalÁRioS e benefícioS de eMpRegadoS (c)  1.405.063  1.810.686  1.735.434 

pagaMentoS paRa pRovedoReS de capital (d)  1.089.695  1.377.490  1.158.562 

pagaMentoS paRa goveRnoS (e)  1.341.635  1.300.799  1.364.646 

inveStiMentoS na coMunidade (f)  31.233  36.436  38.194 

vAloR ECoNôMICo ACuMulADo (A-B)  2.017.630  1.835.689  2.410.458 

Notas: (a) Compostas por todas as receitas operacionais, financeiras, outras receitas operacionais, juros e variações monetárias, cambiais ativas e receita relativa à construção. 
(b) Compostos por custos e despesas operacionais, tais como: materiais gerais, materiais de tratamento, serviços, força e luz, despesas gerais e cursos de treinamento de 
empregados. Não foram considerados os gastos com depreciação e amortização e baixa de créditos. (c) Compostos por salários e encargos. Incluem valores pagos a instituições 
do governo (encargos e taxação de empregados). (d) Composto por Juros sobre Capital Próprio, despesas financeiras (juros, multas e outras despesas financeiras), variações 
monetárias e variações cambiais. Não foram considerados os lucros retidos. (e) Composto por Cofins/Pasep sobre receita operacional e não operacional, despesas fiscais, imposto 
de renda e contribuição social pagos e imposto de renda sobre remessa ao exterior. (f) Compostos por apoio institucional, apoio de eventos, recepção, exposição e incentivos fiscais 
distribuídos nas áreas de educação, cultura, saúde, esporte, combate à fome e segurança alimentar

Obs.: As outras despesas operacionais não foram computadas em nenhum dos itens acima e totalizam o valor de R$ 37,6 milhões, R$ 162,6 milhões e R$ 91,5 milhões em 2010, 
2011 e 2012, respectivamente

(R$ mil)
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Empresarial de Apuração de Responsabilidades, a 
Ouvidoria e o Serviço de Atendimento ao Cliente. O 
canal interno está preparado para acatar denún-
cias anônimas, e o resultado das averiguações é 
encaminhado ao Comitê de Auditoria. Em 2012, 
foram registradas 160 denúncias, das quais 61% 
foram apuradas e 39% estão sob averiguação. 
Do total de denúncias, 22% são relacionadas 
a comportamento inapropriado, como assédio 
moral, discriminação, perseguição e tratamento 
injusto.  SO4  Durante esse período foram aplica-
das penalidades a 27 empregados próprios ou 
terceirizados (uma advertência, duas suspensões 
e 24 demissões).  HR4 

 SO2  Seguindo os critérios de materialidade, 
o processo formal de avaliação de controles 
e identificação de riscos relacionados à frau-
de considerou as unidades de negócio mais 
representativas. Os riscos avaliados possi-
bilitam o aperfeiçoamento dos controles em 
toda a companhia.

 SO3/SO4  Com o objetivo de prevenir irregulari-
dades nos processos considerados relevantes, 

a empresa está implantando um programa de 
combate a fraudes corporativas, para atuali-
zar a auditoria dos riscos de fraude, adaptar 
as políticas e os procedimentos, reformular 
os indicadores e disseminar as práticas de 
prevenção à corrupção entre os empregados.

REmUNERAçÃO DOS 
ADmiNiSTRADORES
A remuneração dos conselheiros de administra-
ção e diretores, em 2012, incluindo benefícios, 
foi de aproximadamente R$ 3,2 milhões. A esse 
montante, soma-se cerca de R$ 1,1 milhão 
referente à remuneração variável. 

Cabe destacar que, em agosto de 2012, o gover-
no estadual publicou o Decreto n° 58.265, que 
veda a participação remunerada de agentes 
políticos e servidores da Administração Estadual 
direta ou indireta em mais de dois conselhos 

estrutura de governança corporativa

secretarias executivas de gOvernança

AuDIToRIA 
inteRna

AuDIToRIA 
independente 

cOnselhO de administraçãO

assembleia

cOnselhO fiscal

cOmitê de auditOria

diretOria executiva
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de administração ou fiscal de sociedades de 
economia mista, bem como das demais enti-
dades controladas direta ou indiretamente pelo 
Estado. A medida veda também a remuneração 
por resultados, prêmio eventual ou participa-
ção nos lucros e resultados da companhia. 
Implementado na companhia, o decreto impac-
tou a remuneração de apenas um conselheiro.

 GRI 4.5  De acordo com a legislação societária 
brasileira, a remuneração a ser paga aos con-
selheiros de administração, conselheiros fiscais 
e diretores é estabelecida, de forma agregada, 
pela Assembleia Geral de Acionistas. Na Sabesp, 
a política de remuneração dos conselheiros e dire-
tores é estabelecida de acordo com as diretrizes 
do Governo do Estado de São Paulo, baseada prin-
cipalmente no desempenho e na competitividade 
de mercado, sempre se sujeitando à ratificação 
ou aprovação pelos acionistas em Assembleia 
Geral de Acionistas. Assim, o decreto será levado 
ao conhecimento e à ratificação pela Assembleia 
Geral de Acionistas em abril de 2013.

SERviçOS DE 
AUDiTORiA EXTERNA
No que se refere ao relacionamento com os 
auditores independentes, a Sabesp e as socie-
dades em que ela tem participação acionária 
minoritária respeitam os princípios que pre-
servam a independência do auditor externo 
quanto a não auditar seu próprio trabalho, 
não exercer funções gerenciais e não advogar 
pelo seu cliente. A PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes atuou como auditor 
da Sabesp entre o terceiro trimestre de 2008 e 
o segundo trimestre de 2012, tendo a Deloitte 
Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
iniciado o trabalho de auditoria das demons-
trações financeiras a partir da revisão das 
informações trimestrais – ITR referente a 30 
de setembro de 2012.

Nas empresas Águas de Andradina e Águas de 
Castilho, a KPMG Auditores Independentes tem 
atuado como auditor desde o terceiro trimestre 
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de 2011. Na Aquapolo Ambiental e na Saneaqua 
Mairinque, a auditoria das demonstrações finan-
ceiras é feita pela PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes desde outubro de 
2010 e julho de 2012, respectivamente.

A Deloitte Brasil Auditores Independentes 
atua como auditor da Sesamm desde agosto 
de 2012, enquanto a Attend Ambiental não con-
tratou nenhum serviço de auditoria ou auditor 
independente desde sua criação, em 2010.

Os auditores não prestaram, durante perío-
do de atuação nas companhias, serviços não 
relacionados a auditoria externa. 

CONTROLES iNTERNOS
A avaliação dos controles internos é realiza-
da de forma estruturada e sistemática desde 
2005, tendo como referência os parâmetros 
do Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (Coso) e do 
Control Objectives for Information and Related 
Technology (Cobit).

Anualmente, o processo de avaliação dos 
controles internos é reexaminado conside-
rando tanto a eventual existência de novos 
riscos associados à elaboração e divulgação 
das demonstrações financeiras quanto de pos-
síveis alterações significativas nos processos 
e sistemas informatizados. 

Os controles, que são testados por uma uni-
dade independente da companhia, abrangem os 
procedimentos que asseguram a precisão dos 
registros contábeis, a preparação das demons-
trações financeiras de acordo com as regras 
oficiais e a devida autorização das transações 
relacionadas com aquisições, uso e disposição 
dos bens da companhia.

A revisão realizada sobre a eficácia do ambien-
te de controles internos de 2011, em cum-
primento à seção 404 da lei norte-americana 
Sarbanes-Oxley, foi concluída em abril de 2012 e 
não identificou qualquer deficiência considerada 
material, assim como já havia ocorrido em anos 
anteriores. Os testes relativos ao exercício 2012 
serão concluídos em abril de 2013.
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GESTÃO DE RiSCOS
Para o aperfeiçoamento das práticas de gover-
nança corporativa, a Sabesp vem aprimorando 
o processo de gestão de riscos com práticas 
de melhoria contínua dos procedimentos de 
identificação, mensuração e tratamento dos 
riscos, tanto de origem interna como externa. 
Um destaque é a aprovação interna da criação 
de uma superintendência específica para tratar 
dos riscos, com atendimento dos requisitos de 
independência requeridos. A oficialização da 
unidade está dependendo de aprovação pelas 
autoridades governamentais. 

As atividades de gestão de riscos estão alinha-
das às exigências de mercado, à lei norte-ame-
ricana Sarbanes-Oxley, ao Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa, às nor-
mas técnicas como a ABN NBR ISO 31.000 – 
Gestão de Riscos – Princípios e Diretrizes e a 
outros procedimentos definidos pela CVM, pela 
SEC e pela BM&FBovespa.

Em 2012, ocorreram importantes investimen-
tos na capacitação dos profissionais da nova 
unidade, nos procedimentos de identificação e 
mensuração de riscos. A empresa está empe-
nhada no aperfeiçoamento das ações de gestão 
de riscos com foco estruturado, alinhando a 
estratégia a processos, pessoas, tecnologia e 
conhecimentos, objetivando gerenciar as incer-
tezas naturais enfrentadas pelas organizações 
como forma de criação de valor.

ACESSO A iNfORmAçõES 
DA SAbESp 
pELO CiDADÃO
A Lei Federal nº. 12.527/2011 determina 
que os órgãos e entidades da Administração 
Pública devem criar uma unidade que viabilize 
os Serviços de Informações ao Cidadão (SIC) 
para atender e orientar o público, receber e 

gerenciar os pedidos de informações, bem 
como fornecer ao cidadão as informações 
de seu interesse, sendo vedada a exigên-
cia da apresentação dos motivos ou razões 
do pedido.

No âmbito do Poder Executivo Estadual, a 
lei foi regulamentada pelo Decreto nº 58.052, 
de 16 de maio de 2012, que apresenta uma 
orientação segura para a organização dos 
SIC em todos os órgãos e entidades da 
Administração Paulista, a quem caberá 
“buscar e fornecer” os documentos, dados 
e informações solicitados.

O Decreto nº 58.052/2012, que regulamentou 
a Lei de Acesso à Informação (LAI) no Estado de 
São Paulo, reformulou também as atribuições 
das Comissões de Avaliação de Documentos 
de Arquivo, ampliando-as, redefinindo sua 
composição e denominação, alterando-a 
para Comissão de Avaliação de Documentos 
e Acesso (Cada), que deverá elaborar Plano de 
Classificação de documentos, tabela de tem-
poralidade, bem como tabela de documentos, 
dados, informações sigilosas e pessoais.

As atividades técnicas da Cada contribuirão 
com os instrumentos de gestão documental 
que, por sua vez, deverão interoperar com o 
Sistema Integrado de Informações ao Cidadão 
(SIC.SP).

A Sabesp, para atender à LAI, implantou o 
SIC, estruturando o fluxo interno da informação 
para atendimento ao cidadão dentro dos prazos 
estabelecidos na lei, e está elaborando a tabela 
de documentos, dados e informações, definindo 
as informações restritivas, protegendo as infor-
mações estratégicas ao negócio e procurando 
atender à gestão transparente.

Divulgou, ainda, no site da Sabesp, as infor-
mações básicas exigidas pela legislação e o 
software para solicitação da informação pelo 
cidadão, segundo os padrões do Governo do 
Estado de São Paulo.

Essas atribuições estão vinculadas à área 
de Gestão de Riscos, que fundamentalmente 
tem como premissas a transparência, qua-
lidade da informação e o cumprimento de 
regras estratégicas para uma empresa de 
capital aberto.
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NOvOS NEGóCiOS E 
SOLUçõES AmbiENTAiS
Nos últimos anos, a Sabesp tem buscado atuar 
em novos mercados que não sejam apenas a 
prestação stricto sensu de serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário, expan-
dindo suas atividades para além-fronteiras e 
desenvolvendo soluções que tanto otimizem os 
processos produtivos quanto colaborem para a 
preservação dos recursos naturais.

Mantemos contratos de prestação de serviços 
de consultoria em uso racional da água e gestão 
comercial e operacional no Panamá, onde, em 
parceria com a Latin Consult, atendemos 68 cida-
des e desenvolvemos um modelo a ser seguido 
em todo o país pela concessionária local, a Idaan, 
e em Honduras, onde prestamos assistência 
técnica para modernização do sistema de água e 
esgotos. Juntos, eles envolvem R$ 11,5 milhões.

A Sabesp desenvolve, ainda, parcerias com 
duas concessionárias estaduais de saneamen-
to: a Casal, de Alagoas, e a Cesan, do Espírito 
Santo. Na Casal, o objetivo é reduzir perdas 
reais e aparentes de água, auxiliando a empresa 
a enfrentar intermitências no abastecimento. 
Com as intervenções, iniciadas em 2009, foi 
possível reduzir em 50% as perdas registradas 
em Maceió. O contrato envolve R$ 25 milhões 
e tem validade até outubro de 2014. Já o acor-
do com a Cesan visa instalar e customizar o 
software Aqualog, desenvolvido pela Sabesp e 
sua propriedade, no município de Nova Venécia 
(ES). No valor de R$ 1,3 milhão, a instalação 
caminha para seu encerramento.

A plataforma Sabesp Soluções Ambientais 
tem no Programa de Uso Racional da Água 
(Pura) e nas iniciativas em prol da produção de 
água de reúso suas principais iniciativas. Tais 
ações estão relatadas em detalhes no capítulo 
“Segurança no abastecimento de água em um 
ambiente de escassez”.

Outras iniciativas voltadas para a oferta 
de soluções ambientais são os contratos de 
fidelização firmados com grandes clientes e 
consumidores, que garantiram receita anual 
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de R$ 275 milhões à companhia, com alta de 
18% sobre o exercício anterior. Em 2012, foram 
assinados 144 novos contratos. 

Ainda nesta vertente, o tratamento de esgotos 
não domésticos provenientes de processos produ-
tivos de clientes da Sabesp gerou faturamento de 
R$ 180 milhões – com queda de 1% sobre 2011. 
Nessa modalidade, foram coletados e tratados 
23,6 milhões de metros cúbicos em 2012. Ainda 
nesta frente, prevemos pôr em operação, em 
2014, a Attend Ambiental, parceria com a Estre 
Ambiental destinada a implantar e operar estação 
de pré-tratamento de efluentes não domésticos e 
condicionamento de lodo em Barueri, na RMSP.

A companhia trabalha, com municípios do Alto 
Tietê, na Região Metropolitana de São Paulo, 
em busca da implantação de uma unidade de 
tratamento de resíduos sólidos destinada a 
produzir energia. Já foi elaborado plano regio-
nal de gestão de resíduos e caberá à Sabesp 
contratar a modelagem institucional para cha-
mada pública de parceiro para desenvolvimento 
do projeto. Ainda voltado a aproveitamento 
de gás gerado nos processos de tratamento 
de esgotos, a companhia elaborará, com a 
Comgás, modelagem de negócio que permitirá 
a conversão do biogás in natura gerado pela 
Sabesp (notadamente, nas ETEs ABC e Barueri) 
em biometano passível de ser distribuído nas 
redes canalizadas da concessionária.

Mais informações sobre nossos projetos em 
soluções ambientais podem ser obtidos no 
sítio da empresa, que pode ser acessado em 
sabesp.com.br. 

pESqUiSA E iNOvAçÃO
O ano de 2012 foi especial para a companhia 
em termos de investimentos em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PD&I). O montante 
aplicado atingiu R$ 6,3 milhões, bem acima da 
média histórica e praticamente o dobro do gasto 
no ano anterior. A aceleração é fruto dos proje-
tos postos em marcha na Sabesp em busca de 
novas tecnologias que possibilitem à empresa 
produzir com mais eficiência, otimizar o uso 
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dos recursos naturais disponíveis e reduzir os 
impactos de suas atividades no meio ambiente.

Uma das alavancas da expansão dos nossos 
investimentos em PD&I é o convênio firmado 
com a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo) em 2009. Inicialmente, 
o prazo de validade se estendia até 2014, mas 
firmamos aditivo contratual estendendo-o até 
2019. Em 2012, tivemos aumento significativo 
nos desembolsos relativos a projetos incenti-
vados por essa linha, que soma R$ 50 milhões 
para utilização ao longo do período, divididos 
meio a meio entre a companhia e o órgão públi-
co de fomento. De um total de 12 projetos já 
aprovados, nove estão em andamento.

Em 2012, fizemos também o lançamento da 
segunda chamada do convênio com a Fapesp. 
Entre as sete linhas de investigação e pesquisa 
que buscaremos incentivar, estão desenvolvi-
mento de alternativas de tratamento, disposição 
e utilização de lodo de estações de tratamento 
de água (ETAs) e esgotos (ETEs); monitoramen-
to da qualidade da água; novas tecnologias 
para implantação, operação e manutenção de 
sistemas de distribuição de água e coleta de 
esgotos; e eficiência energética. 

Em São José dos Campos, a Sabesp instalou 
o primeiro centro de pesquisa do país vol-
tado para a área de saneamento ambiental. 
Encontram-se em desenvolvimento oito proje-
tos de mestrado focalizando a área de impacto 
de poluição difusa no rio Paraíba do Sul e o 
desenvolvimento de equipamentos específi-
cos para automação de serviços. Os projetos 
contam com a parceria do Ipen (Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares) e do ITA 
(Instituto Tecnológico de Aeronáutica). A auto-
mação da prestação de serviços de saneamen-
to, da leitura de hidrômetros e da identificação 
de vazamentos de água induzirá a uma maior 

eficiência dos nossos serviços. Parte dos inves-
timentos feitos pela companhia em pesquisa 
está sendo financiada pela Fapesp. 

A Sabesp também executa ações importan-
tes orientadas ao aproveitamento dos gases 
gerados no processo de tratamento de esgotos, 
com impacto positivo na redução das emissões 
causadoras de efeito estufa e no volume de resí-
duos a serem dispostos em aterros sanitários. 
Nesta direção, iniciaremos na ETE de Franca, 
até o segundo semestre de 2013, a produção de 
biogás resultante do tratamento de esgotos para 
abastecimento de 49 carros da nossa frota, em 
parceria com o Instituto Fraunhofer, da Alemanha. 
Quando toda a produção de biometano da unidade 
estiver sendo utilizada como combustível, 1.600 
toneladas de gases de efeitos estufa deixarão de 
ser lançadas na atmosfera a cada ano.

Entre as realizações de 2012, cabe mencionar, 
ainda, a execução pela Sabesp de amplo estudo 
de prospecção tecnológica, em continuidade 
com a iniciativa desenvolvida em 2010. Inédito 
para o setor de saneamento na América do 
Sul, tal levantamento auxilia a identificação de 
tecnologias promissoras, bem como aponta 
possibilidades de negócios e parcerias. Permite, 
assim, à empresa melhorar suas previsões sobre 
o futuro das atividades que desenvolve, alinhada 
ao estudo das melhores práticas em vigor.

Na área de proteção de direitos de proprie-
dade intelectual, temos seis processos de 
patenteamento e dez softwares registrados. 
Uma das patentes depositadas versa sobre o 
desenvolvimento de dispositivo para lavagem 
de reservatórios de água que é capaz de reduzir 
em até 90% o volume de água gasto nessas 
operações, além de diminuir significativamente 
o tempo dispendido. A invenção ganhou prêmio 
interno de inovação, concedido pela nossa 
Diretoria de Sistemas Regionais. 

alta da receita anual em 
contratos com grandes 
clientes e consumidores 
de R$ 275 milhões

18%

ETE DE fRANCA
1.600 toneladas de gases de eFeitos 
estuFa deixarão de ser lançadas 
na atmosFera a cada ano

Frota abastecida com biogás

Saiba mais em 
sabesp.com.br/rs2012

20122011
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CUIDANDO DO 
MEIO AMBIENTE: 
O HOJE E O AMANHÃ

52

R$  26,2 MIlHõEs
pagos em 2012 

pelo uso da 
água de rios de 

domínio federal



Por ser uma emPresa de saneamento, a 

Sabesp entende que contribuir para a preservação 

do meio ambiente é parte integrante de sua 

gestão. Este compromisso está expresso em 

nossa Política de Meio Ambiente, em vigor desde 

2008, e é fiscalizado por um comitê integrado por 

representantes das cinco diretorias da companhia.

Também buscamos ser reconhecidos como 
importante agente de desenvolvimento susten-
tável. Neste sentido, em 2012 nos debruçamos 
na construção da nossa Política Institucional de 
Sustentabilidade. Entendemos que a sustentabi-
lidade está na essência do nosso negócio. Nossas 
atividades exercem impacto positivo sobre a 
saúde pública, sobre o desenvolvimento socio-
econômico e ambiental e sobre a melhoria das 
condições de vida da população que atendemos.

Entre as diretrizes estabelecidas, a Sabesp pre-
tende incorporar os princípios da sustentabilidade 
no planejamento estratégico, nos programas 
de investimentos e em todas as atividades da 
empresa, da concepção à operação dos sistemas. 
Durante 2012, a minuta estabelecendo conceitos, 
diretrizes e competências da nossa futura política 
foi submetida a consulta pública e aguarda delibe-
ração da Diretoria Colegiada para ser implantada.

Para continuar crescendo de forma sus-
tentável, a Sabesp tem o Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) nas estações de tratamento de 
esgotos (ETEs) e nas estações de tratamento de 
água (ETAs), associada à certificação ISO 14001 
em parte das unidades em operação, conside-
radas estratégicas. Considerou-se na escolha 
das instalações a abrangência geográfica da 
Sabesp, os diferentes tipos de processos de 
tratamento empregados, bem como diferentes 
escalas em relação ao porte das estações.

O SGA está presente em 62 ETEs e 3 ETAs, sen-
do 50 ETEs certificadas na ISO 14001. Em 2012, 
foi iniciada a implantação do sistema em mais 

30 ETEs. Acreditamos que até o fim de 2013 o 
SGA esteja implantado em 129 estações. Nos 
próximos anos a companhia pretende prosseguir 
com a implantação do SGA em suas unidades 
para chegar a 302 ETEs e ETAs até 2018. Para 
o desenvolvimento do sistema, a Sabesp já 
investiu, desde 2009, cerca de R$ 15 milhões. 

Desde 2010, a Sabesp treinou 300 multi-
plicadores para atendimento dos requisitos 
normativos da ISO 14001. Em continuidade ao 
programa, nossa expectativa é capacitar mais 
400 pessoas até dezembro de 2013.

A Sabesp atua na gestão descentralizada e 
integrada dos recursos hídricos estabelecida na 
Política Nacional de Recursos Hídricos. Nossa 
representação contempla a participação de 
cerca de 150 empregados nos 21 comitês de 
bacias hidrográficas estaduais, nos três comitês 
federais do âmbito do Estado de São Paulo e no 
grupo de apoio à instalação do Comitê Federal 
do rio Paranapanema. 

Também ocupamos cadeira na plenária e algu-
mas câmaras técnicas do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos, bem como no Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, em que a Sabesp 
participa em câmaras técnicas como represen-
tante da Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos de São Paulo.

A cobrança pelo uso da água – instrumento de 
gestão previsto nas políticas Nacional e Estadual de 
Recursos Hídricos, que visam promover a raciona-
lização do uso desse insumo e financiar programas 
e ações previstas nos planos de bacias – se encon-
tra em implantação progressiva no Estado de São 
Paulo, onde somos o maior contribuinte individual.

Em 2012, a companhia pagou cerca de 
R$ 26,2 milhões pelo uso da água de rios de 
domínio federal – ação iniciada em 2003, na 
bacia hidrográfica do Paraíba do Sul – e estadual, 
começada em 2007 nessa mesma bacia e na dos 
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Neste ano foi 
iniciada a cobrança na bacia da Baixada Santista 
e está previsto que o mesmo ocorra, em 2013, nas 
seguintes bacias: Alto Tietê, Baixo Tietê, Tietê/
Batalha, Tietê/Jacaré, Baixo Pardo e Grande, Mogi 
Guaçu, Pardo, Sapucaí Mirim/Grande, Serra da 
Mantiqueira, Ribeira do Iguape/Litoral Sul, Pontal 
do Paranapanema e Turvo/Grande.

300 multiplicadores
treinados para 

atender os requisitos 
normativos da ISO 14001

meta: mais 400 pessoas 
até dezembro de 2013

R$  26,2 MIlHõEs
pagos em 2012 

pelo uso da 
água de rios de 

domínio federal
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Em relação a outorgas e licenciamentos 
ambientais, o parque operacional existente é 
objeto dos Programas Corporativos de Obtenção 
e Manutenção das Outorgas de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos e de Licenciamento 
Ambiental. Quanto às outorgas, o processo vem 
evoluindo progressivamente dentro da perspec-
tiva de completar 100% de usos protocolados 
ou outorgados ao longo de 2013. Para os novos 
empreendimentos, a obtenção das licenças e 
outorgas já faz parte de seu ciclo de vida. 

MUDANçAs ClIMáTICAs E 
gEsTÃO DE EMIssõEs DE 
gAsEs DO EfEITO EsTUfA
 EC2/EN18  Atenta à necessidade de identifica-
ção de possíveis impactos sobre seu negócio, 
a Sabesp elencou alguns dos efeitos diretos 
mais significativos das mudanças climáticas 
e dos eventos extremos a elas associados na 
consecução de sua missão. São eles: 
•  Alteração na disponibilidade hídrica;
•  Alterações na extração, produção e no trans-

porte de itens necessários para nossas 
operações; 

•  Elevação do nível do mar com risco de danos 
físicos e impactos no funcionamento das ins-
talações sanitárias e aumento na frequência 
de eventos extremos.
 EN16  Como parte do trabalho do Programa 

Corporativo de Gestão de Emissões de Gases 
do Efeito Estufa em estruturação, a Sabesp 
cumpriu a meta de concluir, em 2012, os inven-
tários corporativos de 2009 e 2010, cujos resul-
tados foram respectivamente 1.804.307,16 e 
1.873.729,32 toneladas de CO2eq.

Energia elétrica (+124%) foi a fonte que apre-
sentou maior variação em termos absolutos 
nas emissões entre 2009 e 2010, afetando dire-
tamente o crescimento de 4% nas emissões 
totais da companhia no período. O aumento 
das emissões, neste caso, foi ocasionado pela 
expansão da base termelétrica na matriz ener-
gética brasileira naquele ano. 

CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE: O HOJE E O AMANHÃ

Ainda em linha com nosso Programa Corporativo 
de Gestão de Emissões de GEE em estrutura-
ção, nossa estratégia prevê mitigar emissões, 
gerenciar e mitigar potenciais riscos climáticos, 
convertendo-os em oportunidades de negócios – 
seja por meio de inovações tecnológicas, melhoria 
do aproveitamento energético dos processos e 
aumento da capacidade de adaptação da empresa 
em relação às mudanças previstas para o clima.

São exemplos de iniciativas adotadas pela 
empresa para mitigação de riscos relativos à 
segurança energética a implantação de uma 
pequena central hidrelétrica e o aproveitamen-
to de biogás gerado a partir do tratamento de 
esgotos. Em relação ao risco de redução da dis-
ponibilidade hídrica, apontamos como exemplos 
de ações em curso o Programa Corporativo de 
Redução de Perdas, o Programa de Uso Racional 
da Água (Pura) e a expansão do reúso planejado 
da água para fins urbanos e industriais.

A renovação da frota veicular continua sendo 
uma das ações com as quais pretendemos 
reduzir as emissões de GEE. Em 2012 foram 
substituídos 105 veículos leves dotados de tec-
nologia flex, com obrigatoriedade de abasteci-
mento com álcool; 254 caminhões equipados 
com motores cuja tecnologia atende à legislação 
Euro-5, que estabelece a redução de emissões; 
28 retroescavadeiras e 40 motocicletas. Agora, 
a renovação da nossa frota de veículos leves 
atingiu o percentual de 75,3%, enquanto na 
frota de caminhões é de 48,3%.

Outra iniciativa é a captura de carbono por meio 
de ações de recomposição de matas ciliares 
em mananciais. Neste ano foram plantadas 
30 mil mudas. Destaque para o Verde Vida, 
projeto desenvolvido na Unidade de Negócio 
Pardo e Grande: inclui educação ambiental, 
recomposição de mata ciliar, reflorestamento 
e, principalmente, ações para a preservação e 
recuperação do rio Canoas, responsável por 
80% do abastecimento de Franca, e também 
do córrego Pouso Alegre. Já foram plantadas 
92 mil mudas, das quais 12 mil em 2012, todas 
cultivadas no viveiro mantido na ETE de Franca.

Em 2012, não foi possível dar continuidade 
aos nossos planos de parceria para implantar 
um fundo rotativo de carbono com recursos 
oriundos da venda de créditos de carbono em 
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novos plantios. A ideia pode ser oportunamen-
te retomada.

 GRI 4.12/EN18  A Sabesp vem participando do Carbon 
Disclosure Project – CDP Investors há sete anos. 
Trata-se de divulgar dados de emissões de GEE 
com base em questionário formulado pela enti-
dade, de forma a uniformizar e organizar a forma 
pela qual as empresas relatam informações a 
respeito do seu negócio quanto a riscos poten-
ciais e oportunidades relacionadas às mudanças 
climáticas. Associado a esse esforço, integramos, 
em 2011, o CDP Supply Chain, mas decidimos 
não levar essa participação adiante em 2012, em 
razão da baixa adesão dos nossos fornecedores. 

 EN26  Em 2012, o Programa Estadual de 
Contratações Públicas Sustentáveis concedeu 
o Selo Socioambiental para 37 especificações 
de compra da Sabesp, perfazendo um total de 
208 especificações. Atingimos 30% da meta 
prevista – a certificação de 700 especificações 
– em função da necessidade de realizar ajustes 
técnicos no processo de emissão do selo, exigi-
dos pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 
Instituído pelo Decreto Estadual nº 50.170/05, o 
selo sinaliza ao mercado fornecedor a intenção 
do Estado de São Paulo de adequar seu per-
fil de consumo às diretrizes internacionais de 
desenvolvimento sustentável.

PROgRAMA DE 
EDUCAçÃO AMBIENTAl
A Sabesp mantém um Programa Corporativo de 
Educação Ambiental (PEA), no qual são desen-
volvidas medidas que visam a construção de 
valores sociais, conhecimentos, habilidades e 
atitudes para um mundo sustentável. Desde 
2007 mais de mil empregados foram treina-
dos para disseminar a cultura de saneamento 
ambiental. O PEA dá diretrizes para mais de cem 
ações e projetos, entre os quais se destacam:
•  Adoção do Programa de Uso Racional da Água 

(Pura) em escolas, que, em 2012, permitiu a 
redução de 72 milhões de litros por mês no 
consumo de água em unidades educacionais 
do município de São Paulo;

•  Visitas em ETAs e ETEs, com a participação de 
estudantes e professores, em todo o Estado. 
Em 2012, foram realizadas 1.474 visitas, aten-
dendo 56.456 pessoas;

•  Realização de palestras em escolas, comuni-
dades e empresas. Em 2012, atendemos um 
público de 165.948 pessoas, em 1.516 eventos.
Já promovemos 31 audiências de sustentabili-

dade, sendo duas delas em 2012. Também fize-
mos sete ecomobilizações neste ano, totalizando 
25 mutirões já realizados, para coleta de lixo e 
plantio de mudas nas margens de corpos d’água, 
realizados em parceria com ONGs, entidades 
da sociedade civil e lideranças comunitárias.

Em 2012, decidimos descontinuar a instalação 
de ecopostos em áreas próximas às principais 
instalações da companhia em função de dificulda-
des em conciliar a oferta dos espaços disponíveis 
com as demandas da comunidade do entorno.

sABEsP 3Rs
Baseado no conceito “reduzir, reutilizar e reci-
clar”, em 2012, o programa de coleta seletiva 
encaminhou 372 toneladas de materiais para 
reciclagem e as destinou a cooperativas de 
catadores. O resultado é 30% maior que o do 
ano anterior, quando foram computadas 286 
toneladas. No decorrer do programa, criado 
em 2008, foram realizadas aproximadamente 
75 atividades de sensibilização, visitas técni-
cas, treinamento específico e capacitação de 
representantes das unidades organizacionais da 
empresa, reunindo cerca de 1.200 empregados 
e prestadores de serviços terceirizados. 

PROCEssOs AMBIENTAIs
A Sabesp é parte em alguns processos de 
natureza ambiental no âmbito administrativo 
e judicial promovidos pelo Ministério Público, 
por alguns municípios e por algumas organiza-
ções não governamentais. A maioria se refere 
ao despejo de esgoto bruto nos corpos d’água, 
indenização por eventuais danos ambientais 

RENOvAçÃO 
DA fROTA

Da frota de 
veículos leves

renovada

75%

Da frota de 
caminhões
renovada

48%

de aumento 
em relação 
ao ano anterior

372 toneladas 
de materiais 
para reciclagem 
encaminhadas a 
cooperativas

30%
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causados e investimento em instalações de 
sistemas de tratamento de esgoto.

A empresa vem estabelecendo compromis-
sos e formalizando termos de ajustamento de 
conduta e acordos judiciais com o Ministério 
Público, contemplando em seu planejamento 
orçamentário os recursos destinados a esse fim. 

Registramos que, em outubro de 2012, o 
Ministério Público de São Paulo ajuizou ação 
civil pública na qual pede a nulidade do contrato 
firmado entre a Sabesp e o município de São 
Paulo para prestação de serviços de saneamento 
básico; a universalização da coleta e tratamen-
to de esgotos na Capital até 2018; a redução 
do volume de lodo produzido nas ETEs e ETAs, 
entre outros aspectos. A empresa apresentou 
contraminuta a um agravo de instrumento em 
2012, foi citada da ação em março de 2013 e 
entende que a expectativa de perda é remota. O 
valor da ação em 31 de dezembro de 2012 era 
de R$ 11,7 bilhões.

PRéDIO vERDE 
A primeira construção verde certificada da 
Sabesp deve começar a funcionar em julho 
de 2013. Trata-se do edifício administrativo da 
estação de tratamento de esgoto do municí-
pio de Bragança Paulista, que permitirá ao 
município ter 100% de coleta e tratamento 
de esgoto.

CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE: O HOJE E O AMANHÃ

As obras já foram concluídas, a ETE está 
funcionando em sistema de pré-operação, e 
o prédio verde aguarda concluir a certifica-
ção com o selo de sustentabilidade ambiental 
Leed (Leadership in Energy and Environmental 
Design), concedido pelo USGBC (United States 
Green Building Council), em função do conjunto 
de soluções sustentáveis adotadas.

O novo prédio se encontra num terreno de 
19 mil metros quadrados, com área construída 
de 391 metros quadrados. Os mais de 13 mil 
metros quadrados restantes, isto é, 70% do total, 
serão ocupados por áreas verdes. A construção 
atende exigências de sustentabilidade em seis 
categorias: espaço, racionalização do uso de 
água, eficiência energética, materiais e recursos 
naturais, qualidade ambiental interna do ar e 
inovação e projeto. Estima-se que a certificação 
do selo Leed será concedida até junho de 2013.

REsERvAs DENTRO 
DE áREAs PROTEgIDAs
 EN11/EN13  A Sabesp é proprietária e mantém áreas 
dentro de unidades de conservação, realizando 
trabalhos de fiscalização e monitoramento, além 
de apoiar estudos de biodiversidade realizados 
por universidades, como a USP. Há alojamentos 
de pesquisa que podem ser usados, inclusive 
para observação noturna da fauna. 

ReseRvas dentRo de áReas pRotegidas

ReseRva do MoRRo GRande
(Município de cotia)

ReseRva do Rio claRo
(Municípios de 
salesópolis e BeRtioGa)

Fazenda capivaRi
(Município de são paulo)

perímetro: 66 km
Área: 10.700 ha
Represas: Graça e pedro Beicht
eta alto cotia 

Obs.: Pretende-se transformar a atual reserva 
florestal (categoria extinta pela lei do Snuc) em 
uma Reserva Particular do Patrimônio Natural

perímetro: 152 km
Área 16.100 ha
atende ao sistema produtor Rio claro
Represa Ribeirão do campo 
e barragem do poço preto.
eta casa Grande

Obs.: Totalmente inserida no Parque Estadual 
da Serra do Mar

perímetro: 12 km
Área: 2.900 ha
atende ao sistema 
produtor Guarapiranga
eta Rodolfo José da costa 
e silva (alto da Boa vista)

Obs.: Totalmente inserida na APA Capivari-Monos. 
Predominância de pinus, que se estuda substituir 
por plantas nativas
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lodo gerado no processo de tratamento de esgotos naquela 
unidade, ou seja, 30 toneladas diárias.

Já na RMSP, a companhia planeja a implantação de unida-
des de incineração na ETE Barueri, nossa maior estação de 
tratamento, com capacidade para 9,5 mil litros por segundo. 
A energia contida no próprio lodo será utilizada como com-
bustível no processo de incineração, com uma parcela do 
biogás produzido pelos digestores anaeróbios. O volume de 
biogás excedente poderá ser injetado na rede pública de gás.

Por meio da otimização do processo de tratamento e da 
aplicação de novas tecnologias, a companhia também vem 
obtendo resultados significativos nas estações de tratamento 
de água. Nas oito unidades existentes na metrópole, o volume 
de lodo gerado foi reduzido em 32% nos últimos quatro anos. Ao 
mesmo tempo, baixamos em 10% o uso de produtos químicos 
aplicados no processo de tratamento de água na Grande São 
Paulo, com efeitos benéficos sobre a geração de efluentes e lodo. 

Cabe ainda mencionar que a companhia vem patrocinando 
algumas linhas de pesquisa, em convênio com a Fapesp, com 
vistas à redução e ao melhor aproveitamento do lodo gerado 
nos processos de tratamento de água e esgotos. Neste ano, 
buscamos incentivar, entre outras diretrizes, a utilização de 
lodo de ETAs como material para recobrir aterros sanitários; 
o uso de lodo retirado de lagoas de estabilização no trata-
mento de esgotos como material de recuperação de áreas 
degradadas; e o beneficiamento de areia extraída de ETEs 
para emprego na construção civil. 

a geração de lodo é inerente às atividades de saneamento. 
Tanto o tratamento de água quanto o de esgotos produzem 
resíduos que demandam destinação adequada, a fim de 
potencializar os efeitos benéficos ao meio ambiente. Esse 
é um desafio que a Sabesp tem buscado enfrentar, e não 
apenas porque a sociedade, acertadamente, assim o cobra, 
mas porque cuidar da preservação dos recursos hídricos e 
do meio ambiente é indissociável das operações de uma 
empresa cuja principal matéria-prima é a água.

Atualmente, o lodo gerado nas nossas atividades tem como 
principal destinação o encaminhamento para disposição 
adequada em aterros sanitários – em contrapartida, a Sabesp 
trata o chorume neles gerado. Como estas são áreas que 
caminham para exaustão nas nossas metrópoles e são de 
baixa disponibilidade no litoral e no interior, temos buscado 
desenvolver novas alternativas, com o objetivo de reduzir o 
volume final a ser disposto. As mais relevantes são a inci-
neração, com vistas ao aproveitamento energético dos resí-
duos, e a compostagem, para produção de condicionadores 
de solo de uso agrícola. As perspectivas mais promissoras 
repousam no uso do lodo gerado no tratamento de esgotos.

Entre as iniciativas que caminham nessa direção, estamos 
nos preparando para transformar todo o lodo produzido na 
estação de tratamento de esgotos (ETE) de Lavapés, em 
São José dos Campos, em composto agrícola já a partir de 
2013. O processo licitatório para contratação dos serviços de 
compostagem de 70 toneladas diárias de lodo está em fase de 
conclusão e possibilitará o registro de autorização do Ministério 
da Agricultura. Esse composto passível de compostagem foi 
classificado como “classe D”, isto é, trata-se de condicionador 
de solo produzido a partir de fonte orgânica passível de ser 
empregado em determinados tipos de cultura, tais como café, 
frutas e cana-de-açúcar. Vale dizer que o aproveitamento do 
lodo para a produção do fertilizante permite redução de 58% 
nos custos operacionais de tratamento e disposição final do 
lodo em Lavapés. Nos próximos anos passaremos a adotar o 
mesmo procedimento na ETE Taubaté, aproveitando 100% do 

sOlUçõEs PARA O lODO 
gERADO NO TRATAMENTO 

DE ágUA E EsgOTO
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A cAdA novo Ano a Sabesp busca aperfeiçoar a relação 

com os públicos com os quais se relaciona, por entender 

que esses parceiros (clientes, acionistas, colaboradores, 

fornecedores, governos e comunidade) podem ajudar 

a companhia a construir uma sociedade mais justa, 

que promova inclusão, cidadania e respeito aos direitos 

humanos. São valores e práticas perseguidos com o 

mesmo empenho com o qual buscamos nossas metas 

financeiras e o crescimento sustentável, orientados por 

nosso Código de Ética e Conduta.

 GRI 4.12  A Sabesp continua conduzindo seus 
negócios de acordo com o Pacto Global da ONU, 
que reúne empresas em prol dos princípios 
de direitos humanos do trabalho, da proteção 
ambiental e do combate à corrupção. A companhia 
é parceira do Instituto Ethos, além de apoiar e 
incentivar os Oito Objetivos do Milênio da ONU, já 
integrados em nosso Programa de Voluntariado 
Empresarial. Apoiamos em 2012, ainda, o projeto 
Planeta Sustentável, liderado pela Editora Abril.

Temos em nossa proposta maior de atuação 
a promoção da qualidade de vida da população 
e o compromisso estratégico de atuar como 
Agente do Desenvolvimento Sustentável. Nossas 
atividades exercem impacto positivo na saúde 
pública e no desenvolvimento socioeconômico 
e ambiental. É que o saneamento básico é um 
setor fundamental da infraestrutura e vital 
para o desenvolvimento sustentável. Com um 
trabalho articulado de responsabilidade socio-
ambiental, a Sabesp também faz expressiva 
aproximação com a sociedade. 

No campo social, por meio do Programa de 
Voluntariado, realizamos campanhas que resul-
tam na arrecadação de toneladas de alimentos, 
roupas, livros e revistas, distribuídos em mais 

de 200 entidades assistenciais. Mantemos par-
cerias com ONGs, prefeituras, escolas, entre 
outras instituições, que nos permitiram cons-
truir uma rede de mais de 1.200 voluntários.  
No desenvolvimento de projetos voltados à cida-
dania, esse grupo dedica uma média anual de  
10 mil horas de trabalho em prol da solidarieda-
de, levando benefícios a mais de 15 mil pessoas.

A inclusão está presente em várias de nossas 
ações. Damos ênfase à infância, porque acre-
ditamos que a boa formação dos cidadãos é 
fundamental para a construção da sociedade 
mais justa que desejamos. A empresa atua em 
áreas de risco social na Região Metropolitana de 
São Paulo, por meio do Instituto Criança Cidadã 
(ICC), que investe na formação de menores 
integrantes de famílias de baixa renda. Em 2012, 
nossa contribuição atingiu R$ 2,7 milhões,  
permitindo que cerca de 6.500 crianças e jovens, 
provenientes de 3,5 milhões de famílias, rece-
bessem educação e assistência. 

A Sabesp também é reconhecida como 
Empresa Amiga da Criança, pela Fundação 
Abrinq. É um compromisso formal que expressa, 
por exemplo, itens de contratos com fornecedo-
res, que norteiam a cadeia produtiva, impedindo 
o trabalho escravo e o trabalho infantil.

A aflitiva busca de famílias por crianças e 
jovens desaparecidos recebeu a solidariedade 
da Sabesp. Por ano, pelo menos 9 mil deles 
não voltam para casa no Estado de São Paulo. 
O primeiro passo foi a integração ao Programa 
São Paulo em Busca de Crianças e Adolescentes 
Desaparecidos, lançado pelo Governo do Estado 
de São Paulo. Em seguida, vieram as ações. 
As contas de água, por exemplo, passaram a 
divulgar o programa e orientar sobre as medidas 
a serem adotadas para enfrentar o problema. 
As mensagens se multiplicaram pelo site da 
companhia, no portal corporativo, em holerites 
dos funcionários e agências de atendimento. 

Para os jovens entre 14 e 21 anos, mante-
mos uma parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai-SP), com a qual 
possibilitamos a chance de ingresso na empresa 
para obter formação profissional. A iniciativa já 
abriu oportunidades a 2.300 jovens, dos quais 560 
integraram o quadro de colaboradores em 2012. 
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ReLACIONAMeNTO  
COM CLIeNTes
A melhoria contínua dos serviços prestados é parte 
do novo planejamento estratégico (2011-2020) e 
um dos principais componentes para o nosso 
sucesso. Entendemos que a transparência nas 
informações e o aperfeiçoamento das ferramentas 
com as quais estreitamos nossas relações com o 
público vão alicerçar nosso objetivo de continuar 
atendendo com excelência nossos clientes.

Em 2012, a companhia implantou a conta 
de água e/ou esgoto em braile para os clien-
tes cegos. O novo serviço resulta de parceria 
com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. A fatura foi desenvolvida a partir 
de 400 entrevistas com cegos, nas quais eles 
apontaram suas necessidades. A partir de 2013, 
os clientes cadastrados também receberão a 
versão em braile de documentos como o relató-
rio anual da qualidade da água, a declaração de 
quitação anual de débitos e o contrato de adesão.

A Agência Virtual, disponível no site da com-
panhia, também foi aperfeiçoada para permitir 
a inclusão digital de deficientes visuais. Desde 
abril, o canal é totalmente acessível, permitindo 
aos usuários verificar débitos, pedir segunda 
via e conferir o histórico da conta, entre outras 
funções. Em 2012, não foi possível disponibilizar na 
Agência Virtual 80% dos serviços mais solicitados 
pelos clientes, mas a meta está prevista para ser 
cumprida a partir do segundo semestre de 2013. 

A melhoria no relacionamento com os clientes 
também passa pelo pronto atendimento das cen-
trais telefônicas, em que 100% dos atendimentos 
são realizados com um tempo de espera máximo 
de 60 segundos. A Sabesp realiza atendimento 
presencial em 391 agências e postos, sendo 65 
na Região Metropolitana de São Paulo e 326 
no interior e litoral de São Paulo. Na região 
metropolitana as agências passaram a atender 
em novo horário, medida em vigor desde agosto. 
Atendendo deliberação da Arsesp, o horário foi 
estabelecido respeitando o perfil de cada região. 

Outra ação destinada a estreitar as rela-
ções com o cliente foi estender a 100% dos 
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municípios operados pela Sabesp o atendi-
mento por meio do Técnico de Atendimento ao 
Cliente Externo (Tace). Atualmente, as cidades 
têm a leitura, emissão e apuração do consumo 
dos serviços de água e/ou esgotos no ato e no 
domicílio do cliente. Os técnicos também são 
capacitados para prestar esclarecimentos e 
orientar o cliente, poupando-o do deslocamento 
até uma agência de atendimento.

A necessidade de deslocamento também pôde 
ser evitada com a consolidação do processo 
que restitui ou cobra automaticamente em 
conta futura valores pagos a mais ou a menos. 
Mensalmente, a companhia corrige créditos ou 
débitos em cerca de 30 mil contas. 

 EC9  A preocupação com a inclusão social também 
está presente na disponibilização da “tarifa social”, 
por meio da qual a população de baixa renda pode 
ter acesso ao serviço de saneamento, com signifi-
cativos ganhos na qualidade de vida dessas comu-
nidades. Este benefício é regulamentado pela 
Arsesp e atende famílias com renda mensal de até 
três salários-mínimos, além de respeitar critérios 
de tamanho de moradia e consumo de energia. 
Atualmente, 280 mil domicílios são contemplados, 
ante 242 mil em 2011. (Vale registrar que o número 
constante no Relatório de Sustentabilidade de 2011 
foi reportado equivocadamente.) A tarifa social 
da Sabesp é uma das mais baixas praticadas 
pelas companhias estaduais de saneamento, 
com uma redução de aproximadamente 64% da 
tarifa residencial normal.

Mantemos em curso o Projeto de Ações para 
Regularização, Integração e Transformação de 
Áreas Irregulares (Paritá), colocado em prática 
na Zona Leste da Região Metropolitana de São 
Paulo. Em 2012, foram regularizadas cerca de 
720 ligações de água em dez áreas ocupadas 
irregularmente; entre 2008 e 2011, outras 51 
áreas haviam sido contempladas. Considerando 
os resultados dos últimos cinco anos, atende-
mos cerca de 20 mil habitantes. Essas ações 
também possibilitaram a redução de perdas de 
2,7 milhões de metros cúbicos anuais de água, 
considerada estratégica pela empresa, que 
atua em áreas com rigorosa escassez hídrica.

Ainda para atender áreas carentes, a com-
panhia firmou convênio com a Prefeitura de 

280 domicílios 
contemplados 
com tarifa 
social em 2012
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São Paulo, em setembro, para instalação de 
hidrantes em redes de distribuição de água nas 
proximidades de comunidades, para auxiliar os 
bombeiros no combate a incêndios. A Sabesp já 
havia implantando dois hidrantes no assenta-
mento Sônia Ribeiro, no Jardim Aeroporto, que 
funcionou como projeto piloto. Está prevista a 
instalação de hidrantes em 50 assentamentos, 
em quatro etapas. O planejamento e a execução 
das obras serão realizados de acordo com as 
ações requeridas pelo município.

sATIsFAçÃO DOs CLIeNTes
 PR5  A Sabesp realiza, anualmente, pesquisa 
de satisfação com seus clientes desde 2004, 
aplicando sempre a mesma metodologia, o 
que possibilita comparar as diferentes unida-
des de negócio em períodos distintos. Nosso 
objetivo é, a partir dos resultados apurados, 
aprimorar o atendimento e os serviços pres-
tados aos clientes.

Em 2012, o índice geral de satisfação em rela-
ção à empresa foi de 89%, três pontos percen-
tuais menor que no ano anterior. Acreditamos 
que a manutenção de um bom resultado se 
deve, principalmente, à qualidade e regularidade 
da água fornecida pela companhia: 90% dos 
5.862 entrevistados se disseram “satisfeitos” 
ou “muito satisfeitos” com o serviço.  

A Sabesp também passou a fazer pesquisas 
de satisfação em cada um dos municípios com 
os quais mantém contrato de programa. Os 
levantamentos são realizados a cada aniver-
sário de dois anos. Em 2012, foram realizados 
em 198 cidades. Os resultados orientam o 
aperfeiçoamento do nosso atendimento. As 

íNDICe geRAL 
De sATIsFAçÃO
DOs CLIeNTes 

COM A sABesp 
89%

pesquisas são divulgadas ao público, reforçan-
do nosso compromisso com a transparência 
e melhoria contínua dos serviços prestados.

OUvIDORIA
A Ouvidoria da Sabesp ampliou a estrutura e 
equipe da Central de Atendimento ao Cliente. 
Este investimento tornou possível atender 
prontamente a quase totalidade das ligações 
– aproximadamente, 99% em até um minuto – e, 
segundo nossa avaliação, resultou na expressiva 
redução do número de clientes que buscam 
por atendimento em instituições externas à 
Sabesp, com notórios ganhos quantitativos e 
qualitativos para a imagem da empresa. 

Fechados os resultados de 2012, podemos 
citar a diminuição de 45% no total de clientes 
que realizaram suas manifestações por meio da 
Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo (Arsesp). Constatamos 
também a diminuição em 18% na quantidade 
de clientes que procuraram por atendimento no 
Procon, órgão estadual de defesa do consumi-
dor. Também houve redução de 3% no número 
de clientes que buscaram o Juizado Especial 
Cível (JEC) Digital, o que mostra o sucesso da 
parceria entre a companhia e o JEC. 

A busca pela excelência no atendimento dos 
nossos clientes pode ser atestada pelo fato 
de que 2012 foi o terceiro ano consecutivo que 
a Sabesp se manteve fora do ranking das 50 
empresas com maior número de reclamações 
divulgado pelo Procon. 

 GRI 2.10  O reconhecimento pelo mercado ocor-
reu por meio do prêmio Ouvidorias Brasil 2012. 
Promovida pela revista Consumidor Moderno, 
a premiação teve um júri selecionado pela 
Associação Brasileira das Relações Empresa 
Cliente (Abrarec) e pela Associação Brasileira 
de Ouvidores (ABO). Essa iniciativa ratificou 
a qualidade do modelo de atendimento pre-
conizado pela Ouvidoria da Sabesp, já que foi 
vencedora em todas as categorias avaliadas pelo 
prêmio: 10 Melhores Ouvidorias do Brasil, Três 
Ouvidores Destaques e Top 3 Ouvidorias de 2012.
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ReLACIONAMeNTO 
COM COLABORADORes
A Sabesp se orgulha de ter nos seus quadros 
funcionários cuja qualificação é referência no 
setor de saneamento básico. A manutenção 
desses profissionais, num mercado competitivo 
e em plena ascensão, mantém a companhia 
em constante busca das melhores práticas de 
gestão de pessoas. Entendemos que a união 
de experiências tão qualificadas e a busca por 
novos talentos irão manter o crescimento sus-
tentável da empresa.

 GRI  2.8   A Sabesp tem atualmente 15.019 
em pregados, regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Predominam os do 
sexo masculino (80%), com formação de ensi-
no médio (49%), de etnia branca (83%), com 
mais de 40 anos (71%). A permanência média 
na empresa é de 17 anos. 

A Sabesp contrata prestadores de serviços con-
forme a necessidade. Dispõe, nestas condições, 
de aproximadamente 7.372 profissionais. Além 
disso, abrigamos 888 estagiários e 560 jovens 
aprendizes, que conjugam a oportunidade de 
trabalho à realização de cursos de qualificação.

A construção da sociedade mais justa e sus-
tentável que buscamos passa, necessariamente, 
pela valorização da diversidade e pela inclusão 
social. A Sabesp atende ao Decreto Federal n° 
3.298, de 1999, que determina a reserva de 5% 
das vagas oferecidas nos processos seletivos 
públicos para pessoas com deficiência. Em 
2012, tivemos 64 postos de trabalho ocupados 
nessas condições, sendo 69% por colaboradores 
com deficiência física, 22% auditiva e 9% visual. 

Também mantemos, desde 2005, convênio com 
a Associação para Valorização de Pessoas com 
Deficiência (Avape), por meio do qual 106 pessoas 
com deficiência atuam em nossos postos de aten-
dimento ao público, atividade para a qual recebem 
mais de 108 horas de treinamento prévio. 

eMpRegADOs
15.019

80%

83%

49%

71%

sexo masculino 

etnia branca mais de 40 anos

ensino médio
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quantidade de empregados por região   LA1  

total
 

total
 

total
 

2010 2011 2012

1. RMSP, Vale do PaRaíba e baixada SantiSta 8.371 2.374 10.745 8.119 2.367 10.486 8.777 2.569 11.346

2. SiSteMaS RegionaiS, exceto Vale do PaRaíba e baixada SantiSta 4.027 558 4.585 3.849 561 4.410 3.224 449 3.673

ToTal 12.398 2.932 15.330 11.968 2.928 14.896 12.001 3.018 15.019

Notas: as contratações na Sabesp são realizadas por meio de concursos públicos, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988, nos quais 
são discriminados cargos, pré-requisitos, região, vagas e salário. Atualmente, 76% dos nossos gerentes trabalham na Região 1 e 24% na Região 2. 
A Sabesp não contrata diretamente terceirizados. Efetua contratos de serviços em que os terceiros são alocados conforme a necessidade. Dispõe, 
nestas condições, de aproximadamente 7,3 mil profissionais, os quais não estão registrados em banco de dados da Sabesp  EC7 

distribuição de empregados por gênero e etnia   LA13  

total

2010 2011 2012 % 2010 2011 2012 % 2010 2011 2012 %

bRanca 10.370 9.952 9.889 66% 2.509 2.487 2.540 17% 12.879 12.439 12.429 83%

negRa e PaRda 1.833 1.808 1.870 12% 317 329 357 2% 2.150 2.137 2.227 15%

aMaRela 173 184 202 1% 104 110 116 1% 277 294 318 2%

indígena 4 6 7 0 0 0 0 0 4 6 7 0

não declaRada 18 18 33 0 2 2 5 0 20 20 38 0

ToTal 12.398 11.968 12.001 80% 2.932 2.928 3.018 20% 15.330 14.896 15.019 100%

distribuição de empregados por categoria de cargo, gênero e etnia   LA13  

GEREnTES UnivERSiTáRioS

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

bRanca 417 441 450 117 108 111 1.527 1.448 1.493 835 824 827

negRa e PaRda 17 19 17 5 3 4 128 134 139 84 86 86

aMaRela 17 19 18 2 2 2 87 92 96 54 59 60

indígena 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

não declaRada 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0

ToTal 451 479 485 124 113 117 1.745 1.718 1.733 973 969 973

AdminiSTRATivoS/TécnicoS opERAcionAiS

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

bRanca 3.982 3.857 3.750 1.492 1.485 1.485 4.444 4.166 4.196 65 70 117

negRa e PaRda 663 664 671 206 216 227 1.025 991 1.043 22 24 40

aMaRela 55 60 65 48 48 52 14 13 23 0 1 2

indígena 2 2 3 0 0 0 2 3 3 0 0 0 

não declaRada 5 5 10 2 2 4 10 10 19 0 0 1

ToTal 4.707 4.588 4.499 1.748 1.751 1.768 5.495 5.183 5.284 87 95 160
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distribuição de empregados por categoria de cargo   LA13  

COLABORADORES POR CATEgORIA 2010 2011 2012

geRenteS 575 592 602

UniVeRSitáRioS 2.718 2.687 2.706

adM./técnicoS 6.455 6.339 6.267

oPeRacionaiS 5.582 5.278 5.444

SubToTal 15.330 14.896 15.019

eStagiáRioS 1.056 918 888

aPRendizeS 548 506 560

ToTal 16.934 16.320 16.467

perfil dos colaboradores – por idade, tempo de serviço, escolaridade, jornada de trabalho, gerência e gênero   LA13  

total
 

total
 

total
 

2010 2011 2012

idade

até 17 anoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de 18 a 30 anoS 657 259 916 649 289 938 743 327 1.070
de 31 a 40 anoS 3.016 755 3.771 2.775 710 3.485 2.589 705 3.294
de 41 a 50 anoS 4.507 1.173 5.680 4.434 1.164 5.598 4.498 1.137 5.635
aciMa de 50 anoS 4.218 745 4.963 4.110 765 4.875 4.171 849 5.020
idade Média 45,7 43,8 45,3 45,8 43,8 45,5 45,9 43,9 45,5

TeMPo de SeRViÇo

até 3 anoS 1.109 254 1.363 1.470 399 1.869 2.028 571 2.599
de 4 a 10 anoS 1.754 443 2.197 1.240 331 1.571 764 194 958
de 11 a 20 anoS 4.771 1.204 5.975 4.962 1.204 6.166 5.262 1.301 6.563
aciMa de 20 anoS 4.764 1.031 5.795 4.296 994 5.290 3.947 952 4.899
teMPo Médio 17,3 16,7 17,2 17,1 16,4 17,2 17 16,3 16,9

eSColaRidade

FUndaMental 2.187 42 2.229 2.179 53 2.232 2.198 101 2.299
Médio 6.318 948 7.266 6.233 1.097 7.330 6.164 1.121 7.285
SUPeRioR(1) 3.893 1.942 5.835 3.556 1.778 5.334 3.639 1.796 5.435

JoRNada

PaRcial(2) 1.265 250 1.515 1.254 266 1.520 1.224 261 1.485
integRal 11.133 2.682 13.815 10.714 2.662 13.376 10.777 2.757 13.534

GeReNTe

não coMiSSionado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
coMiSSionado 451 124 575 479 113 592 485 117 602

oRGaNiSMoS de GoVeRNaNÇa

conSelho de adMiniStRação e FiScal 11 5 16 14 1 15 14 1 15
coMitê de aUditoRia 3 0 3 3 0 3 3 0 3

(1)  1.806 profissionais possuem especialização no nível de pós-graduação/MBA, e, destes, 9,3% são mestres e/ou doutores

(2) Trabalham em áreas operacionais e de atendimento ao público

proporção entre o menor salário e o salário-mínimo – geral   LA14 

2010 2011 2012

MenoR SaláRio* (R$) 754,49 814,85 1.100,75
SaláRio-MíniMo (R$) 510 545 622
PRoPoRção (%) 148% 150% 177%

* Menor salário inicial, pago a Agente de Saneamento Ambiental I. Não existe diferença de salário-base entre homens e mulheres
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proporção entre o menor salário e o salário-mínimo - por região   EC5 

2010 2011 2012

mEnoR SAláRio

1. RMSP, Vale do PaRaíba e baixada SantiSta (R$) 905,40 977,84 1.320,90

2. SiSteMaS RegionaiS, exceto Vale do PaRaíba e baixada SantiSta (R$) 754,49 814,85 1.100,75

SaláRio-MíniMo (R$) 510 545 622

pRopoRção 

1. RMSP, Vale do PaRaíba e baixada SantiSta 178% 179% 212%

2. SiSteMaS RegionaiS, exceto Vale do PaRaíba e baixada SantiSta 148% 150% 177%

Obs.: Não existe diferença de salário-base entre homens e mulheres

rotatividade de empregados – total, por gênero, faixa etária e região   LA2  

total
 

total
 

total
 

2010 2011 2012

GêNeRo 5,9 5 5,8 7,7 7,2 7,6 5,5 4,4 5,3

Faixa eTáRia 

de 20 a 40 anoS 4 4,3 4,7 6,1 6,9 6,2 5,1 5,6 5,2

de 41 a 55 anoS 5,1 4 3,4 4,3 5,9 4,7 3 2,6 3

aciMa de 55 2,9 1,9 18,8 24,4 17,7 23,2 15,3 10,8 14,7

ReGião

RMSP 6,6 4,8 13,5 8,1 6,8 9,6 5,4 4 5,1

inteRioR e litoRal 5,1 5,3 11,5 7,3 8,1 5,6 5,6 5,3 5,6

ToTal da eMPReSa 5,9 5 5,8 7,7 7,2 7,6 5,5 4,4 5,3

eMPReGadoS adMiTidoS 7,2 6,7 7,1 4,3 7,2 4,9 5,8 7,2 6,1

 LA3  A Sabesp adota um conjunto de benefícios 
que contribui para a melhoria na qualidade 
de vida e no bem-estar de seus empregados, 
propiciando um maior desempenho e a racio-
nalização da gestão dos benefícios. O pacote de 
benefícios adotado pela empresa contempla: 
Cartão Benefícios – Cesta Básica e Convênios 
com Supermercado e Farmácia e Cartão de 
Refeição. São comuns a todos os funcioná-
rios, independentemente do regime de horário, 
cargo, gênero ou etnia. Apenas os aprendizes 
obedecem à legislação específica.

Às empregadas e aos empregados que possuem 
a guarda legal dos filhos é concedido reembolso 
de auxílio-creche ou a utilização do Centro de 
Convivência Infantil da companhia, atendendo 
crianças na faixa etária entre 6 meses e 6 anos 
incompletos. A empresa faculta aos que têm filhos 
portadores de necessidades especiais reembolso 
de despesas para tratamento em instituições 
especializadas equivalente a até duas vezes o 

valor do auxílio-creche, sem limite de idade. 
Aos afastados por auxílio-doença ou acidente 
cujo salário se encontra acima do valor máximo 
pago pelo INSS é concedida, automaticamente, 
complementação salarial por até seis meses.

 EC3  Além desses benefícios, por meio da 
Fundação Sabesp (Sabesprev), a empresa subven-
ciona a assistência médica e a previdência privada 
de todos os empregados. Em 2012, a companhia 
contribuiu com 1,8% da folha de pagamento 
mensal para o plano de previdência privada.

Em fins de dezembro de 2011, a Sabesp firmou 
acordo com as entidades representativas dos 
empregados para promover alterações no plano 
previdenciário. A proposta prevê ampliação de 
incentivos para os que migrarem da modalidade 
Benefício Definido (Plano Básico) para Contribuição 
Definida (Plano Sabesprev Mais). Contempla, tam-
bém, mudanças nos benefícios de risco.

Com o acordo, esperava-se enfrentar o proble-
ma do déficit técnico do Plano Básico, estimado 

o pacote de 
benefícios é 
comum a todos 
os funcionários, 
independentemente 
do regime de 
horário, cargo, 
gênero ou etnia

(%)
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em R$ 557 milhões. As alterações, porém, não 
puderam ser implantadas, em função de a 
Justiça não ter julgado liminar concedida em 
2010 a uma ação que suspendeu as migrações 
para o Plano Sabesprev Mais. Em setembro de 
2012, o juiz responsável pelo caso determinou 
a realização de uma perícia contábil. Um perito 
foi designado no início de 2013.

No que tange ao plano de saúde Sabesprev, em 
2012 a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
editou resolução normativa que regulamenta a 
oferta de planos de saúde a ex-empregados e 
aposentados, o que interrompeu as atividades 
da comissão paritária que estava trabalhando no 
sentido de estabelecer propostas de melhoria 
das coberturas. Os estudos serão retomados 
em 2013.

Com o objetivo de “construir um ambiente de 
trabalho com produtividade, qualidade de vida e 
bem-estar, contribuindo para a diminuição do 
absenteísmo e da melhoria do clima organiza-
cional”, o programa Viver Feliz, em 2012, realizou 
ações relacionadas à reeducação alimentar e 
atividade física, já que a obesidade e o seden-
tarismo foram identificados como os principais 
fatores de risco à saúde dos empregados.

A Sabesp deu um salto qualitativo no cumpri-
mento de uma de suas diretrizes empresariais: 
“capital humano como força competitiva”. A 
empresa se empenhou em buscar uma gestão 
de pessoas que permite reestruturar a orga-
nização de acordo com suas necessidades, 
capacitando-as para os novos desafios, além 

de premiar desempenhos. Como principais 
projetos de gestão de pessoas, destacam-se, 
em 2012, a implantação do novo Plano de Cargos 
e Salários (PCS), do Sistema de Avaliação de 
Competências e Desempenho e do Programa 
de Excelência Gerencial, além da reposição 
automática de funcionários.

Uma das metas do novo Plano de Cargos e 
Salários é premiar o desenvolvimento profissio-
nal, instituindo a meritocracia. Para a empresa 
se manter competitiva e conseguir reter seus 
talentos, os salários foram adequados aos do 
mercado, com acréscimo nas remunerações 
no início e no fim da carreira. Houve aporte 
nos recursos orçamentários destinados à pro-
moção, o que permite contemplar um número 
maior de empregados.

A Sabesp também implantou um novo Sistema 
de Avaliação de Competências e Desempenho, 
desenvolvido para que os gerentes tenham 
um diagnóstico de suas unidades que permi-
ta avaliar o desempenho e as competências 
dos empregados e traçar compromissos de 
desenvolvimento de toda a unidade. A compa-
nhia passou a contar, ainda, com a contratação 
imediata de candidatos aprovados em concurso 
público para vagas existentes.

Alavancamos o desenvolvimento de nossas 
lideranças com a implantação do Programa 
de Excelência Gerencial, contemplando ati-
vidades de desenvolvimento articuladas pelo 
fio condutor da gestão orientada a resultados: 
curso presencial com grade curricular voltada 

‘ViVer feliz’: 
ações para 
melhorar 

a saúde dos 
funcionários

distribuição do pagamento final do ppr 2011

CATEgORIA PROFISSIONAL MéDIA* (R$)

oPeRacionaiS 2.343,64

adM./técnicoS 3.121,87

UniVeRSitáRioS 5.416,37

geRenteS 10.848,76

Média SabeSP 3.584,70

* Fórmula para cálculo: VPPR = {R$ 1.143,91 + [70% x (sal.-base + grat. função e comissão + ATS)]} x % meta
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aos diversos segmentos da gestão empre-
sarial, palestras com profissionais renoma-
dos, avaliação de perfil gerencial e coaching. 
Ao longo do ano atingimos 240 líderes das 
cinco diretorias. Nos próximos dois anos o 
programa será estendido a todos os funcio-
nários em cargo de liderança.

A percepção da gestão de clima organizacional 
foi avaliada por 14.185 empregados, no próprio 
processo de avaliação de competências e desem-
penho, os quais deram notas de zero a cinco para 
os seguintes aspectos: ambiente de trabalho 
(4,27); comunicação (3,99); condição de trabalho 
(3,91); aspectos institucionais (3,99); atividades 
(3,92); e reconhecimento/valorização (3,27).  

Além disso, em 2013 será realizada uma 
pesquisa censitária mais abrangente, com o 
firme propósito de a empresa ser reconhecida 
num futuro próximo como uma das melho-
res companhias para trabalhar.  LA4  A Sabesp 
incentiva e apoia seus empregados a participar 
de 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, 
representação sindical e é abrangida por acor-
dos de negociação coletiva. 

A empresa conduz os processos de negociação 
com responsabilidade e transparência e valoriza 
o diálogo saudável com as entidades sindicais. 
Reúne-se também, em qualquer tempo, para dis-
cussão de propostas razoáveis que visam atender 

expectativas dos empregados e manter o bom 
clima organizacional, respeitados o limite de sua 
capacidade financeira e as diretrizes governamen-
tais. Durante o ano de 2012, não foram verificadas 
situações nas quais esse direito de liberdade de 
associação e negociação tenha sofrido risco.  HR5  

A Sabesp negocia anualmente com as cinco 
principais entidades sindicais que representam 
a maioria (90%) de seus empregados: Sintaema, 
Sintius, Seesp, Sasp e Sintec. Vale ressaltar que 
80% dos nossos colaboradores são espontane-
amente associados a umas delas.  LA4 

O processo de negociação coletiva de 2012/2013 
ocorreu em maio e envolveu as principais enti-
dades sindicais. Resultou em reajuste de 6,17% 
nos salários e benefícios e no estabelecimento 
de Programa de Participação nos Resultados 
(PPR). Cabe registrar que, conforme ajustado 
com os sindicatos na negociação coletiva de 
2011, em 26/4/12 ocorreu o pagamento final do 
PPR 2011 vinculado ao cumprimento de metas. 
O montante distribuído foi de R$ 53 milhões, 
contemplando 100% dos empregados.

LA12  Em 2012, foi realizada a avaliação regu-
lar de desempenho e competências de 11.348 
empregados do sexo masculino e 2.837 do sexo 
feminino. Outros 834 não foram avaliados pelos 
seguintes motivos: aposentadoria por invalidez, 
admissão há menos de três meses, ou estarem 
à disposição de outros órgãos. Foram realizadas 
1.873 movimentações de pessoal, envolvendo 
promoções, transferências, designação e des-
tituição de função de colaboradores.

 LA10  capacitação – média de horas por categoria funcional em 2012

total 

 

CATEgORIA

adM/ técnico 44,2 61,2 49
aPRendiz 77,5 75,6 76,8
eStagiáRio 77,1 83,8 80,5
geRencial 50,4 58,6 52
oPeRacional 29,7 37 29,9
UniVeRSitáRio 61,3 82,7 69
ToTal 42,9 69,4 48,8
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A Sabesp cumpre a legislação brasileira que 
resguarda os empregados para que não ocor-
ram mudanças que afetem suas condições de 
trabalho. Na eventualidade de alterações de 
processos que impactem a relação trabalhis-
ta, a companhia discute previamente com os 
representantes dos empregados.

Temos presente que a sustentabilidade do nosso 
negócio depende dos que irão ocupar posições 
de liderança na empresa no médio e longo prazo. 
Isso é ainda mais fundamental quando se sabe 
que 35% dos nossos gerentes estarão aptos a se 
aposentar nos próximos cinco anos. Neste sen-
tido, em 2012 formamos nossa primeira turma, 
composta por 39 profissionais, do Programa de 
Preparação para Sucessão e Carreira. 

Iniciamos, ainda, a formação de mais 45 pes-
soas que apresentam competências essenciais e 
potenciais para serem líderes do futuro na Sabesp. 
O processo de desenvolvimento compreende 
MBA, coaching, avaliação, cursos de idiomas e 
de aperfeiçoamento individualizado, nacional e 
internacional, em questões prioritárias do negócio. 

 LA11  A qualificação e formação de nossos 
colaboradores sempre foram merecedoras de 
especial atenção. A Sabesp é uma das pioneiras 
em educação corporativa no Brasil com sua 
Universidade Empresarial, implantada em 2001 
para capacitar lideranças e colaboradores de 
todos os níveis. Os investimentos da universidade 
em capacitação são da ordem de R$ 12,8 milhões 
e privilegiam cursos voltados, principalmente, 
à sustentabilidade, à governança corporativa, 
ao meio ambiente, à responsabilidade social, à 
qualidade, à saúde e à segurança.

 HR3/HR8  Em 2012, houve forte investimento 
nas atividades de capacitação em higiene, 
segurança e medicina do trabalho, incluindo 
aspectos de direitos humanos. Foram con-
tabilizadas 25 mil horas em capacitação em 
responsabilidade social, com a participação 
de mais de 4 mil empregados. Além disso, 
os programas de segurança e medicina do 
trabalho, que também contêm tema relacio-
nado a direitos humanos, contemplam 42 mil 
participações, totalizando 134 mil horas.

A companhia também direcionou es  forços para o 
aumento da qualificação de seu corpo profissional, 

subsidiando cursos de pós-graduação, MBA, 
técnico-profissionalizantes e de idiomas, por 
meio de parcerias com instituições renomadas 
do mercado. Além disso, convênios com mais de 
135 instituições de ensino propiciam descontos 
de até 40% a empregados e seus dependentes 
legais em cursos de graduação, pós-graduação, 
ensino médio, fundamental, técnico, educação 
infantil, idiomas, supletivo e alfabetização.

O objetivo da gestão da saúde e segurança do 
trabalho da companhia é garantir ações que 
promovam o desenvolvimento da cultura de pre-
venção na empresa e a melhoria das condições 
de trabalho, agregando qualidade de vida aos 
empregados e prestadores de serviços.

 PR1/PR2  O Sistema de Gestão de Se gurança e 
Saúde do Trabalho da Sabesp é certificado pela 
norma OHSAS 18001, abrangendo 72 estabe-
lecimentos no escopo de serviços e obras com 
escavação e em espaços confinados executados 
em vias públicas, sendo recertificado em 2012 
pela Bureau Veritas.

 LA6  Do total de funcionários, 25% trabalham 
em comitês formais de segurança e saúde e 
se envolvem em atividades como: sistematiza-
ção, monitoramento e programas específicos. 
Destacam-se, em particular, o empenho e o 
comprometimento dos 4 mil cipeiros, brigadis-
tas e profissionais dos Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Me  dicina 
do Trabalho.

Os comitês formais de segurança e saúde 
têm as seguintes atribuições:
•  Comitê Regional de Cipa – atua no âmbito 

da Unidade de Negócio e é constituído de 
presidentes e vice-presidentes das Cipas da 
Unidade de Negócio;

•  Comitê Institucional de Cipa – faz a 
intermediação entre os Comitês Regionais e 
a Autoridade Funcional e é constituído por um 
presidente e um vice-presidente representantes 
de cada Comitê Regional de Cipa;

•  Comitê Regional de Brigadas – atua no âmbito 
da Unidade de Negócio e é constituído de 
gerentes e vice-gerentes das brigadas da 
Unidade de Negócio e de representantes de 
profissionais de segurança do trabalho que 
atendem a Unidade de Negócio;
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•  Comitê Institucional de Brigada – faz a 
intermediação entre os Comitês Regionais 
e a Autoridade Funcional e é constituído por 
um gerente e vice-gerentes das brigadas de 
cada Comitê Regional e de representantes 
de profissionais de segurança do trabalho 
que atendem as Unidades de Negócios.
Os programas desenvolvidos com vistas à 

saúde e segurança do trabalho obtiveram gra-
dativa redução na frequência e na gravidade 
dos acidentes. Os mais frequentes ocorrem 
no trânsito (28%), em quedas (24%) e batidas 
contra objetos em movimento ou fixo (18%). O 
comportamento humano (68%) é o principal 
fator de ocorrência dos acidentes por excesso 

de confiança e o não atendimento dos proce-
dimentos de segurança.

Neste ano realizamos investimentos de cerca 
de R$ 12 milhões em prevenção de acidentes. 
Destacamos os programas: Cipa em Ação (iden-
tificação de 1.047 condições inseguras, com 75% 
concluídas); Campanha Segurança Nota 10 (3.904 
inspeções realizadas); Capacitação de Saúde e 
Segurança do Trabalho (40 mil participações) e 
Minuto da Prevenção (2.460 eventos, com 39.338 
participações); Campanha Você no Trânsito: 
Prevenção de Acidente com Motociclistas; 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (11.645 
exames médicos); Campanha de Imunização 
(11.343 empregados vacinados contra a gripe).

indicadores de segurança e saúde do trabalho – por região   LA7 

total
 

total
 

total
 

2010 2011 2012

SabeSP

taxa de FReqUência 7,2 3 6,4 8 2,9 7,1 6,2 1,7 5,4

taxa de gRaVidade 814 63 682 365 189 334 209 20 175

doença ocUPacional 58 13 71 103 16 119 5 1 6

abSenteíSMo 3% 3% 2%

ÓbitoS 2 0 2 0 0 0 1 0 1

ReGião 1  (RMSP, Vale do PaRaíba e baixada SaNTiSTa)

taxa de FReqUência 6,6 2,9 5,8 8,3 3,4 7,3 5,1 2,1 4,7

taxa de gRaVidade 657 44 532 298 140 266 150 25 124

doença ocUPacional 42 10 52 81 16 97 0 0 0

abSenteíSMo 3% 3% 3%

ÓbitoS 1 0 1 0 0 0 1 0 0

ReGião 2 (SiSTeMaS ReGioNaiS, exCeTo Vale do PaRaíba e baixada SaNTiSTa)

taxa de FReqUência 8,3 3,6 7,8 7,3 1,1 6,6 8,6 0 7,7

taxa de gRaVidade 1.145 149 1.038 506 402 495 335 0 296

doença ocUPacional 16 3 19 22 0 22 5 1 6

abSenteíSMo 3% 2% 2%

ÓbitoS 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Definições:

Taxa de frequência: número de acidentes do trabalho com lesão e com afastamento por milhões de horas/homem trabalhadas, por ano

Taxa de gravidade: dias perdidos mais dias debitados de acidentes do trabalho por milhões de horas/homem trabalhadas, por ano

Doença ocupacional: quantidade de empregados afastados por doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. Os valores de 2010 
e 2011 estão acrescidos dos casos de conversão de doença comum em doença ocupacional, pelo INSS, em função de nexo técnico-epidemiológico 
definido por este órgão. Os dados oficiais das conversões ocorridas em 2012 não foram ainda divulgados pelo INSS

Absenteísmo: percentual que mede a diminuição da carga total de horas trabalhadas em razão de ausências de trabalho
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gesTÃO DO 
CONheCIMeNTO
A gestão do conhecimento da Sabesp propicia 
a re tenção e o compartilhamento de experiên-
cias, ideias e valores, de maneira a contribuir 
com o desenvolvimento do capital humano, 
agregar valor ao negócio e promover a exce-
lência em gestão. 

Entre suas práticas se destacam o Banco do 
Co n hecimento, o Banco de Especialidades, 
o Relato de Viagens e Eventos Externos, a 
Comunidade Virtual, a Wiki Sabesp (enciclo-
pédia interna), o Blog Corporativo, os Espaços 
Virtuais (áreas restritas a grupos de trabalho), 
a Gestão Eletrônica de Documentos (MaxDoc), 
as Narrativas (vídeos sobre atividades técnico-
-operacionais) e o Repositório do Conhecimento.

Destaca-se ainda, em 2012, a produção de 
75 artigos sobre o tema “Inovação Para o 
Saneamento”, com foco em água, esgoto e meio 
ambiente, que foram submetidos à avaliação 
e os três melhores reconhecidos com capaci-
tação no exterior no Simpósio Internacional 
de Engenharia Sanitária e Ambiental (Sidisa) 
2012, do quarto ao oitavo colocado, com cursos 
ou congressos em território nacional, além da 
publicação digital de um e-book com 15 artigos.

gesTÃO CORpORATIvA
O ano de 2012 foi importante para a Sabesp se fir-
mar no caminho da sustentabilidade empresarial. 
Buscamos aumentar a transparência e confiabi-
lidade de nossa gestão interna. Para tanto, nos 
debruçamos na concepção do Sistema Integrado 
Empresarial Sabesp (Sies), para aumentar a 
confiabilidade dos processos e reduzir custos.

O Sies reunirá numa mesma plataforma a área 
financeira, contábil, de recursos humanos, jurídica 
e de compras/licitações. Conhecido do Enterprise 
Resourcing Planning (ERP), o sistema integrado 
aumentará a eficiência da operação da companhia, 
permitindo agilizar a tomada de decisões.

A implantação do projeto Sies já foi iniciada e 
deve ser concluída em 40 meses. O processo se 
dará em duas etapas: até o primeiro trimestre 
de 2014 está prevista a implantação dos macro-
processos administrativos e financeiros e os 
comerciais até o fim do mesmo ano.

ReLACIONAMeNTO 
COM FORNeCeDORes
A relação com nossos fornecedores se pauta 
por ética, transparência e critérios socioam-
bientais, motivos pelos quais incentivamos as 
empresas com as quais mantemos relações 
comerciais a aderir a práticas de gestão e 
redução de emissões de gases de efeito estufa. 
No nosso portal de licitações eletrônicas, dis-
ponível em nosso sítio na internet, são ampla-
mente divulgados os certames realizados pela 
companhia, garantindo aos fornecedores iguais 
condições de participação. 

Somos a primeira empresa pública a implan-
tar um processo de compras eletrônicas 
no país. Além de reduzir custos, o sistema 
oferece a seus fornecedores e à população 
mais transparência, eficiência e agilidade. Ao 
longo do ano foram realizados 1.869 pregões 
eletrônicos, no valor de R$ 1,6 bilhão, com 
economia de R$ 296 milhões para os cofres 
da companhia.

A Sabesp promove a participação e a contra-
tação de fornecedores locais em suas regiões 
de atuação. Nossas unidades de negócio têm 
orçamento próprio e autonomia para realizar 
contratações de forma descentralizada.

 EC6  Como parte do atendimento à ampla legis-
lação periférica sobre contratações, também é 
assegurado tratamento diferenciado a micro-
empresas e empresas de pequeno porte e às 
sociedades cooperativas, incentivando também, 
desta forma, a participação e a contratação de 
fornecedores locais. Em 2012, essa participação 
– considerando apenas as contratações por 
dispensa de licitação por valor e por convite 
– chegou a 35%.
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A Sabesp mantém a maior publicidade possível 
ao mercado acerca de seu planejamento de com-
pras, com o objetivo de estimular a concorrência. 
Neste sentido, elaboramos o manual Diretrizes 
Concorrenciais nas Compras Públicas, disponível 
em sabesp.com.br, no qual estabelecemos linhas 
gerais para ampliar o leque de fornecedores e 
promover maior competição. Em atendimento ao 
Decreto Estadual n° 53.336/08, a Sabesp também 
divulga seu Relatório de Contratações Públicas 
Sustentáveis, que lista nossas principais ações 
socioambientais e boas práticas aplicadas à 
nossa cadeia de suprimentos.

 HR1  Nos editais e minutas de contrato tam-
bém são fixados aspectos socioambientais, 
destacando-se:
•  Condições de participação: estão proibidas de 

participar dos processos licitatórios da Sabesp 
sociedades que se encontrem interditadas por 
crimes ambientais nos termos do artigo 10 
da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre sanções 
penais e administrativas derivadas de con-
dutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

•  Coibição ao trabalho de menores: exigên-
cia de declaração da licitante de que se 
encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho;  HR6 

•  Declaração de não utilização de mão de obra 
análoga a trabalho forçado ou compulsório, em 
quaisquer de suas formas, em sua cadeia pro-
dutiva;  HR7 

•  Produtos e subprodutos de madeira: exigên-
cia de declaração da licitante de que, para a 
execução de obras e serviços de engenharia, 
somente serão utilizados produtos e subprodu-
tos de madeira de origem exótica ou de origem 
nativa de procedência legal, em conformidade 
com o Decreto Estadual n° 53.047/08;

•  Diretriz Normativa para Qualificação: a Sabesp 
busca fornecedores que tenham compromisso 
com o meio ambiente e seu entorno. Também 
cobra o cumprimento da legislação ambiental 
local por meio das licenças de instalação e 
operação emitidas pelos órgãos ambientais. 
Além disso, avalia os riscos toxicológicos dos 
produtos, de forma que se garanta segurança 
de uso tanto nas estações de tratamento como 
para o consumidor final.

ReLACIONAMeNTO 
COM INvesTIDORes
 GRI 4.4  Nossa área de Relações com Investidores 
atua com transparência para prestar esclareci-
mentos e dirimir dúvidas sobre questões rela-
cionadas à companhia, além de fazer chegar à 
alta administração as demandas do mercado. 
Desta forma, democratizamos as informações 
para permitir que todos os interessados tenham 
condições de tomar decisões com o mesmo grau 
de conhecimento.

Ao longo de 2012 a companhia participou de 
11 conferências e roadshows no Brasil e no 
exterior, além de dezenas de reuniões indivi-
duais em nossa sede. O reflexo da qualidade 
desse relacionamento ficou evidenciado, por 
exemplo, na oferta das debêntures realizada 
em janeiro de 2013, quando a demanda para o 
papel alcançou aproximadamente quatro vezes 
o valor ofertado. A revisão tarifária que vem 
sendo desenvolvida pela Agência Reguladora 
foi um dos grandes motivadores das reuniões 
realizadas ao longo do ano.

ReLACIONAMeNTO  
COM gOveRNOs
Buscamos a excelência na dinâmica com os 
governos. Nossas interfaces com o setor público 
abrangem os três níveis político-governamen-
tais (União, Estados e municípios), seus órgãos 
e entidades. Colaboramos nos processos de 
formulação e implantação de políticas públicas 
do setor e outras de relevante interesse social, 
direcionadas à melhoria da qualidade de vida, 
para as quais o saneamento básico se apresente 
como fator determinante.

No âmbito federal participamos em 2012 da con-
sulta pública objetivando proposta de novo Plano 
Nacional de Saneamento Básico e, ainda, com 
entidades representativas do setor de saneamen-
to, procuramos reduzir a elevada carga tributária 
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incidente sobre a prestação dos serviços de água 
e esgoto. Em 2012, a Sabesp pagou R$ 1,34 bilhão 
a título de imposto de renda, Pasep, Cofins e 
CSLL, o que representa aproximadamente 53% 
dos investimentos realizados no ano. 

Na esfera estadual a companhia participa de 
diversos programas e da definição de diretrizes 
para o setor de saneamento, no intuito de ace-
lerar a consecução da meta de universalização 
dos serviços. Também destinamos recursos 
para ações suportadas pelo Governo do Estado 
de São Paulo, como as de apoio à cultura e ao 
esporte, baseadas em incentivos fiscais. 

A interlocução com os municípios é intensa, 
considerando-se a condição de nossos prin-
cipais clientes. Procuramos conhecer e solu-
cionar as demandas locais, participamos dos 
fóruns de discussão mais relevantes e apoia-
mos diversos programas e iniciativas nas áreas 
de meio ambiente, saúde, esportes e cultura 
baseadas em incentivos fiscais.

ReLACIONAMeNTO  
COM A COMUNIDADe
A Sabesp busca apoiar atividades educacionais 
voltadas a clientes, fornecedores e comunida-
des. Temos nos destacado em treinamentos 
para o uso racional da água e educação ambien-
tal. Em 2012, apoiamos técnica e financeira-
mente uma saudável competição idealizada 
pela Sagarana Comunicação. Funcionários e 
moradores de 15 prédios residenciais do bairro 
de Moema, na Zona Sul da cidade de São Paulo, 
participaram da Disputa de Condomínio, que 
teve como desafio economizar água.

Durante dois meses – junho e julho – os esfor-
ços dos 15 condomínios participantes permiti-
ram uma economia de 1.894.822 litros de água, 
o equivalente a cerca de 190 caminhões-pipa, 
de 10 mil litros cada. Venceu o condomínio 
Ponte di Rialto, que poupou 200 mil litros de 
água, reduzindo em 14% o consumo.

 SO1  A Sabesp também atua nas comunidades 
em parceria com prefeituras locais. Programas 
voltados à população de baixa renda incluem 

trabalhos técnicos e sociais e têm como objetivo 
a sustentabilidade socioeconômica e ambiental 
dos empreendimentos, contemplando a parti-
cipação comunitária e a educação ambiental, 
observadas as características da obra e do perfil 
do público beneficiado.

Vale destacar a metodologia denominada 
Governança Colaborativa, desenvolvida pelo 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) e empregada, por exemplo, em pro-
gramas como o Córrego Limpo pela Diretoria 
Metropolitana. Nessa abordagem, projetos 
socioambientais são mantidos com a partici-
pação de todas as partes interessadas, e os 
beneficiários são acompanhados e apoiados 
por visitas das equipes de responsabilidade 
social da companhia.

Na RMSP, a Sabesp também desenvolve o 
Agente da Gente – Programa de Participação 
Comunitária, pelo qual estabelecemos um 
canal de comunicação eficaz entre nossos 40 
técnicos comunitários e líderes comunitários 
locais. Juntos, eles trabalham para envolver 
os moradores, transformando-os em multi-
plicadores da conscientização ambiental. Em 
2012, foram mais de 1,6 milhão atendimentos, 
incluindo participações em palestras e eventos 
relacionados ao saneamento.

A companhia busca, continuamente, meios de 
aproximar os profissionais de sua área operacio-
nal das comunidades atendidas. Uma das frentes 
tem sido realizar serviços por meio de mão de 
obra própria, modelo adotado pela Diretoria 
de Sistemas Regionais. Batizada de Gente Que 
Faz, trata-se, também, de estratégia que visa 
valorizar o corpo de funcionários e agregar valor 
aos resultados da companhia.

 GRI 4.15  A empresa está aberta e busca estabele-
cer novas ligações com partes interessadas em 
vários setores, mas adota critérios para focar 
tais parcerias, visando contribuir para o negócio 
e a missão da Sabesp. Assim, a avaliação para 
patrocínios, apoios institucionais e termos de 
cooperação é orientada pelos seguintes crité-
rios: (i) privilegiar entidades/sedes/atuação na 
base operada; (ii) iniciativas vinculadas a água 
e sustentabilidade (exemplo: esportes aquáti-
cos); (iii) não ser excludente e permitir ampla 
participação social; (iv) idoneidade, histórico de 
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atividades e cumprimento da legislação apli-
cável para concessão de apoios por empresas 
estatais. Também são firmados contratos por 
meio de licitação com Oscips, ONGs e univer-
sidades para projetos ecossociais, observando 
o que estabelece a Lei n° 8.666/93.

INCeNTIvO à CULTURA  
e AO espORTe
A Sabesp tem se empenhado em oferecer 
incentivo fiscal para projetos socioculturais 
e esportivos, com ênfase no meio ambiente, 
alinhados aos princípios de responsabilidade 
social, ao incentivo à cultura e ao bem-estar 
da comunidade. Acreditamos que praticar 
responsabilidade socioambiental é respeitar 
a vida, nas suas mais variadas necessidades. 
Entre elas, a cultura e suas mais diferentes 
formas de expressão.

Uma de nossas ações é o Sabesp Para Quem 
Tem Sede de Cultura, pelo qual a companhia 
incentiva projetos nas áreas de cinema, lite-
ratura, artes plásticas, música, dança, teatro, 
circo e preservação de patrimônios culturais. 
Em 2012, foram investidos R$ 13,9 milhões, dos 
quais R$ 4,6 milhões fazem parte do Programa 
de Fomento ao Cinema Paulista, em que foram 
selecionados 15 filmes e documentários. Os 
filmes contemplados foram escolhidos pela 
Secretaria de Estado da Cultura e recebe-
ram recursos que a Sabesp disponibiliza por 
meio da Lei do Audiovisual. Por exigência da 
Sabesp, a partir de 2012 cada produção passou 
a fornecer uma cópia adaptada para pessoas 
com deficiência visual e auditiva, por meio de 
legendas e audiodescrição, iniciativa na qual 
a companhia é pioneira.

Desde 2004, quando a companhia aderiu ao 
programa, 141 filmes já receberam patrocínio, o 
que permite à empresa ser reconhecida como a 
que mais investe em cinema no Estado de São 
Paulo e uma das três maiores incentivadoras 
do setor no país. 

Outra iniciativa é o projeto escola no Cinema, 
destinado a incrementar o relacionamento com 

estudantes e professores: 20 mil estudantes 
já assistiram a sessões comentadas no Cine 
Sabesp, uma das últimas salas de cinema de 
rua da capital paulista e atualmente mantida 
pela empresa. Em 2012 o programa atendeu a 
5 mil crianças. 

Consideramos importante ter contribuído para 
o lançamento do Guia Online de Acessibilidade 
Cultural, que traz informações sobre os equipa-
mentos públicos culturais acessíveis na capital 
paulista. Elaborado pelo Instituto Mara Gabrilli, 
em parceria com a Secretaria de Estado da 
Cultura, o guia relaciona 186 estabelecimentos 
como teatros, museus, centros culturais, casas 
de espetáculos, bibliotecas e cinemas, entre 
eles, o Cine Sabesp. O guia está disponível no 
link: acessibilidadecultural.com.br.

A Sabesp também incentivou projetos espor-
tivos, destinando R$ 2,8 milhões na forma de 
incentivos fiscais em 2012. Entre os beneficiários 
estão atletas da equipe de natação do Clube 
Pinheiros. Outros R$ 3 milhões foram enviados 
pela companhia ao Fundo Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, por meio do Condeca.

pRêMIOs ReCeBIDOs 
peLA sABesp
GRI 2.10  Em 2012, o esforço da companhia em 
aperfeiçoar ainda mais a sua atuação, em 
desenvolver melhores práticas de gestão, em 
ampliar os serviços que presta e agregar valor 
à sociedade foram reconhecidas por meio da 
concessão de mais de 18 prêmios, disponível 
em sabesp.com.br/rs2012/premios 

ajuda financeira recebida 
de governos   EC4 

INCENTIVOS TOTAIS 2012

incentiVo à cUltURa- lei RoUanet 9.280

incentiVo ao aUdioViSUal 4.672

incentiVo ao eSPoRte 2.872

condeca 3.000

ToTal 19.831

(R$ mil)
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São 80 hectares em que já foram plantadas mais de 130 
mil espécies nativas e frutíferas. Além de conhecer o 
processo de tratamento de esgotos, a população pode 
aproveitar os jardins temáticos, o viveiro de mudas, as 
trilhas e o tanque de pesca. Em 2012, recebemos 2.344 
visitantes, além de estudantes de 41 escolas da região. Em 
parceria com a Santa Casa local também desenvolvemos o 
projeto Nasce uma Criança, Plante uma Árvore. Em 2012, 
plantamos 1.910 mudas.

Nos meses de janeiro e julho, 609 parentes de funcioná-
rios, com idade entre 7 e 14 anos, participaram do programa 
Um Dia na Sabesp. As crianças conheceram como é feito 
o tratamento da água e do esgoto na empresa onde seus 
familiares trabalham. 

As reações das crianças têm indicado que a companhia 
está no caminho certo ao abrir suas portas à sociedade, 
em busca de parceiros para conscientizar o maior número 
possível de pessoas sobre a importância do saneamento 
básico, da preservação dos nossos cursos d’água, além 
de mostrar de forma transparente a permanente busca 
da empresa por um serviço de excelência. Depois de 
participar de uma das visitas, Juan Silva Garcia, de 7 
anos, entrou no carro do pai e foi logo contando uma 
lição que tinha aprendido sobre tratamento de água: 
“Você sabia que a água é tratada com sulfato de alumí-
nio, cal e cloro?”.

Em 2012, 8.604 pESSoAS participaram de palestras e pro-
gramas, por meio dos quais a Sabesp busca parceiros para 
ajudá-la a fortalecer seu compromisso com o meio ambiente. 

O Programa de aprendizagem educacional, por exemplo, é 
aberto a escolas, universidades, ONGs, empresas nacionais 
e internacionais, investidores, entre outros. O programa 
permite aos visitantes conhecer dois sistemas de tratamento 
de água. O Cantareira, um dos maiores sistemas produtores 
de água do mundo, composto por seis represas interligadas 
por 48 quilômetros de túneis, é responsável pelo forneci-
mento de água de quase 50% da Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), onde se concentram cerca de 20 milhões 
de pessoas. O outro é o sistema Alto Cotia, responsável pelo 
abastecimento da parte oeste da RMSP. 

Neste ano foram recebidas em nossas instalações 5.720 
pessoas, em 164 visitas, entre representantes de instituições 
internacionais como Franklin Templeton Inv-US, Explorador 
Capital, Mirae Asset Global Investments, CSHG, Crédit 
Agricole/Amundi e J.P. Morgan. Além de mostrar como 
funciona a produção de água nesses sistemas, nossos 
técnicos abordam temas importantes como a escassez 
de água no planeta e a necessidade de usá-la racional-
mente. Desde a sua criação, o Programa de Aprendizagem 
Educacional já recebeu mais de 900 mil pessoas.

 EC8  Destacamos ainda as visitas à ETE de Jales, uma 
parceria entre Sabesp, universidades, escolas e ONGs. 

Lições 
que ensinamos 
e aprendemos
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Ainda como parte da programação da visita de um dia à 
empresa, as crianças também foram ao Cine Sabesp para 
assistir a O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida, sobre a 
importância da preservação da natureza. Assistir à animação 
gratuitamente não foi um benefício concedido apenas aos 
parentes de funcionários. Em parceria com o projeto Escola 
no Cinema, a Sabesp ofereceu 5 mil ingressos para que alu-
nos dos ensinos fundamental e médio, de escolas públicas 
e particulares, pudessem ter acesso à história inspirada no 
livro do escritor e cartunista norte-americano Dr. Seuss.

As ações da Sabesp também já despertaram o interesse 
em nossos visitantes em vir trabalhar na companhia. 

Foi o que aconteceu com a engenheira civil Ana Stela 
Barcelos Ferreira de Sá após visitar a ETA Guaraú, uma 
das maiores estações de tratamento de água do mundo. 
“Quando conheci como é feito o tratamento da água, 
decidi que queria fazer parte do quadro de funcionários”, 
afirma Ana Stela. “A água é um recurso finito e temos que 
preservar”. Depois de prestar dois concursos públicos, a 
engenheira completou, em 2012, um ano de trabalho no 
Departamento de Licitações de Materiais e Equipamentos 
da Sabesp. É a responsável pela compra de insumos para 
o tratamento da água que a Sabesp distribui para seus 
27,7 milhões de clientes. 

“quando conheci como 
é feito o tratamento da 
água, decidi que queria 
fazer parte do quadro 
de funcionários”, afirma 
ana stela. “a água 
é um recurso finito e 
temos que preservar.”
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1 - Base de cálculo 2012 (R$ mil) 2011 (R$ mil)

Receita líquida (RL) 10.737.631 9.927.445

Resultado operacional (RO) 2.843.343 2.354.495

Folha de pagamento bruta (FPB) 1.498.445 1.395.844

2 - Indicadores sociais internos R$ mil % sobre FPB % sobre RL R$ mil % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 118.368 7,90 1,10 109.966 7,88 1,11

Encargos sociais compulsórios 144.082 9,62 1,34 133.908 9,59 1,35

Previdência privada 51.829 3,46 0,48 65.923 4,72 0,66

Saúde 124.614 8,32 1,16 108.243 7,75 1,09

Segurança e saúde no trabalho 10.983 0,73 0,10 10.254 0,73 0,10

Educação 997 0,07 0,01 688 0,05 0,01

Cultura 848 0,06 0,01 970 0,07 0,01

Capacitação e desenvolvimento profissional 11.788 0,79 0,11 8.779 0,63 0,09

Creches ou auxílio-creche 1.797 0,12 0,02 1.473 0,11 0,01

Participação nos lucros ou resultados 52.574 3,51 0,49 56.692 4,06 0,57

Outros 4.164 0,28 0,04 4.563 0,33 0,05

Total - Indicadores sociais internos 522.044 34,84 4,86 501.459 35,93 5,05

3 - Indicadores sociais externos     R$ mil % sobre RO % sobre RL R$ mil % sobre RO % sobre RL

Educação 2.700 0,10 0,03 - - -

Cultura 15.375 0,55 0,14 20.163 0,86 0,20

Saúde e saneamento 3.048 0,11 0,03 2.510 0,11 0,03

Esporte 4.713 0,17 0,04 5.943 0,25 0,06

Combate à fome e segurança alimentar 105 - - - - -

Outros 12.253 0,43 0,11 7.820 0,33 0,08

Total das contribuições para a sociedade 38.194 1,35 0,36 36.436 1,55 0,37

Tributos (excluídos encargos sociais) 1.701.446 60,33 15,85 1.466.228 62,27 14,77

Total - Indicadores sociais externos 1.739.640 61,68 16,20 1.502.664 63,82 15,14

4 - Indicadores ambientais R$ mil % sobre RO % sobre RL R$ mil % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados com 
a produção/operação da empresa 7.569 0,27 0,07 9.304 0,40 0,09

Investimentos em programas 
e/ou projetos externos 20.147 0,71 0,19 21.122 0,90 0,21

Total dos investimentos em meio ambiente 27.716 0,98 0,26 30.426 1,29 0,31

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%

Balanço Social anual / 2012  EN30 
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5 - Indicadores do corpo funcional 2012 2011

Nº de empregados(as) ao fim do período 15.019 14.896

Nº de admissões durante o período 915 723

Nº de empregados(as) terceirizados(as) * 7.372 7.399

Nº de estagiários(as) 888 1.424

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 8.471 7.757

Nº de mulheres que trabalham na empresa 3.018 2.928

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 19,44 19,09

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 2.227 2.137

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 3,49 3,72

Nº de pessoas com deficiência ou necessidades 
especiais (inclui empregados e parceria Avape) 170 163

6 - Informações relevantes quanto  
ao exercício da cidadania empresarial 2012 Metas para 2013

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

Número total de acidentes de trabalho 140 136

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

(  ) direção (x) direção  
e gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as) (  ) direção (x) direção  

e gerências
(  ) todos(as) 

empregados(as)

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

(x) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

(  ) todos(as)  
+ Cipa

(x) direção e 
gerências

(  ) todos(as) 
empregados(as)

( ) todos(as)  
+ Cipa

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

(  ) não se  
envolve

(  ) segue as  
normas da OIT

(x) incentiva e  
segue a OIT

(  ) não se  
envolverá

(  ) seguirá as  
normas da OIT

(x) incentivará  
e seguirá a OIT

A previdência privada contempla: (  ) direção (  ) direção  
e gerências

(x) todos(as) 
empregados(as) (  ) direção (  ) direção  

e gerências
(x) todos(as) 

empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla: (  ) direção (  ) direção  
e gerências

(x) todos(as) 
empregados(as) (  ) direção (  ) direção  

e gerências
(x) todos(as) 

empregados(as)

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

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

considerados
( ) serão  

sugeridos
(x) serão  
exigidos

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

(  ) não se  
envolve (  ) apoia (x) organiza  

e incentiva
(  ) não se  
envolverá (  ) apoiará (x) organizará  

e incentivará

Número total de reclamações 
e críticas de consumidores(as)

na empresa  
Ouv.: 42.174

no Procon 
CIP: 1.222

na Justiça  
JEC/Conc.: 343

na empresa  
Ouv.: nd

no Procon  
CIP: nd

na Justiça  
JEC/Conc.: nd

% de reclamações e críticas  
atendidas ou solucionadas

na empresa  
Ouv.: 99,99%

no Procon 
CIP: 88,2%

na Justiça  
JEC/Conc.: 75,5%

na empresa  
Ouv.: nd

no Procon  
CIP: nd

na Justiça  
JEC/Conc.: nd

Valor adicionado total a distribuir (em R$ mil): Em 2012: 6.133.683 Em 2011: 5.714.179

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 27,3% governo         25,7% colaboradores(as)                
31,3% acionistas   15,7% terceiros    0% retidos

25,5% governo           29% colaboradores(as)                
21,4% acionistas   24,1% terceiros    0% retidos

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.

* O número de empregados(as) terceirizados(as) é estimado considerando a mão de obra alocada nos contratos de serviço, pois a Sabesp não contrata terceiros diretamente
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ParâmetroS e ProceSSo
de elaBoração do relatório
 GRI 3.10/3.11  Esta é a sexta edição do nosso Relatório de 
Sustentabilidade e a segunda em que ele é publica-
do simultaneamente ao Relatório da Administração 
da companhia, seguindo decisão emanada de nossa 
Diretoria Colegiada em 2011. Trata-se de procedimento 
em linha com as melhores práticas de mercado e que 
se mostrou muito importante para que a sociedade 
tomasse conhecimento, com nossos resultados eco-
nômico-financeiros, do desempenho socioambiental 
da Sabesp. Tal rotina foi definitivamente incorporada 
aos princípios de divulgação e aos preceitos de maior 
transparência respeitados pela empresa.

Perseveramos no nosso esforço de aprofundar as 
informações reportadas, tanto em termos quantitativos 
quanto analíticos. Nosso objetivo é submeter a companhia 
ao crescente escrutínio das partes interessadas, algo 
natural numa empresa do nosso porte que lida com um 
bem essencial à vida.

 GRI 3.13  Nesta edição, estamos reportando 96 indicadores, 
dois a menos do que na publicação passada. Assumimos 
para o presente relatório o nível B do GRI, o mesmo autode-
clarado nas três últimas edições. Para facilitar a localização 
dos indicadores GRI, seu número aparece ao longo do texto 
ao lado do tema a que se refere e um quadro sintetiza os 
resultados ao final da publicação.

Do presente texto, a dimensão econômico-financeira já 
é objeto de auditoria pela Deloitte Touche Tohmatsu, que 
também avalia o resumo publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, em que 
consta uma visão sumarizada das nossas atividades socio-
ambientais. Para as dimensões ambiental e social, temos 
intenção de obter futuramente a verificação de avaliadores 
externos – tentando, inclusive, envolver instituições ligadas 
à atividade acadêmica, no intuito de também colaborar no 
processo de formação docente. 

 GRI 3.6  Além do acompanhamento, a alta administração da 
companhia se envolveu com toda a elaboração do relató-
rio, que cobre as atividades de todas as nossas unidades 
operacionais e administrativas entre 1° de janeiro e 31 
de dezembro de 2012. A proposta foi discutida e aprovada 
em reunião da Diretoria Colegiada em novembro e, pos-
teriormente, foi levada ao conhecimento do Conselho de 
Administração em duas ocasiões: dezembro de 2012 e 
fevereiro de 2013.

Mais uma vez, nosso texto foi preparado por meio de equi-
pe constituída por nosso próprio corpo técnico. Realizamos 
sucessivas reuniões específicas desde meados do segundo 
semestre de 2012 e revisões ao longo de todo o ano em 
busca do equilíbrio, da comparabilidade, da exatidão e 
da clareza das informações. No processo de confecção, 

A busca pela concisão não afeta, contudo, a integridade 
e a total disponibilidade das informações relevantes da 
companhia. Para tanto, mantivemos a tendência a privile-
giar o acesso a dados complementares em nosso sítio na 
internet, reduzindo o volume publicado na versão impressa, 
sem privar o leitor do que é essencial para compreender 
a atuação da empresa.

 GRI 3.9  Ao longo do texto, informamos indicadores opera-
cionais, metas e projeções de desempenho para o período 
compreendido até 2018. Também reportamos séries histó-
ricas com dados de, no mínimo, três anos. As informações 
operacionais apresentadas são calculadas pelas áreas 
técnicas da Sabesp, com base na experiência internacio-
nal, em padronização adotada pelo Sistema Nacional de 
Informação de Saneamento do Ministério das Cidades e 
em praxes em voga na empresa. Há esforço contínuo para 
melhorar a qualidade desses indicadores e, sempre que 
relevante, agregar novos.

Para as demonstrações econômico-financeiras, também 
disponíveis em nosso sítio na internet, foram obedecidas 
as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da 
Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), 
assim como os princípios de comunicação transparente da 
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). 
Para os aspectos de governança corporativa e sustentabili-
dade, utilizou-se o modelo da GRI e, para a responsabilidade 

contamos com consultoria externa da Weingrill Informação 
e Comunicação Ltda., pelo segundo ano consecutivo.

 GRI 3.5/3.7  A seleção das informações priorizou a relevância 
dos temas com relação às opções estratégicas da Sabesp, 
à transparência no relacionamento com as partes inte-
ressadas, aos resultados da matriz de materialidade e à 
prestação de contas a analistas, investidores, governos, 
colaboradores, clientes e, principalmente, à comunidade 
em que estamos inseridos. Em suma, o relatório aponta 
o interesse da organização e seus esforços no sentido de 
integrar a sustentabilidade à sua gestão. 

O relatório deste ano busca mais concisão e objetividade 
do texto, em linha com o espírito da sustentabilidade, com 
menor consumo de papel e gastos. A tiragem tem sido 
reduzida ano a ano, conforme quadro a seguir.

Edição 2008 2009 (1) 2010 2011 (2) 2012

Tiragens

PORTuguês 2.000 1.000 700 600 400

IngLês 300 200 - 200 -

EsPanhOL 300 200 - - -

(1)  A partir deste ano, deixamos de publicar a versão impressa em espanhol, tornando-a 
disponível apenas em meio digital

(2) A edição de 2011 foi impressa em inglês em razão de nossa participação em eventos 
como a Rio+20 e as comemorações pelos dez anos de listagem na Bolsa de Nova York. 
Retomamos, neste ano de 2012, nossa decisão de torná-la disponível apenas em meio digital
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social, o guia para elaboração de 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 ONU que congrega empresas para pro-
mover o desenvolvimento sustentável. Encaminhamos 
anualmente a versão em inglês de nosso relatório como 
“comunicação de progresso”. 

 GRI 4.14/4.16/4.17  O processo de engajamento de partes inte-
ressadas com vistas à elaboração deste relatório envolveu 
a realização de audiência de sustentabilidade em 11 de 
dezembro de 2012, promovendo uma oficina de especia-
listas em sustentabilidade, com o objetivo de recolher 
subsídios para a elaboração do relatório e o lançamento 
da nossa Política Institucional de Sustentabilidade. Dela 
participaram 51 convidados externos, que se juntaram 
a 38 de nossos profissionais, divididos em três grupos 
temáticos: social; financeiro; ambiental.

 GRI 3.4  A versão eletrônica deste relatório pode ser encon-
trada em sabesp.com.br/rs2012. Informações adicionais, 
sugestões e críticas a respeito desta publicação devem 
ser enviadas a sustentabilidade@sabesp.com.br. Assim 
como as edições anteriores, este relatório foi devidamente 
neutralizado em carbono.

matriZ de materialidade
Para avaliar o grau de adesão entre o que a empresa entende 
relevante ser destacado no relatório nas dimensões ambien-
tal e social e o que as partes interessadas apontam como 
importante, recorremos, pelo terceiro ano consecutivo, à 
ferramenta de matriz de materialidade, apresentada a seguir. 
As manifestações foram colhidas junto a ONGs, associações 
e empresas, cabendo as respostas a apenas um de seus 
dirigentes ou prepostos. Os questionários foram enviados e 
recebidos pela internet. Recebemos 38 retornos (em 2011, 
foram 102, em 2010, foram 62 e, em 2009, 54). 

Constata-se que, novamente, os temas gestão ambiental, 
gestão de recursos hídricos e gestão de pessoas alcançaram 
as maiores pontuações.

Conforme se pode observar, ocorreu concentração de pontos 
representativos de cada tema no quadrante superior direito 
das matrizes, o que indica alta coerência entre os pontos de 
vista interno e externo. Neste aspecto, foi mantida a mes-
ma tendência observada em 2011. Nota-se que há pouca 
diferença entre o que a empresa entende como importante 
para a consecução de suas atividades e o que as partes 
interessadas julgaram relevante figurar neste relatório. 
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 1.1 Declaração do dirigente da instituição 6 e 7
 1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades Ao longo de todo o relatório
 2.1 Nome da organização 8
 2.2 Principais marcas, produtos e serviços 8

 2.3 Estrutura operacional da organização 8

 2.4 Localização da organização 8

 2.5 Países em que a organização opera 8
 2.6 Tipo e natureza jurídica da organização 8
 2.7 Mercado atendido 8
 2.8 Porte da organização 8 e 62

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

Não ocorreram mudanças referentes ao porte ou à participação 
acionária em 2012       

 2.10 Prêmios recebidos 61 e 73
 3.1 Período coberto pelo relatório 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012
 3.2 Data do relatório anterior 23 de março de 2012

 3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal)
O próximo relatório de sustentabilidade está previsto para  
ser publicado no ano de 2014, referente ao exercício de 2013.  
O relatório é publicado anualmente

 3.4 Dados para contato/sugestões 79
 3.5 Processo de definição do conteúdo 78
 3.6 Limites do relatório (unidades/instalações) 78
 3.7 Limitações quanto ao conteúdo 78
 3.8 Base referente a subsidiárias ou outras A Sabesp não tem subsidiárias

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

78

 3.10 Reformulações em relação ao relatório anterior 78
 3.11 Mudança no escopo, limite e medição 78
 3.12 Quadro de localização dos indicadores GRI 80

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

78

 4.1 Estrutura de governança 46

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

46

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

46

 4.4 
Mecanismos para que acionistas e empregados 
deem sugestões ao mais alto órgão de governança

71

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

48

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

8 

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

55 e 59

 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 79
 4.15 Base para o engajamento de stakeholders 72
 4.16 Abordagens para o engajamento de stakeholders 79

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

79

 EC1 Valor econômico gerado e distribuído 46

 EC2 
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as 
atividades da organização em razão de mudanças climáticas

54

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

65

 EC4 Ajuda financeira significativa recebida do governo 73

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

65

 EC6 
Políticas, práticas e proporções de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes

70

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

63

localiZação doS indicadoreS Gri  GRI 3.12 

INDICADOR GRI G3 PÁGINAS
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 EC8 
Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura 
e serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por 
meio de engajamento comercial, em espécie ou atividade pro bono

74

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

60

 EN1 Materiais usados por peso ou volume 12
 EN2 Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem 12
 EN3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária 12 

 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

12

 EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada 12

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

56

 EN13 Habitats protegidos ou restaurados 56

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

12 e 54

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

54 e 55

 EN21 Descarte total de água, por qualidade e destinação 12

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

23 e 55

 EN30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo 12 e 76
 LA1 Total de trabalhadores por unidade, tipo de emprego e região 63

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

65

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

65

 LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva 67

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

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

 LA6 

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

68

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

69

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

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

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

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

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

67

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

68

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

67

 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

63 e 64

 LA14 Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional 64

 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

71

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

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

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

68

 HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas 47

 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

67

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

71

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

71
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 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

68

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

Em 2012 não foram registradas ocorrências deste tipo

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

72

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

47

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

47

 SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção 47

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

A Sabesp atua de acordo com as políticas e os objetivos de 
sustentabilidade ambiental e as políticas públicas relacionadas 
ao tema. Participa ativamente dos Sistemas Nacional e Estadual 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos em todas as suas 
instâncias, tendo representação em 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

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

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

68

 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

68

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

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

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

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

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

61

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

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

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

Não tivemos, em 2012, casos de não conformidade referentes a 
códigos e legislações relacionados ao marketing, publicidade, 
promoção e patrocínio

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

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

 1 Respeitar e proteger os direitos humanos 19, 46, 47, 59, 62, 67, 68, 70 e 72

 2 Impedir violações de direitos humanos 62, 68 e 71

 3 Apoiar a liberdade de associação de trabalho 67

 4 Abolir o trabalho forçado 59, 62, 68 e 71

 5 Abolir o trabalho infantil 59, 62, 68 e 71

 6 Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho 46, 47, 60 e 62

 7 Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais 25 e 72

 8 Promover a responsabilidade ambiental 25 e 72

 9 Encorajar tecnologias que não agridam o meio ambiente 25 e 72

 10 Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina 46, 47 e 59

localiZação doS PrincíPioS do Pacto GloBal
PRINCíPIOS PÁGINAS

82 rElaTório dE susTEnTabilidadE 2012



inFormaçÕeS corPoratiVaS

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

RELATóRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

sabesp.com.br/rs2012

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

REDES SOCIAIS

youtube.com.br/user/saneamentosabesp

flickr.com/sabesp

facebook.com/oficialsabesp

twitter.com/ciasabesp

ATENDIMENTO

agência Virtual: sua agência de atendimento na internet. Solicite segunda via de conta, 
conserto de vazamentos, consulte o histórico de consumo e saiba onde efetuar pagamentos. 

https://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual

atendimento online: consulte nossos atendentes e tire suas dúvidas sobre os serviços.  
Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 21 horas, e aos sábados, das 8 horas às 17 horas. 

sabesp.com.br • Opção: atendimento online

agências de atendimento: encontre a agência de atendimento mais próxima de sua 
residência pelo site ou na conta de água entregue em sua residência. 

sabesp.com.br • Opção: clientes e serviços 

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO

195 (ligação gratuita) 

Para emergências, como falta de água, vazamentos e esgoto entupido. 

Funciona 24 horas, todos os dias.

SERVIÇOS COMERCIAIS

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

Região Metropolitana de são Paulo: 0800-0119911 (ligação gratuita)

Funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 21 horas, e aos sábados, das 8 horas às 17 horas. 

Interior e litoral: 0800-0550195 (ligação gratuita)

Funciona 24 horas, todos os dias.

atendimento telefônico para deficiente auditivo: 0800-7773700 (ligação gratuita)

Atende todos os serviços de natureza operacional e comercial na Região Metropolitana de São Paulo.

Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas. 

sabesp soluções ambientais para a Região Metropolitana de são Paulo: 0800-07712482 (ligação gratuita)

Presta atendimento exclusivo para grandes clientes sobre medição individualizada, Programa de Uso 
Racional da Água (Pura), esgotos não domésticos, água de reúso e demais itens que integram o programa.

Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas.

Ouvidoria: 0800-0550565 (ligação gratuita)

Com o número do protocolo em mãos, os usuários podem registrar reclamações quanto a 
atendimento de serviços já solicitados. Além disso, é possível enviar críticas, denúncias ou elogios. 

Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 18 horas.

sabesp.com.br • Opção: ouvidoria
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universaliZação
A @CiaSabesp pretende universalizar o saneamento 

nos municípios atendidos até o fim da década. #rs2012

se liga na rede
Com o Se Liga na Rede, a @CiaSabesp possibilita que famílias de baixa 

renda conectem seus imóveis à rede pública de esgoto. #rs2012

27,7 milhões de pessoas
Maior empresa de saneamento das Américas. Quinta do mundo em população 

atendida: a @CiaSabesp abastece 27,7 milhões de pessoas. #rs2012

valoriZação
As ações da @CiaSabesp conquistaram a terceira maior valorização do Ibovespa; 

a empresa teve crescimento do valor de mercado de 67%. #rs2012

melhores práticas ambientais
Alinhada com as melhores práticas ambientais, a @CiaSabesp renovou 

75,3% da frota de veículos leves e 48,3% da frota de caminhões. #rs2012

responsabilidade social
Por meio do Se Liga na Rede, a @CiaSabesp ajuda famílias de baixa 

renda a ter suas casas conectadas à rede pública de esgoto. #rs2012

coleta de esgoto
A @CiaSabesp coleta o esgoto de 21 milhões de pessoas. #rs2012

aquapolo ambiental
O Aquapolo Ambiental, da @CiaSabesp, tem a maior planta de produção 

de água de reúso do Brasil e uma das cinco maiores do mundo. #rs2012

apoio ao esporte
Em 2012, a @CiaSabesp investiu R$ 2,8 milhões em projetos esportivos. #rs2012

investimento
Em 2012, a @CiaSabesp investiu R$ 2,5 bilhões e teve lucro 56,3% maior que em 2011. #rs2012

produção de biogás
Usando biometano como combustível, a @CiaSabesp deixará de lançar 

1.600 toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. #rs2012

@CiaSabesp #rs2012

Siga a Sabesp no Twitter.  
Conheça aqui alguns de nossos posts sobre  

o Relatório de Sustentabilidade 2012 

www.twitter.com/ciasabesp


@CiaSabesp

estações de tratamento
A @CiaSabesp opera 214 estações de tratamento 

de água e 493 estações de tratamento de esgoto. #rs2012

investimento em cinema
A @CiaSabesp é a que mais investe em cinema no Estado de São Paulo 

e uma das três maiores incentivadoras do setor no país. #rs2012

sustentabilidade
As ações de combate ao desperdício de água da @CiaSabesp conseguiram 

reduzir o consumo per capita da Grande São Paulo em 11%. #rs2012

abrangÊncia
A rede de esgoto da @CiaSabesp impressiona: são 45,8 mil km. 

A rede de distribuição de água vai ainda mais longe: 67,6 mil km. #rs2012

pura
O Pura, programa da @CiaSabesp voltado ao consumo racional, economiza 

um volume de água suficiente para abastecer 26 mil pessoas. #rs2012

nossa guarapiranga
Em 2012, com o Nossa Guarapiranga, a @CiaSabesp reteve 4,4 mil 

metros cúbicos de resíduos – um caminhão de lixo por dia. #rs2012

pesquisa e inovação
Em 2012, a @CiaSabesp investiu R$ 6,3 milhões em PD&I, 

praticamente o dobro do que foi investido no ano anterior. #rs2012

reservas florestais
Em três reservas florestais, a @CiaSabesp 

mantém 30 mil hectares protegidos. #rs2012

projeto tietÊ
Com a conclusão da 3ª etapa do Projeto Tietê, mais 1,5 milhão 

pessoas terão coleta de esgoto da @CiaSabesp. #rs2012

córrego limpo
Pelo programa Córrego Limpo, a @CiaSabesp atingiu a marca 

de 116 córregos despoluídos. #rs2012

tarifa baiXa
As tarifas da @CiaSabesp estão entre as mais baixas do país. 

A empresa ocupa a 16ª posição entre 27 companhias estaduais. #rs2012



@CiaSabesp

governança corporativa
A @CiaSabesp integra o Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento  

com nível mais alto de transparência entre mercado e acionistas. #rs2012

valor de mercado
O valor de mercado da @CiaSabesp atingiu R$ 19,8 bilhões em 2012. #rs2012

reduZir, reutiliZar e reciclar
Em 2012, a @CiaSabesp destinou 372 toneladas 

de materiais para reciclagem. #rs2012

inclusão digital
A Agência Virtual da @CiaSabesp foi aperfeiçoada para 

permitir o acesso de deficientes visuais. #rs2012

respeito ao portador de deficiÊncia
Em 2012, a @CiaSabesp passou a distribuir a conta 

de água e/ou esgoto também em braile. #rs2012

eficiÊncia no atendimento
Na @CiaSabesp, 100% dos atendimentos telefônicos 

são realizados em até 60 segundos. #rs2012

tarifa social
280 mil domicílios foram contemplados com 

a tarifa social da @CiaSabesp em 2012. #rs2012

satisfação do consumidor
Em 2012, 89% de 5.862 entrevistados pela @CiaSabesp se disseram 

satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço prestado. #rs2012

ouvidoria
A @CiaSabesp foi vencedora em todas as categorias do Prêmio 

Ouvidorias Brasil 2012, da revista Consumidor Moderno. #rs2012

pesquisa em saneamento ambiental
A @CiaSabesp implantou, em São José dos Campos, o primeiro centro 

de pesquisa do Brasil voltado à área de saneamento ambiental. #rs2012

água de reúso
Com o Aquapolo Ambiental, no ABC, a @CiaSabesp ampliou 

em 13 vezes a produção de água de reúso. #rs2012
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