
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A respeito da publicação: “A verdade sobre a oposição ao novo marco do 
saneamento”, de Yves Besse, seguem os esclarecimentos abaixo, sobre a 

atuação da Sabesp: 

 
 

1) RIO TIETÊ - Os investimentos realizados no Projeto Tietê, de quase R$ 12 bilhões, levaram 

serviços de saneamento a 10 milhões de pessoas na Grande São Paulo entre 1992 e 2018, o que 

equivale à população da Suécia ou Portugal. A coleta de esgoto cresceu de 70% para 87% no 

período e o tratamento passou de 24% para 78%. Ou seja, o índice de esgoto tratado mais que 

triplicou, mesmo com a população da Grande São Paulo tendo crescido cerca de 6 milhões de 

pessoas. 

2) RIO PINHEIROS – No Projeto Tietê foi construída uma enorme infraestrutura que, com outras 

obras em andamento, permitirá a universalização dos serviços na Grande São Paulo até 2030, 

bem como a recuperação dos rios Pinheiros e Tietê. Quando se fala na Grande São Paulo, cabe 

lembrar ainda que há o problema de mais de 3 milhões de pessoas vivendo em áreas informais, 

nas quais a Sabesp não pode atuar. Para diminuir o problema, o Programa Novo Rio Pinheiros 

vai implantar nos córregos da bacia deste rio soluções inovadoras em contratos de performance 

e unidades de recuperação da qualidade dos córregos. 

3) UNIVERSALIZAÇÃO – O índice de tratamento de esgotos da área atendida pela Sabesp hoje é 

de 77%, com a rede de coleta alcançando a marca de 90% dos seus clientes. A Companhia já 

universalizou o abastecimento de água para a totalidade dos 373 municípios por ela operados, 

sendo que 300 deles, no interior do estado, já tem 100% de água, 100% de coleta e 100% de 

tratamento de esgoto. 

4) INVESTIMENTOS - A Companhia investiu em média nos últimos 5 anos R$ 4 bilhões, sendo 

responsável por cerca de 30% de todo o investimento em saneamento no País, atendendo 

aproximadamente 13% da população brasileira. 

 

 



 

   

 

 

 

 

5) RECURSOS - A Sabesp tem como única fonte de recursos as tarifas decorrentes da prestação de 

serviços. A Companhia tem os melhores índices de desempenho no País com relação às 

companhias estaduais e em comparação às empresas privadas. Desde 2004, ano em que o 

percentual das suas ações negociadas no mercado passou para 49,7% de seu capital social, os 

investimentos totalizaram R$ 35 bilhões, a preços correntes, ou R$ 47 bilhões, se atualizados 

para 2018, pelo IPCA. O investimento per capita era de R$ 62,49 em 2004 e subiu para R$ 154,79 

em 2018. A companhia teve um crescimento nominal dos seus investimentos de 595%, sendo 

220% acima da inflação. Isso ocorreu em função da companhia ter investido 1,6 vezes o lucro 

gerado. 

6) PRODUTIVIDADE – Desde 2014, o número de empregados foi reduzido de 17.735 para 14.156 

(junho/2019), uma redução de 20%, enquanto o número de ligações de água e esgoto passou 

de 11,1 milhões para 17,5 milhões, um crescimento de 58%. Portanto, o índice de produtividade 

(nº de ligações por empregado) passou de 626 para 1.237, ou seja, a produtividade cresceu 

98%. Já os gastos com pessoal da Sabesp representavam 24% da receita líquida em 2004 e, em 

2019, representam 19%. 

7) GOVERNANÇA - Desde 2002 a Sabesp está listada no Novo Mercado, da B3, e negocia ADRs 

Nível III, na Bolsa Valores de Nova York, ambos segmentos que congregam somente empresas 

com os mais elevados níveis de governança corporativa. Das 139 empresas listadas no Novo 

Mercado da B3, apenas duas são do setor de saneamento, sendo a Sabesp uma delas. É ainda 

a única companhia de saneamento entre as 15 empresas brasileiras que negociam ADRs Nível 

III no mercado americano. 

 


