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SABeSP

Cada vez mais as empresas são cobradas a desempenhar na 
sociedade um papel que extrapola o da realização de negócios, 
o da prestação de serviços e o da geração de lucros para os 
acionistas. A convocação é para o exercício da responsabilidade 
social, isto é, a de uma atuação compatível com objetivos 
mais amplos de busca de um bem-estar coletivo e de um 
desenvolvimento que seja sustentável no longo prazo.

consolidAndo 
A empresA-cidAdã

o 
estágio mais avançado de conscientização e 
mobilização dos gestores e do corpo de em-
pregados para o desempenho socialmente 
responsável é o das que são consideradas 

“empresas-cidadãs”. Tal postura é especialmente 
importante num país como o Brasil, caracterizado 
pela desigualdade social e por uma grande popula-
ção carente de condições para o exercício digno da 
cidadania. Não se trata de uma proposta de que as 
empresas devam substituir a ação e a responsabili-
dade do Estado nessa missão, mas de uma percepção 
de que é preciso somar esforços para dar conta das 
demandas sociais.

Sintonizada com essa necessidade, a Sabesp vem 
desenvolvendo, nos últimos dois anos, um trabalho 
que aponta para sua consolidação efetiva como uma 
empresa-cidadã. O processo avança a passos largos, 
facilitado pela vocação de empresa socialmente res-
ponsável que a Sabesp possui pela própria natureza 
de suas atividades. Mesmo antes de se propagar a 
grande onda de conscientização a respeito da respon-
sabilidade social no meio corporativo, a Sabesp já 
tinha ações avançadas nessa área. A presença social 
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responsável é extremamente arrai-
gada na cultura da empresa, cujos 
serviços beneficiam milhões de 
pessoas. Pode-se dizer que isso faz 
parte do seu DNA, de empresa de 
serviço público com atuação num 
setor diretamente ligado à saúde, à 
qualidade de vida e à preservação 
do meio ambiente.

Além disso, em três décadas de 
existência, a empresa e seus em-
pregados não se limitaram a esse 
campo, assumindo ou criando 
ao longo da história uma série de 
compromissos com as comunida-
des próximas de suas instalações e 
com a sociedade em geral. Vale di-
zer ainda que, no âmbito interno, 
a empresa também segue o prin-
cípio do respeito às pessoas e promove a valorização 
do seu capital humano, com uma política de abertura 
à participação, eqüidade na oferta de oportunidades, 
incentivo ao desenvolvimento profissional e respeito 
às diversidades. Como resultado, a Sabesp mantém 
189 projetos de responsabilidade social, 73% dos 
quais são voltados para a comunidade externa e 27% 
para a comunidade interna e seus familiares. A essas 
ações se somam iniciativas para alinhar fornecedores 
e clientes na busca de relações pautadas pela ética e 
pela responsabilidade social em todos os atos.

Este caso mostra o extenso arco de ações de 
responsabilidade social que a Sabesp vem desen-
volvendo há muitos anos e que envolve diretamente 
a participação de cerca de 1 200 empregados, sem 
prejuízo do cumprimento de suas obrigações profis-
sionais. Mostra também como todo esse esforço vem 
sendo organizado estratégica e institucionalmente de 
um modo mais coerente, mais articulado e voltado 
para uma aplicação mais eficaz dos recursos. E 
ainda quais as providências que estão preparando 
a Sabesp para alcançar o status de empresa-cidadã 
– um objetivo traçado para 2009 no planejamento 
estratégico.

Firmemente decidida a fortalecer ainda mais 
sua atuação no plano da cidadania corporativa, a 
Sabesp constituiu no início de 2003 um Grupo de 
Responsabilidade Social, e começou um processo de 
estruturação de seus inúmeros projetos e iniciativas 
sociais. Dentro de uma nova perspectiva, as ações 
nessa frente passaram a ser reconhecidas como es-
tratégicas e a contar com uma política institucional, 

sob o patrocínio da presidência e 
diretorias da empresa. Isso ficou 
configurado com a inclusão de 
objetivos e metas correspondentes 
no Balanced Scorecard da empre-
sa, cuja implementação teve início 
em 2004. Mais recentemente, o 
Idis-Instituto para o Desenvolvi-
mento do Investimento Social foi 
contratado para prestar consulto-
ria ao projeto de tornar a Sabesp 
reconhecida pela sociedade como 
empresa-cidadã e na tarefa de 
preparar a organização para al-
cançar a excelência em matéria 
de responsabilidade social.

A mobilização organizada já 
produz resultados notáveis. Em 
2004 e 2005, a Sabesp teve o 

total de 17 projetos listados no Guia Exame da Boa 
Cidadania Corporativa. Em 2002, quando partici-
pou pela primeira vez no Guia Exame, o número 
de projetos relacionados havia sido de 6. A Sabesp 
também recebeu em 2004 distinções como o Prêmio 
Ser Humano, o Troféu Amanco por um Mundo 
Melhor, o Top Social, o título de Empresa Cidadã do 
X Fórum Nacional de Cidadania Empresarial, o Prê-
mio Benchmarking Ambiental Brasileiro e o Prêmio 
Nacional da Qualidade em Saneamento. Também já 
é reconhecida pela Fundação Abrinq como Empresa 
Amiga da Criança. Em 2005 a Sabesp foi agraciada 
com as premiações: Prêmio e-Learning, Prêmio Ser 
Humano - pela ABRH - Associação Brasileira de 
Recursos Humanos, Prêmio Nacional da Qualidade 
em Saneamento, Prêmio Nacional de Qualidade de 
Vida, Prêmio “As Luzes da Água”, instituído pela 
ONU, Prêmio Governador Mário Covas, Prêmio 
Estadual de Conservação e Uso Racional de Energia 
2005 – Procel,  Prêmio Governança Corporativa, 
Selo Anefac Transparência e IV Prêmio de Exce-
lência em Governo Eletrônico.

Em março de 2006, pelo terceiro ano consecuti-
vo, junto com a publicação de suas demonstrações 
financeiras, a Sabesp apresentou um balanço social 
com uma extensa avaliação dos seus investimentos 
voltados para o bem-estar coletivo, a qualidade de 
vida e a preservação ambiental.
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de São Paulo (Sabesp) atua no pla-
nejamento, execução e operação de 
sistemas de água, coleta e tratamen-
to de esgotos domiciliares e efluentes 
industriais. Serve a uma população 
de 25 milhões de pessoas, de 368 
dos 645 municípios paulistas. Sua 
área de atuação inclui a capital de 
São Paulo, cidades da região me-
tropolitana, do interior e do litoral 
do estado.

A empresa é constituída na for-
ma de uma sociedade de economia 
mista, cujo principal acionista, com 50,3% das ações 
é o governo do estado de São Paulo. E com 49,7% 
também são sócios os municípios paulistas e investi-
dores privados. De capital aberto, tem ações cotadas 
na Bovespa e certificados de depósitos negociados na 
Bolsa de Nova York.

Organizacionalmente, a Sabesp é dividida em 16 
Unidades de Negócio e uma Alta Administração. 
Com um quadro de aproximadamente 18 mil em-
pregados, a empresa registrou em 2005 uma receita 
operacional líquida de 4,4 bilhões de reais e um lucro 
de 865,6 milhões de reais.

Incluem-se entre as prioridades da Sabesp a con-
tribuição para a melhoria da qualidade de vida da 
população e a ação no sentido de preservar o meio 
ambiente e gerir adequadamente um dos bens mais 
preciosos do planeta: a água.

UmA HISTórIA DE  
SErVIçoS À ColETIVIDADE

A trajetória da Sabesp se iniciou há mais de 30 
anos, mais precisamente em 1973, quando foi criada 
pela incorporação de diversas empresas e autarquias 
que gerenciavam o abastecimento de água e a coleta 
de esgotos na capital paulista e em áreas do interior 
e do litoral de São Paulo. Em meados da década de 
90, a empresa passou por um processo profundo de 
reestruturação organizacional e adotou um modelo 
de atuação mais adequado ao novo nível de compe-
titividade imposto pela abertura do mercado, a glo-
balização e a participação de companhias privadas 
no setor.

Ao mesmo tempo em que não descuida do de-
sempenho de sua função social como prestadora de 
serviços públicos no campo do saneamento am-
biental, a Sabesp assimilou a necessidade de buscar 
constantemente a eficiência operacional e a geração 

de resultados econômico-financeiros 
para os acionistas.

Para cumprir seus objetivos, a 
empresa realizou investimentos, 
somente no período de 1995 a 2005, 
da ordem de 8 bilhões de reais, dis-
tribuídos em obras como a extensão 
das redes de fornecimento de água 
e de coleta de esgotos, o projeto de 
despoluição do Rio Tietê e campa-
nhas como o Pura-Programa de Uso 
Racional da Água.

Como resultado, a Sabesp já 
alcançou um índice de 100% de fornecimento de 
água para a população urbana das cidades em que 
atua, enquanto a média das demais empresas de sa-
neamento do país é de 93%. Na coleta de esgoto seu 
índice de atendimento é de 75% e a média nacional 
está em 29%. No tratamento de esgoto, a Sabesp tem 
uma taxa de 62%, e o restante do país conta com 
apenas 16%.

Os benefícios dessa atuação se verificam não ape-
nas na elevação dos índices de população abastecida 
por serviços de água tratada e esgoto, como também 
na redução da mortalidade infantil, melhoria do pa-
drão geral de saúde e das condições ambientais.

GESTão DE rECUrSoS HUmANoS: 
rESpEITo ÀS pESSoAS

No plano interno da empresa, um dos pilares de 
apoio do modelo organizacional da Sabesp é uma 
política de gestão de pessoas plenamente integradas 
aos objetivos empresariais. Com a orientação e o 
suporte da Superintendência de Recursos Humanos 
e Qualidade, dissemina-se na Sabesp uma cultura 
caracterizada pela valorização das pessoas, estímulo 
ao autodesenvolvimento profissional, abertura à par-
ticipação consciente e busca contínua da qualidade 
nos serviços prestados. Nesse sentido, a empresa já 
avançou em diversas frentes como a constituição de 
sua universidade corporativa e a implantação de um 
sistema de gestão por competências.

A adoção de práticas inovadoras de gestão de re-
cursos humanos tem se mostrado, como em muitas 
outras empresas, um fator estratégico para o sucesso 
do negócio e para a sustentação de suas condições 
de sobrevivência num ambiente altamente compe-
titivo e em transformação incessante. Na Sabesp, 
particularmente, essa componente é considerada 
essencial para manter a posição de melhor prestadora 
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de serviços em saneamento ambiental e alcançar o 
reconhecimento como empresa ética, competitiva, 
eficaz, voltada ao cliente e ao cidadão.

o proGrAmA DE rESpoNSAbIlIDADE 
SoCIAl DA SAbESp

Do DNA para a Estratégia Empresarial
Saneamento ambiental é responsabilidade social. 

Portanto, a responsabilidade social é intrínseca ao 
negócio da Sabesp. Pode-se dizer que faz parte do 
seu DNA. Os objetivos empresariais são inteiramente 
convergentes com o desenvolvimento do bem-estar 
humano e com a preservação do meio ambiente. 
Cada avanço obtido na qualidade do produto ou 
na extensão dos serviços prestados representa um 
progresso social, contribuindo especialmente para a 
preservação da saúde da população. 

Além de evoluir continuamente há mais de 30 
anos na prestação de serviços dos quais é conces-
sionária, a Sabesp também desenvolveu um amplo 
conjunto de ações sociais voltadas às comunidades do 
seu entorno, à educação, à cultura, ao meio ambiente 
e à saúde. Tais ações sociais foram brotando, de for-
ma esparsa, nas suas diversas Unidades de Negócio, 
muitas vezes pela iniciativa e pela vontade de em-
pregados, motivados a dar para a coletividade outras 
contribuições para suprir carências além daquelas 
que já geravam com sua atividade profissional.

Desde o início de 2003, porém, a Sabesp resolveu 
assumir um novo desafio nesse campo. O desafio 
é o de avançar ainda mais no conceito de empresa 
socialmente responsável, construindo uma política 
estruturada, transparente e democrática de atuação 
social. O objetivo é consolidar a responsabilidade 
social como parte da estratégia da empresa, ressaltá-la 
como uma finalidade integrada ao negócio e torná-la 
uma vantagem comparativa no mercado, reconhe-
cida por clientes, acionistas, governo, investidores 
e pela sociedade em geral. Os propósitos também 
são os de aprimorar as práticas já existentes e obter 
resultados melhores e maiores, visando contribuir 
para o desenvolvimento sustentado.

Essa diretriz de responsabilidade social toma como 
ponto de partida a experiência acumulada com de-
zenas de projetos já desenvolvidos na Sabesp e fixa 
como meta alcançar novos patamares de engajamen-
to e de conscientização do corpo da empresa em torno 
dessa questão. Ela se soma à já existente Política 
Institucional Ambiental, a qual estabelece princí-
pios, critérios e diretrizes para orientar a empresa na 

condução das questões ligadas com o meio ambiente 
e no relacionamento com órgãos e instituições afins 
do mercado e da sociedade, segundo conceitos de 
ética, transparência, espírito de cooperação, diálogo 
positivo constante e pró-atividade. O desafio que está 
sendo enfrentado neste momento é a articulação de 
todo esse conjunto com o direcionamento estratégico 
da empresa.

Patrocínio da Alta Gestão 
O primeiro passo para a estruturação de um pro-

grama institucional foi a constituição, em fevereiro 
de 2003, de um Grupo de Responsabilidade Social, 
com representantes de todas as áreas e diretorias da 
empresa. O grupo recebeu como atribuições alinhar 
o conceito de responsabilidade social na Sabesp, 
propor as bases de um programa institucional de 
responsabilidade social 
alinhado com a gestão e 
com as estratégias e po-
líticas empresariais. Para 
montar seu programa, o 
grupo visitou empresas, a 
fim de conhecer outras ex-
periências bem-sucedidas 
de organização da área de 
responsabilidade social, e 
participou de seminários 
e eventos relacionados ao 
tema.

O grupo comprovou 
que, na Sabesp, predomi-
navam ações que foram 
iniciadas porque a em-
presa precisava melhorar a qualidade de vida num 
determinado entorno e iniciativas completamente 
isoladas. Não existia um patrocínio institucional para 
as iniciativas de responsabilidade social. Os projetos 
contavam com patrocinadores locais, por exemplo 
gerentes e outros profissionais da empresa.

Como resultado da formação do Grupo de Res-
ponsabilidade Social da Sabesp, e o início de um tra-
balho de planejamento e definição de uma estratégia 
para o setor, a presidência e a diretoria da empresa 
assumiram o papel de patrocinadores, reconhecendo 
e validando o programa. Com isso, o planejamento 
estratégico através do Balanced Scorecard, imple-
mentado em 2004, incluiu entre os demais objetivos 
estratégicos, dois objetivos de responsabilidade social:  
“ser reconhecida pela sociedade como empresa-
cidadã” e “preparar-se para alcançar a excelência 
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ambiental e atuar com responsabilidade social”.
O movimento de direcionamento estratégico da 

responsabilidade social na Sabesp começou com a 
definição de diretrizes institucionais, valores e princí-
pios de ação coletiva. Dessa elaboração participaram 

a diretoria, a presidência 
da Companhia e o grupo 
de responsabilidade social, 
com representantes de todas 
as áreas da empresa. Como 
diretrizes institucionais de 
responsabilidade social, a 
empresa assumiu:
• alinhar e integrar a prática 
de responsabilidade social 
apoiada na visão de susten-
tabilidade;
• disseminar permanen-
temente os conceitos de 
responsabilidade social e 

sustentabilidade;
• articular os diversos públicos de relacionamento da 
empresa como co-responsáveis pela responsabilidade 
social da Sabesp
• monitorar e avaliar o programa de responsabilidade 
social para o seu aperfeiçoamento contínuo
• integrar a empresa com seus públicos de relacio-
namento

Códigos de Ética e de Conduta
Para dar suporte ao direcionamento da Sabesp 

nesse rumo foi contratado o serviço de consultoria 
do IDIS-Instituto para o Desenvolvimento do In-
vestimento Social. Com o apoio do Idis, foi dada a 
partida a uma etapa fundamental da disseminação 
dos conceitos de responsabilidade social: a cons-
trução de um código de ética, complementada por 
um código de conduta. O processo se iniciou com a 
definição de um conjunto de valores para balizar os 
processos decisórios, em todos os níveis da empresa, 
da presidência até os níveis operacionais, de forma 
condizente com os objetivos e convicções da Sabesp. 
Os valores definidos são seis: respeito à sociedade, 
respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, inte-
gridade, competência e cidadania.

À luz desses valores, já foi desenvolvido o Código 
de Ética e Conduta Sabesp. O código discrimina os 
seguintes princípios éticos de ação:
• Atuar garantindo o equilíbrio sustentável entre as 
dimensões sociais, econômicas e ambientais.
• Zelar pelos recursos públicos e privados, utilizan-

do-os de forma eficiente, eficaz e lícita.
• Atuar garantindo o aperfeiçoamento contínuo da 
qualidade dos produtos e serviços ofertados e o com-
prometimento com os resultados.
• Agir com justiça nas ações e decisões promovendo o 
equilíbrio e a harmonia, na conciliação dos interesses 
e propósitos da Sabesp e de seus diferentes públicos 
de relacionamento.
• Atuar de forma construtiva, estabelecendo a con-
fiança como princípio da relação entre a companhia 
e seus diferentes públicos de relacionamento.
• Atuar com transparência, clareza e precisão nas 
relações profissionais, nas práticas de governança 
corporativa e na comunicação com todos os públicos 
envolvidos.
• Atuar garantindo práticas de gestão de pessoas que 
respeitem a diversidade e fortaleçam a motivação, a 
satisfação e o comprometimento. 
• Atuar respeitando a legislação vigente.
• Atuar no fortalecimento e aperfeiçoamento das 
comunidades onde atua diretamente e na sociedade 
em geral.

A elaboração do Código de Conduta, um guia 
prático que orienta cada empregado na aplicação 
dos princípios do Código de Ética no seu dia-a-dia, 
está em pleno curso por meio de um trabalho com o 
grupo de Responsabilidade Social e por grupos focais 
que contam com a participação de representantes 
de todas as áreas da empresa que mantém relações 
com empregados, clientes, comunidade, fornecedores, 
imprensa, e da sociedade. O Código de Conduta trata 
do comportamento individual do empregado e orienta 
seu discernimento em relação a questões da legisla-
ção, conflito de interesses,  aceitação de presentes, 
proteção dos ativos da empresa, confidencialidade de 
informações, manifestações públicas, assédio moral 
e sexual, e utilização de recursos e equipamentos da 
empresa. Há, ainda um vasto plano de comunicação 
e disseminação do código de ética, permeando todos 
seus públicos de interesse: empregados, fornecedores, 
comunidade, sociedade/cliente/consumidor.

A preparação do corpo da empresa para a res-
ponsabilidade social foi reforçada a partir de julho de 
2005, quando teve início o Programa de Capacitação 
em Responsabilidade Social. Na primeira etapa, 400 
empregados participaram de cursos presenciais e foi 
disponibilizado curso virtual sobre o tema para toda 
a comunidade Sabesp.

Uma outra iniciativa foi a produção de um 
Manual de Diretrizes do Voluntariado Sabesp, para 
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orientar os empregados que dese-
jam participar ou já participam 
de projetos sociais mantidos pela 
empresa ou com seu apoio e, 
ainda, deverá balizar o Programa 
de Voluntariado Sabesp. Além 
disso, está sendo implementado 
um sistema de monitoramento 
de indicadores de Responsabili-
dade Social. Este sistema é cor-
porativo, disponibilizado a todas 
as diretorias, com possibilidade 
de obter os dados de forma on-
line. Como principais benefícios 
desse sistema podemos destacar: 
diagnóstico de RS na Sabesp 
segundo indicadores de mercado; 
visão abrangente do estágio de RS 
dentro da Sabesp, em cada diretoria; cadastramento 
dos projetos sociais e acompanhamento do histórico 
de suas evoluções via webagilidade na obtenção de 
informações para diretorias, presidência; órgãos ex-
ternos. Foram treinadas 80 pessoas diretamente.

oS proJEToS SoCIAIS  
E SEUS rESUlTADoS

A Sabesp e cerca de 1.200 de seus empregados 
mantêm em funcionamento atualmente um to-
tal de 189 ações de responsabilidade social. Esse 
universo inclui trabalhos com diferentes graus de 
complexidade e abrangência. Encontram-se desde 
ações muito estruturadas, como a Tarifa Social, até 
trabalhos de base, de verdadeiros guerreiros, de gente 
que resolve problemas e arca com responsabilidades 
individualmente, como a de prestar auxílio de saúde 
em favela.

Há dois vetores de atuação da empresa no campo 
social. Um é o dos investimentos que realiza para 
beneficiar seu corpo de empregados e seus familiares. 
O outro é o da realização de ações externas em be-
nefício das comunidades nas áreas em que a Sabesp 
atua e para a sociedade em geral.

INVESTImENToS NA  
ComUNIDADE INTErNA

O investimento social na comunidade interna 
compreende um leque de projetos voltados para em-
pregados, familiares, prestadores de serviço e forne-
cedores. São ações voltadas a garantir um ambiente 

de trabalho seguro e saudável, a 
prevenção de acidentes e danos 
à saúde, a melhoria da qualidade 
de vida, a educação, o desenvol-
vimento profissional e pessoal e 
o cumprimento da legislação e 
respeito aos direitos nos aspectos 
trabalhista, sindical e das relações 
de negócio.

Para os empregados foi adota-
do o modelo de Gestão de Pessoas 
por Competências, tendo como 
premissa dar ampla oportuni-
dade de evolução para todos, 
estimular o autodesenvolvimen-
to e assegurar o fortalecimento 
de um quadro de profissionais 
que reúnam as competências 

essenciais necessárias para a obtenção de resultados 
expressivos e agregar valor ao negócio. O modelo 
se apóia na seleção por concurso público, num 
sistema de avaliação por competências, estendido 
a todos os empregados e gerentes, na remuneração 
por competências e no aprimoramento da formação, 
reciclagem profissional e orientação à carreira por 
meio da Universidade Empresarial Sabesp-UES. Em 
2005, a UES recebeu investimento de R$ 5,3 milhões, 
propiciando 72.418 participações em cursos presen-
ciais e a distância, o que correspondeu a 36,4 horas 
homem/treinamento, com uma carga horária total de 
583.078 horas em treinamento. O desenvolvimento 
da educação a distância democratizou ainda mais o 
acesso ao conhecimento, com uma grade de 40 cur-
sos pela intranet e 197 cursos pela TV corporativa, 
possibilitando 7.290 participações.

A UES também subsidia para os empregados 
a realização de cursos de pós-graduação e MBA. 
Ainda no campo educacional, a empresa mantém 
convênios com 120 entidades de ensino particular, 
obtendo para os empregados descontos em mensali-
dades de cursos que se estendem desde alfabetização 
e supletivo até cursos técnicos, educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-
graduação, cursos de idiomas e outros.

Outra importante ação voltada para o público 
interno é o Programa de Promoção à Vida-PPV, 
com o objetivo de promover a conscientização com 
respeito à segurança e saúde no trabalho. Com ên-
fase na prevenção, o programa colaborou para que 
a empresa registrasse em 2005 uma redução de 12% 
no número de acidentes de trabalho e um expressivo 
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abrandamento na gravidade dos acidentes. Esten-
dendo seu alcance para as contratadas pela Sabesp 
para a prestação de serviço, permitiu a diminuição 
de 25% nos acidentes anotados pelas companhias 
parceiras, em 2004. As diversas iniciativas do PPV 
estão alinhadas com o objetivo da Sabesp de con-
quistar a certificação internacional OHSAS 18001, 
a mais reconhecida nesse campo.

A Sabesp, ciente da sua importância frente às 
questões ambientais, desenvolve permanentemente 
ações que contribuem para o consumo consciente 
e responsável do seu produto principal, a água. É o 
caso de atividades como Um Dia na Sabesp, Projeto 
Empresa, Comissão Interna de Uso Racional da 
Água e Descobrir Sabesp, que buscam aproximar 
os filhos e os próprios empregados à companhia, 
levando a eles informações sobre a Sabesp, a pre-
servação do meio ambiente e o uso racional de água 
através de visitas às instalações, palestras e atividades 
interativas, bem como ações de adequação de con-
sumo.  Em 2005, estas ações abrangeram 588 filhos 
de empregados e 6.330 empregados. 

Com o mesmo foco de sensibilizar os empregados 
para a adoção de atitudes responsáveis em relação ao 
meio ambiente a partir do seu espaço de trabalho, 
destacam-se: a Coleta Seletiva realizada maciçamente 
em várias Unidades, atingindo aproximadamente 
1.500 pessoas, com efeito multiplicador nas comuni-
dades; o Housekeeping para 1.350 pessoas; a Oficina 
de Arte de Confecção de Papel Reciclado, para 30 
monitores; o Lixo no Lixo, para 2.149 pessoas e o 
Lixo Limpo, com a coleta de 8 toneladas de lixo 
reciclável.

A empresa mantém ainda programas de visita 
a suas instalações, de atendimento e recuperação 
do empregado portador de dependência química, 
de destinação responsável de resíduos nos locais de 
trabalho, de valorização e homenagem ao empregado 
por tempo de casa, de participação 
nos resultados, de memória empre-
sarial, cursos supletivos, grupo anti-
tabagismo, programa de ginástica 
laboral, programa de apoio aos apo-
sentados, programa de integração de 
novos colaboradores e outros.

A Sabesp, em parceria com a 
Avape - Associação para Valoriza-
ção e Promoção de Excepcionais, 
propiciou em 2005 a colocação 
profissional de 35 pessoas portado-
ras de deficiência para atuarem na 

Central de Atendimento Telefônico 195. Ao facilitar 
o trabalho de pessoas com deficiência que integram 
a equipe de trabalho, muito mais do que cumprir 
a legislação atual, a Sabesp cria oportunidades de 
inclusão social a toda uma categoria que, além do 
profissionalismo, tem a oferecer experiência de vida 
na superação de dificuldades e conquistas.

Os benefícios oferecidos pela Sabesp aos emprega-
dos incluem subsídio de parte do plano de assistência 
médica, da previdência privada, da alimentação e 
outros previstos em lei. A Sabesprev-Fundação Sa-
besp de Seguridade Social, mantida com participação 
da empresa, além de aposentadoria complementar 
oferece também plano de saúde, plano odontológico 
e seguro de vida. Em 2005, foram destinados R$ 
14,3 milhões de reais à Sabesprev, em previdência 
privada. A empresa colabora ainda com sustentação 
da Associação Sabesp, voltada para o lazer, ativida-
des culturais e esportivas. A Associação possui um 
quadro de mais de 11.500 sócios, sendo que seus 
beneficiários, incluindo os dependentes, soma cerca 
de 50.000 pessoas. Esses contam com mais de 180 
grêmios e seis colônias de férias espalhadas pelo 
estado de São Paulo.

INVESTImENToS NA  
ComUNIDADE ExTErNA

Entre os 138 projetos investidos na comunidade 
externa realizados em 2005 destacam-se os voltados 
à educação, à cultura, à saúde e saneamento, ao 
esporte, combate à fome e segurança alimentar e ao 
meio ambiente, dentre outros.

Educação
Esta categoria agrupa diversos projetos, totalizan-

do um investimento de R$ 1,4 milhão. Projetos estes 
que têm total alinhamento com a vocação da Sabesp 

e são em sua maioria destinados ao 
público infantil e jovem, alunos de 
escolas públicas e particulares, pro-
fessores e comunidade carente. 

Abrir as portas da companhia 
a visitantes e transformar estas 
oportunidades em espaço para a 
educação ambiental foi o foco dos 
projetos desenvolvidos na grande 
São Paulo: “Show-room que aten-
deu em 2005 a 7.278 visitantes, e 
o de “Aprendizagem no Sistema 
Cantareira”, que atendeu a 15.254 
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pessoas em 423 visitas. Desta mesma natureza de 
projeto no interior e litoral do Estado de São Paulo, 
ressaltam-se as visitas de escolas a estações de trata-
mento da Sabesp, que propiciaram o atendimento 
a 64.381 estudantes e professores. 

“Sabesp nas Escolas” foi o foco de projetos tais 
como “Futurágua”, “Caracol”, “Colorindo o ama-
nhã”, “Água Viva” dentre outros, que atingiram a 
53.296 alunos e professores. 

“Sabesp na Comunidade” desenvolveu palestras e 
atividades que contribuíram para a conservação dos 
recursos hídricos e a preservação ambiental. Além 
desta, outros projetos como: “A Gata Borralheira”, 
“Educando para a Cidadania”, “Trilhas do Barbo-
sinha e do Purinha”, e os dos Centros de Educação 
Ambientais, atenderam 177.541 pessoas. Além destes 
destaca-se o Programa Minha Cidade Tem Sabesp 
que tem como objetivo informar, conscientizar e 
esclarecer sobre a importância dos produtos e ser-
viços da Sabesp além de aproximar a companhia 
à comunidade de sua área de atuação, envolvendo 
55.337 pessoas.

Outro destaque foram os projetos disponibilizados 
via internet: “Clubinho Sabesp” que surgiu com 
o objetivo de criar sócios para a causa da água no 
planeta, e em 2005 atingiu a meta de 11 mil sócios, 
sendo reconhecido e premiado pela WWF Brasil 
Mostra Água para a Vida, Água para Todos: Boas 
Práticas em Saneamento. Assim também como o 
“Sabesp Ensina” que propicia planos de aulas a 
professores e estudantes sobre água, esgoto e meio 
ambiente, e atingiu a 180 mil usuários por mês em 
2005.

Vale destacar que a Sabesp é como co-man-
tenedora do Instituto Criança Cidadã - ICC, que 
propicia o atendimento de crianças, jovens e adultos 
provenientes de famílias de baixa renda da periferia 
da RMSP, distribuídos em unidades educacionais. 
As atividades do Instituto compreendem 9 creches,  
1 centro de iniciação ao trabalho com 3 núcleos de 
atendimento, 3 circo-escolas  e 1 casa de cultura. Em 
2005 foram 6 mil atendimentos.

Cultura
Voltando-se para a comunidade em geral, a  

Sabesp ainda apresentou práticas de sensibilização 
e estímulo à pluralidade da cultura nacional e a 
memória da sociedade. Foram ações que focalizaram 
a conscientização ambiental e o desenvolvimento 
sustentável, seja atuando na recuperação física de 
teatros, criação de biblioteca, preservação de acervo 

histórico e arquitetônico, coral, ou pela destinação 
somente em 2005 de R$4,9 milhões pelo incentivo 
fiscal previsto na Lei Rouanet, além de incentivos a 
Audiovisual em R$ 2,6 milhões.

Combate à Fome
Contribuindo para o oferecimento de opções de 

Combate à Fome, a Sabesp possui 6 projetos. O 
principal deles é o Programa de Hortas Comunitárias 
Orgânicas, mantido em áreas de adutoras. Compa-
tibiliza a necessidade de 
conservação dos bens pa-
trimoniais da companhia 
com a conscientização da 
população residente no 
entorno pela possibilidade 
de uso da terra pela comu-
nidade como um espaço 
ecológico-urbano, com 
produção de alimentos 
e alternativa de geração 
de renda numa ocupa-
ção auto-sustentável. Em 
2005, oito famílias foram 
beneficiadas com esse pro-
grama, com produção de 2 
mil pés de hortaliças, contribuindo com o orçamento 
familiar decorrente da venda desses produtos. É um 
projeto reconhecido externamente e referência para 
outros produtores.

Outros projetos
Esta categoria abrange trabalhos voltados para 

atividades de benefício à comunidade que não se 
enquadram nas categorias anteriores. Seus objetivos 
são diversos, sendo cada projeto destinado a uma po-
pulação específica, com atividades apropriadas e di-
recionadas a cada um deles. Normalmente possuem 
alta relevância frente ao universo de atendimento, já 
que permeiam grupos grandes e diversificados como 
rede de escolas públicas e particulares, associações 
civis organizadas, movimentos religiosos, comuni-
dade de bairros etc. Engloba projetos diversos além 
de apoio institucional, com um investimento em 
2005 de R$ 3,1 milhões. Desse total, ressalta-se o 
incentivo fiscal ao Condeca – Projeto Envolver no 
valor de R$ 1,7 milhão.

A diversidade de projetos hoje integrantes do pro-
grama de responsabilidade social da Sabesp reflete 
a busca incessante de que à prestação de serviços de 
saneamento sejam acrescidos esforços para enfrentar 
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e minimizar os problemas sociais de um número 
expressivo da população. Não se trata de pretensão 
de substituir a ação e a responsabilidade dos órgãos 
competentes do Estado, mas sim da crença de que é 
preciso somar em benefício das causas sociais.

rElAção DA SAbESp  
Com o mEIo AmbIENTE

Uma das áreas de atuação social mais relevantes 
para a Sabesp, pela própria natureza de seu negócio, 
é a Preservação do Meio Ambiente. Nessa categoria, 
são mantidos diversos projetos, para os quais foram 
destinados R$ 4,1 milhões em 2005. São, em sua 
maioria, dirigidos à população em geral, por meio 
de prefeituras, empresas, escolas, comunidades fami-
liares e de bairro e membros de bacias hidrográficas. 
O espectro abrange ações e práticas que primam 
pela conservação e recuperação ambiental e con-
tribuem para o desenvolvimento 
sustentável. Aqui é contemplada 
a necessidade que a companhia 
tem de lidar com questões delicadas 
como dialogar com populações que 
ocupam irregularmente áreas de 
proteção de mananciais, com com-
panhias poluidoras que precisam 
assumir a responsabilidade pelo 
impacto de suas atividades e agir 
diretamente ou em parceria com 
a sociedade, seja com a população 
ou por órgãos representativos, para 
garantir a preservação, recuperação 
ou manutenção de reservas, matas, 
rios, praias, praças e áreas verdes 
em geral.

Nesse campo, a Sabesp vem contabilizando 
importantes avanços, principalmente na redução 
da geração de resíduos. Vale destacar o projeto de 
reciclagem do lodo, resultante das estações de tra-
tamento de água e esgoto. O lodo tratado passou 
a ser convertido em produtos como fertilizantes 
na agricultura e materiais cerâmicos utilizáveis na 
construção civil. Além de diminuir a quantidade de 
sólidos despejados em aterros, a reciclagem do lodo 
reduz o impacto ambiental da extração da argila 
para cerâmica.

Com o programa Prosanear desenvolveu ações 
socioeducativas e de saneamento integrado (água e 
esgoto) em áreas de periferia ocupadas por popula-
ções carentes, ajudando a melhorar sua qualidade de 

vida e promovendo o resgate da cidadania. Somente 
em palestras participaram 13.295 pessoas.

Abrangendo toda a população paulista das áreas 
em que a companhia está presente, o Pura – Pro-
grama de Uso Racional da Água busca evitar a 
escassez de água em curto e médio prazos, prevendo 
mudanças paisagísticas e intervenções tecnológicas 
de reutilização. Seu objetivo maior, contudo, é a 
conscientização da população em geral quanto à 
importância da conservação dos recursos hídricos, 
com mudanças culturais e comportamentais que 
reduzam o desperdício. 

Apoio a pesquisas relacionadas à água, flora, 
fauna e solo; implantação da Rede 21 para promover 
um novo padrão de desenvolvimento sustentável; 
programa de educação ambiental para formação de 
lideranças ambientais; o Verde Vida, com o plantio 
de mudas para a recuperação de áreas ciliares, são 
alguns exemplos de projetos que foram realizados em 

parceria com organizações expres-
sivas da sociedade em seus diversos 
setores, tais como  subprefeituras 
da RMSP, SOS Mata Atlântica, 
Fapesp, Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e diversos Municípios do 
Estado de São Paulo.

SAÚDE E SANEAmENTo

Os projetos desta categoria têm 
como foco campanhas e apoio 
institucional em saúde pública e 
ações integradas com o objetivo de 
melhoria da qualidade de vida da 
população.

Destaca-se nesta categoria a prática de uma 
política tarifária diferenciada para garantir que a 
população de baixa renda tenha acesso aos serviços 
de água e saneamento básico, contribuindo para a 
saúde pública e qualidade de vida. Oferece com esta 
política uma forma de cobrança mais justa e adequa-
da às necessidades das classes menos favorecidas em 
três tipos de tarifas:  Residencial Social, Residencial 
Favelas e Comercial Entidades Assistenciais sem 
Fins Lucrativos. A tarifa residencial social que é de 
34% da tarifa normal. A aplicada para favelas é de 
26%, enquanto a tarifa para Entidades Assistenciais 
sem Fins Lucrativos corresponde a 50%. Somente na 
RMSP a população beneficiada chegou a 525.028.

Com as tarifas diferenciadas a Sabesp demons-
tra que leva em consideração a dimensão social na 
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gestão do seu negócio. Ela se 
torna viável pela aplicação do 
subsídio cruzado, pelo qual parte 
dos recursos gerados por regiões 
com grandes receitas é destinada 
a obras em regiões menos favo-
recidas.

pArCErIAS

Para desenvolver um espec-
tro tão amplo de ações sociais a 
Sabesp conta com uma série de 
parcerias, tanto com outras em-
presas como com organizações 
não-governamentais e outras 
instituições. Eis a relação de parceiros:

ONGs
Casa de Saúde Santa Marcelina, Fundação Gol 

de Letra, Asilo Raiar do Sol e Casa Madre Teodora 
dos Idosos, SOS Mata Atlântica, Água e Cidade, 
Vitae Civilis, Pueras, Estrela Cadente, SOS Billings, 
Associação Global de Desenvolvimento Sustentado, 
Instituto Acqua, Natureza Sempre Natural, Asso-
ciação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão 
Pires, Associação Ecológica de Moradores da Vila 
Lopes, Federação Municipal das Sociedades Amigos 
de Bairro de Ribeirão Pires, Onaproma, Federação 
Sempre Unida, Rotary Club, Lions Club, Educação 
e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes, Entidade 
Ambientalista Olhos da Mata, Capacitação Solidária, 
entre outras.

Empresas e outras instituições 
Sesc Interlagos, Parque Ecológico do Tietê, Centro 

de Desenvolvimento do Terceiro Setor do Senac, 
SesiI, Fundação Florestal, Fehidro, ABNT, IPT, 
Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais 
e Equipamentos para Saneamento - Asfamas, Ins-
tituto de Ecologia Aplicada, Editora Saraiva, Aterro 
Lara, Solvay, OAB, Deca, Docol, Celite, Fabrimar, 
Ideal Standard, Secretarias de Estado e de Municí-
pios, Play Center, Rede Globo de Televisão, Escolas 
Públicas e Privadas, prefeituras diversas.

bAlANço DoS rECUrSoS INVESTIDoS

Em 2005 a Sabesp destinou a indicadores sociais 
internos e externos um valor da ordem de R$ 1,3 
bilhão em 2005.

Para os indicadores sociais 
internos, que incluem alimenta-
ção, encargos sociais, previdên-
cia privada, saúde, segurança e 
medicina do trabalho, educação, 
cultura, capacitação e desenvol-
vimento profissional, creches ou 
auxílio-creche, participação nos 
resultados e outros, foram aloca-
dos mais de R$ 384,3 milhões.

Entre os indicadores sociais 
externos se destaca a quantia 
recolhida em tributos, superior a 
R$ 865,9 milhões. Outros indica-
dores de contribuição à sociedade, 
compreendendo ações em educa-

ção, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à 
fome e segurança alimentar, apoio institucional nas 
diversas categorias e outras iniciativas, receberam a 
destinação de R$ 17,9 milhões. Em programas e/ou 
projetos internos ou externos relacionados à preser-
vação do meio ambiente, a companhia investiu R$ 
4,2 milhões.

Em 3 anos a Sabesp contabilizou perto de 3,3 
bilhões de reais em investimentos sociais, que foi 
demonstrado em seus Balanços Sociais amplamente 
divulgados com os Balanços Patrimoniais da empre-
sa, segundo o modelo Ibase – Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas.

Assim, reforçando e disseminando sua respon-
sabilidade social, a Sabesp demonstra uma atitude 
coerente de companhia sustentável contribuindo 
para o desenvolvimento do setor de saneamento e 
do país.

rECoNHECImENTo

A responsabilidade social da Sabesp tem obtido 
reconhecimento por parte de diferentes instituições, às 
quais a empresa tem apresentado trabalhos realizados 
em várias frentes.

No Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa a 
empresa constou pelo terceiro ano consecutivo com 
uma lista de projetos, com um total de 34 projetos 
aceitos e listados.

Foram os seguintes os projetos publicados nas 
edições mais recentes do Guia Exame:

Categoria Educação 
Caracol, Minha Cidade tem Sabesp, Futurágua 

e Sabesp Educando para a Cidadania; Universidade 
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Empresarial Sabesp;

Categoria Criança e Adolescente 
Aprendendo a Ser e a Conviver e Aprendizagem 

a Menores Carentes;

Categoria Meio Ambiente 
Mãos à Obra pelo Tietê, Estação Sabesp Show 

Room e Pura;

Categoria Saúde 
Reparto meu Pão e Sopão;

Categoria Financiadores de Projetos 
Complementação Escolar Através do Instituto 

Criança Cidadã;

Categoria Terceira Idade 
Solidariedade, Melhoridade, Asilo de Idosos e 

Campanha do Agasalho;

Categoria Geração de Renda 
Horta Orgânica Comunitária e Ensinando a 

Pescar;

Categoria Pessoas 
com Deficiência 

Você Sou Eu.

Em 2004, a Sabesp 
também fez jus a prêmios 
com casos no campo da 
responsabilidade social. Da 
Associação dos Dirigentes 
de Vendas do Brasil recebeu 
o Top Social, pelo trabalho 
Responsabilidade Social 
Consciente, que concorreu 
com 213 casos. No X Fó-
rum Nacional de Cidadania 

Empresarial, apresentando o caso Responsabilidade 
Social – Compartilhando Experiências, foi reconhe-
cida com o troféu Empresa Cidadã. Por suas ações 
que promovem o desenvolvimento sustentável, foi 
reconhecida com o Troféu Amanco por um Mundo 
Melhor. Também recebeu o Prêmio Benchmarking 
Ambiental Brasileiro pelo trabalho Saneamento 
Sustentável – Gestão de Resíduos Sólidos.

Também uma importante conquista da em-
presa foi ter obtido, em 2003, a  distinção com o 
selo de Empresa Amiga da Criança, outorgado pela 

Fundação Abrinq a organizações que apresentam 
atuação social em prol da criança e do adolescente, 
em especial na prevenção e erradicação do trabalho 
infantil.

O sistema de educação a distância da empresa 
foi reconhecido com o prêmio Referência Nacional 
em e-learning e a Associação Brasileira de Recursos 
Humanos premiou o caso Universidade Empresa-
rial Sabesp – Educação sem Limites de Espaço e de 
Tempo. Vale notar outras distinções que a empresa 
recebeu: Troféu Transparência, concedido pela Ane-
fac-Fipecafi-Serasa, sendo que a Sabesp é a única 
companhia selecionada entre os dez finalistas nos 
oito anos de existência do prêmio; Prêmio Gestão-SP, 
pelo caso Gestão de Pessoas por Competências – o 
Desenvolvimento das Pessoas com Foco no Negó-
cio; Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, 
concedido pela Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental; Prêmio Paulista de Quali-
dade da Gestão, conferido pelo Instituto Paulista de 
Excelência da Gestão, com medalha de ouro para 
duas unidades de negócio e Troféu Governador do 
Estado para a Unidade de Negócios Norte, da Dire-
toria Metropolitana.

Recentemente, em 2005, a Sabesp conquistou 
outros prêmios, dos quais destacamos:
• Prêmio “As Luzes da Água”, pelo conjunto de 
suas ações junto à água, aos recursos hídricos e 
à tecnologia, a Sabesp foi premiada durante o 7º 
Simpósio Internacional da Água, instituído pela 
ONU - Organização das Nações Unidas, realizado 
em Cannes, na França, entre 27 de junho e 1º de 
julho de 2005.
• Prêmio e-Learning – nas categorias “Referência 
Nacional e Categoria Star”, com o caso “Conexão 
com a Estratégia”.
• Prêmio Ser Humano - pela ABRH - Associação 
Brasileira de Recursos Humanos – “Consolidando 
a Empresa Cidadã”.
• Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento 
– PNQS – concedido pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental – Abes, a mais 
importante premiação do setor de saneamento da 
América Latina, foi obtida pela Unidade de Negócio 
Sul – MS da Diretoria Metropolitana de Distribuição 
da Sabesp, na qualificação Nível II.
• Prêmio Nacional de Qualidade de Vida - pelo Pro-
grama de Atendimento e Recuperação de Empregado 
- PA-RE – pela Associação Brasileira de Qualidade 
de Vida Associação Brasileira de Qualidade de Vida 
- ABQV, realizou a décima edição do Prêmio Na-
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cional de Qualidade de Vida – PNQV, premiando a 
Sabesp na Categoria de Ações Especificas em virtude 
do desenvolvimento do PA-RE.
• Prêmio Governador Mário Covas – Concedido 
pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo produto 
Signos – Sistema de Informações Geográficas no 
Saneamento.
• Prêmio Estadual de Conservação e Uso Racional de 
Energia 2005 – Procel, na categoria energia elétrica 
– Concedido pela Fiesp à Sabesp pelo Programa de 
combate ao desperdício de energia 
elétrica, desenvolvido na Estação 
Elevatória de Santana - Capital.
• IV Prêmio de Excelência em 
Governo Eletrônico 2005 E-
Gov, categoria G2B. O prêmio 
é uma iniciativa da Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – Abep, em 
parceria com o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão do Governo Federal. A 
Sabesp foi premiada pelo Sistema 
de Gerenciamento Eletrônico de 
Licitações – SGL.
• Prêmio Governança Corporati-
va, como uma das melhores em-
presas de governança corporativa 
do Brasil.
• Selo Anefac Transparência 2005, pela clareza e 
precisão das informações contidas em suas demons-
trações contábeis.

CoNClUSão E  
próxImoS pASSoS

Para qualquer empresa que tenha os olhos postos 
no futuro, alinhar sua estratégia de negócios com a 
responsabilidade social e o desenvolvimento sustentá-
vel é uma prioridade. Mais ainda para empresas que 
servem diretamente à população e que estão sujeitas 
ao crivo público, tanto como fornecedoras de produ-
tos e serviços quanto na condição de receptoras de 
investimento e tomadoras de poupança. Todas essas 
características se aplicam à Sabesp, uma empresa do 
setor de serviço público de saneamento ambiental e 
constituída como sociedade aberta de capital misto, 
tendo como acionistas o governo paulista, prefeituras 
de municípios de sua área de concessão e um uni-
verso de investidores institucionais e privados.

Com a venda do lote de ações realizada em 2004 
pelo governo de São Paulo, por intermédio da Secreta-
ria de Negócios da Fazenda, a empresa democratizou 
ainda mais seu controle, passando a ter 49,7% do 
capital social pulverizado no mercado. Suas ações são 
negociadas na Bovespa e na Bolsa de Nova York, por 
meio de recibos de depósitos americanos, as ADRs. 
Isso torna a Sabesp diretamente afetada pelo adven-
to da lei Sarbanes-Oxley, promulgada nos Estados 
Unidos para resguardar a lisura e a transparência na 

governança corporativa.
Tornou-se assim ainda mais 

decisiva a fixação de uma ima-
gem institucional positiva, re-
sultante de uma atuação genui-
namente responsável e ética. A 
responsabilidade social é hoje, 
portanto, também fator-chave 
para responder adequadamente 
a uma demanda imposta pela 
evolução da sociedade, incluindo 
a comunidade financeira interna-
cional. Passa a ser pré-requisito 
na obtenção de financiamentos e 
na disputa por investimentos.

Os próximos passos incluem 
o desenvolvimento de processos 
para levar a empresa a obter uma 
série de certificações internacionais 
complementares aos diplomas 

ISO 9000 que já detém na área da qualidade. São 
elas a certificação SA 8000, voltada para o sistema de 
implementação, manutenção e verificação das condi-
ções dignas de trabalho, a ISO 14001, que estabelece 
o sistema de gestão ambiental e avalia as conseqüên-
cias ambientais das atividades, produtos e serviços, a 
OHSAS 18001, que especifica os sistemas de gestão 
de segurança e higiene do trabalho, e a AA1000, de 
monitoramento das relações entre a empresa e a comu-
nidade. Essas conquistas objetivam levar a empresa a 
alcançar o padrão mundial de excelência na prestação 
de serviços de saneamento ambiental.

Com a inclusão dos objetivos de obter reconhe-
cimento como empresa-cidadã e preparar-se para 
alcançar a excelência ambiental e atuar com respon-
sabilidade social no seu Balanced Scorecard, o mapa 
de planejamento estratégico da empresa até 2009, a 
Sabesp conta agora com um horizonte mais claro 
para o desenvolvimento da atuação social associada 
ao negócio, único caminho para almejar a perenidade 
como empresa.

CoNSolIDANDo A EmprESA-CIDADã

SANeAMeNto

Os próximos 
passos incluem o 
desenvolvimento 
de processos para 
levar a empresa 

a obter uma série 
de certificações 
internacionais 

complementares aos 
diplomas ISO 9000 
que já detém na 

área da qualidade
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“A atuação social já faz parte do cotidiano dos 
funcionários da Sabesp e a interferência para melho-
rar a realidade das comunidades está em processo de 
consolidação. Garantir a qualidade da água consumida 
pela população e o saneamento básico são tarefas im-
portantes, mas é preciso também ter os olhos abertos 
para as questões ambientais e para a inclusão social, 
especialmente de crianças e adolescentes. Aqui, na re-
gião do Alto Paranapanema, desenvolvemos diversos 
projetos, porque acreditamos que investir em educação 
ambiental e na prática de esportes é um meio de cons-
cientizar os jovens sobre a importância deles para a 
sociedade e para o planeta em que vivem. A seriedade 
das ações traz o reconhecimento da comunidade e a 
nossa inserção na realidade local. Os ganhos em termos 
de imagem da empresa são evidentes. Há também uma 
redução de custos, mas é difícil mensurar a curto prazo. 
O importante é que estamos investindo em um futuro 
melhor, com mais qualidade de vida e com meio ambiente 
mais preservado.”

José Aurélio Boranga
Superintendente da unidade de 

negócio alto paranapanena

“A Sabesp investe de maneira consistente na justiça 
social e na preservação do meio ambiente. Cuido de 
alguns projetos de responsabilidade social e gostaria de 
destacar dois: a Horta Comunitária e o Educando para 
a Cidadania. Com a Horta Comunitária, a empresa 
aperfeiçoa a utilização dos recursos aplicados para 
conservar suas áreas de adutora, melhora a imagem 
institucional e dá uma destinação social ao espaço, já 
que as famílias residentes no entorno ganham uma fonte 
de renda e a comunidade, um espaço bem conservado e 
mais seguro. É um projeto importante também porque 
torna a comunidade mais responsável e consciente, o 
que ajuda a evitar a ocupação desordenada do solo e 
reduz o risco de acidentes, estabelecendo uma relação de 
confiança entre a empresa e seus públicos. O Educando 
para a Cidadania multiplica a educação ambiental 
por intermédio de educadores e líderes comunitários, 

tornando as comunidades mais esclarecidas e ativas 
em relação ao papel de cada um (sociedade, governos 
e empresa) na conservação de um bem que é de todos. 
O projeto já está implementado em nove cidades do 
estado de São Paulo com resultados muito bons. Em 
Rio Grande da Serra, por exemplo, os rios estavam 
em fase de degradação e hoje pode-se dizer que graças à 
atuação consciente da população os índices de poluição 
foram reduzidos em 80%.”

Francisca Adalgisa da Silva
Socióloga e analiSta de  

SiStemaS de Saneamento da SabeSp

“Moro perto da adutora da Sabesp na Rua dos 
Vianas, no bairro de Baeta Neves, em São Bernardo 
do Campo. Eu e meus vizinhos temos a mesma situação 
financeira e quando ouvimos os boatos sobre a Horta 
Comunitária, resolvemos fazer parte do projeto. Entrei 
para experimentar, mas tomei gosto. A iniciativa da 
Sabesp é muito boa. Estou desempregado e para mim 
é uma ótima terapia, além de poder trazer para casa 
produtos saudáveis e uma renda mensal.”

Francisco Estefanato Pastrana
deSempregado, 45 anoS, 

participa da Horta comunitária deSde 2001

“Trabalho no pronto-socorro do Bairro de Cipó 
e fui convidado para participar de um dos cursos do 
Educando para a Cidadania. Achei a oportunidade 
interessante porque estava terminando o curso de meio 
ambiente e queria continuar usando meus conhecimentos 
para conscientizar a minha comunidade. As aulas foram 
bárbaras, porque, mesmo sendo conhecedor do assunto, 
tive informações adicionais sobre atitudes e gestão am-
biental, além de obter mais dados do gerenciamento de 
recursos hídricos da Região Metropolitana de São Paulo. 
Estou em uma região que é 100% manancial e pretendo 
disseminar as informações e gerar comportamentos 
pró-ativos que ajudem a conservar a região. A Sabesp 
deveria agora iniciar uma segunda fase do curso”.

Flávio Itapura dos Santos
técnico em meio ambiente, líder ambiental da 
aSSociação doS moradoreS de Fazenda da ilHa

Walter Sigollo é superintendente de Recursos Humanos e Qualidade 
da Sabep.


