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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2007
Mensagem do Presidente - Avanços em 2007 e Desafios para os próximos anos
O ano de 2007 foi marcado por importantes mudanças para a Sabesp. Alterações internas e externas
colocaram novos desafios e oportunidades para a maior empresa de saneamento da América Latina e
uma das maiores do mundo, em número de clientes atendidos.
Em primeiro lugar, estabeleceu-se novo marco regulatório do setor de saneamento, com a aprovação da
Lei do Saneamento e da Lei de Criação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo (ARSESP). A primeira fixa diretrizes gerais para a regulação do setor e normatiza as relações
entre operadores e poder concedente, reduzindo o potencial risco regulatório e, conseqüentemente, o
custo de capital. A segunda institui, de forma pioneira, pelo Governo do Estado de São Paulo, uma
agência reguladora estadual, seguindo as melhores práticas de regulação independente e de excelência
técnica, reduzindo a insegurança jurídica.
Além disso, a Lei da ARSESP confere à Sabesp a possibilidade de entrar em mercados como o de
energia, resíduos sólidos e outros, com maior flexibilidade e agilidade. Isso abre novos horizontes, em
conformidade com o ambiente regulatório recém introduzido, no qual a concorrência deve substituir o
monopólio estatal.
Não há tempo a perder. A Sabesp já está sintonizada com o ambiente competitivo e com a necessidade
de atender aos quesitos da regulação externa. A Empresa está mobilizada para romper a acomodação do
regime monopolista e disputar mercados com base na eficiência e em prol do interesse dos cidadãos e
dos consumidores.
Em segundo lugar, e coerentemente com o marco regulatório, a Empresa não poupou esforços, em 2007,
para construir um novo relacionamento com os municípios. A relação unilateral foi substituída pelo
diálogo permanente e pela parceria com os concedentes municipais, incluindo as organizações da
sociedade civil. Os resultados obtidos foram alvissareiros: 106 contratos renovados e 124 leis
autorizativas aprovadas nas câmaras municipais. O processo continua em 2008, visando a estabilidade e
segurança contratuais.
Em terceiro lugar, a Empresa concebeu programa ambicioso de metas para 2007-2010, dobrando o nível
de investimentos em relação ao quadriênio 2003-2006 e prevendo mobilizar recursos de quase R$ 6
bilhões. Tal esforço é focado em programas alinhados com o planejamento estratégico e em ações para
superar as lacunas do saneamento das áreas atendidas pela Sabesp com especial atenção ao
tratamento de esgotos e saneamento ambiental. Formulou-se, simultaneamente, estratégia de
sustentabilidade econômico-financeira, de forma a assegurar a boa classificação de risco da Companhia
e a conseqüente garantia da capacidade de financiamento e investimento. Isso levou a um leque de
iniciativas para o aumento das receitas e contenção das despesas cujos frutos começaram a aparecer em
2007 e deverão gerar a maior parcela dos resultados nos próximos anos.
Em quarto lugar, a proteção ambiental deixou de ser complemento do programa de trabalho para se
tornar a própria razão de ser da Sabesp.
Destaquem-se alguns desdobramentos importantes dessa guinada na política empresarial: uma nova
política ambiental foi aprovada após consulta pública de cem dias e duas audiências públicas; criou-se a
superintendência de gestão ambiental no âmbito de diretoria, que teve ampliadas suas atribuições em
Tecnologia e Meio Ambiente; fortaleceram-se mecanismos de diálogo com organizações não
governamentais com a criação, por exemplo, das audiências de sustentabilidade, que tem permitido
notável aproximação da Empresa com esforços de sustentabilidade sócio-ambiental de organizações
não governamentais, academia e do conjunto do setor privado; antecipou-se em dois anos - de 2009 para
2007 - a meta de integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São
Paulo - Bovespa.
Coerentemente com o objetivo de uso sustentável dos recursos hídricos, e em linha com a meta de
aumento de receita e diversificação, foi criada uma plataforma de produtos e serviços por meio do
programa Sabesp Soluções Ambientais. Do ponto de vista ambiental, pretende-se desenvolver
ferramentas de gestão do consumo hídrico pelos grandes clientes, induzindo a uma utilização ótima
do ponto de vista social. Do ponto de vista empresarial, tais empreendimentos agregam valor à
atividade da Companhia, permitindo aumento de receita e/ou fidelização de clientes e fortalecimento
da marca Sabesp.
Em quinto lugar, foi adotada pró-atividade comercial e institucional, com ênfase na valorização do cliente.
Tal fato se traduziu em pelo menos três iniciativas: no aprimoramento do atendimento e prestação de
serviços; na revisão das normas comerciais, em conformidade com as melhores práticas de defesa do
consumidor; e, sobretudo, na cooperação e trabalho em parceria com os municípios concedentes. Uma
demonstração deste novo compromisso está refletida na inclusão de um indicador de satisfação do
cliente no conjunto de metas que rege a participação dos empregados nos lucros.
Em sexto lugar, foi instituído um novo regime de relacionamento com o governo e com os vários parceiros.
Passos fundamentais foram dados para o equacionamento contratual e financeiro com o Governo do
Estado mediante um segundo aditamento ao Termo de Reconhecimento e Consolidação de Obrigações,
Compromisso de Pagamento e Outras Avenças, firmado em 2001, para equacionamento dos débitos
existentes entre as partes. Destaque-se também o convênio com o Município de São Paulo, que visa
garantir a estabilidade dos serviços públicos no maior mercado de atuação da Sabesp.
Por fim, o crescimento e a modernização da Sabesp pressupõem sólida parceria com a cadeia de
suprimento através do binômio concorrência e inovação. Do ponto de vista da competição, criaram-se
mecanismos de ampliação do leque de fornecedores e adoção de cooperação com os órgãos de
defesa da concorrência, de forma a diminuir a capacidade de fixação de preços por parte dos
vendedores de bens e serviços. Do ponto de vista da inovação, a Sabesp fortaleceu e ampliou os
acordos de cooperação técnica com centros avançados de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e no
exterior. Além disso, implantou audiências de inovação e estimulou a difusão de melhores práticas e
tecnologias em suas unidades de negócio. O crescimento e a sustentabilidade da Companhia
dependem essencialmente da introdução sistemática de novos produtos e tecnologias, mantendo a
Empresa na fronteira mundial de inovação.
A noção de que a cadeia de saneamento exige menor taxa de inovação, relativamente a outros
segmentos de infra-estrutura, está superada. Diversos fatores impõem forte ritmo de progresso técnico
neste segmento, exigindo da Sabesp grande esforço em pesquisa e desenvolvimento: o novo regime
competitivo; as novas possibilidades de introdução da tecnologia de informação e de tecnologias de
tratamento de água e esgoto; e, sobretudo, os mais elevados padrões ambientais e de tratamento e
disposição final de resíduos.
Preocupada com o aumento de sua eficiência operacional, a Sabesp estruturou os programas de
combate às perdas e de eficiência energética. O primeiro prevê a redução no índice de perdas de 30%
para 24% até 2010, com melhora contínua neste índice até 2018. O segundo procura a diminuição nos
gastos com o principal insumo da Empresa, otimizando processos e aproveitando sub-produtos de seu
processo produtivo. De um lado, seu potencial hídrico possibilita a criação de pequenas centrais
hidrelétricas (PCHs). De outro lado, o biogás originado na digestão do lodo das Estações de Tratamento
de Esgoto (ETEs) possibilita a criação de pequenas centrais térmicas (PCTs).
O novo ambiente regulatório do saneamento coloca desafios formidáveis à Sabesp. Em 2007 foram
dados alguns passos fundamentais para que sejam enfrentados com sucesso. O prosseguimento do
programa de trabalho, em estrita conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e
com as diretrizes do Governo José Serra, deverá permitir que a Sabesp confirme sua capacidade de
renovação e liderança no saneamento.
Gesner Oliveira
Presidente da Sabesp
A SABESP - UMA EMPRESA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Missão
A missão da Empresa é - Universalizar os serviços públicos de saneamento ambiental no
Estado de São Paulo e fornecer serviços e produtos de qualidade nos mercados nacional e
internacional, tendo como princípios norteadores: a) compromisso com a salubridade ambiental, de
forma competitiva e auto-sustentada; b) atendimento equilibrado e eficiente das vertentes do serviço
público e do negócio; c) atuação ética e foco no cliente, em ambiente competitivo; d)
responsabilidade social e ambiental; e) defesa do setor saneamento.

A Empresa e o ambiente de atuação
A Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - é uma sociedade de
economia mista, de capital aberto, que tem como acionista controlador o Governo do Estado de
São Paulo. Atua diretamente na prestação de serviços de saneamento básico e ambiental em 366
municípios paulistas, assim como fornece água tratada no atacado e disponibiliza tratamento de
esgoto para mais seis municípios da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, atendendo a
cerca de 26 milhões de pessoas - que representam cerca de 60% da população urbana do Estado
de São Paulo.
Uma das 50 maiores empresas do Brasil, com receita bruta de R$ 6,4 bilhões e patrimônio líquido de
R$ 9,8 bilhões - a Sabesp vem se estruturando para ampliar a base de sua atuação e cumprir sua
missão de Empresa de soluções ambientais, norteada pelo Plano de Metas e pelo Programa de
Sustentabilidade.

Alterações no ambiente de regulação
A regulação do setor saneamento passou por importantes transformações em 2007. As principais
mudanças foram a aprovação da Lei Federal 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e a aprovação da Lei Estadual Complementar 1.025/07 que criou a Agência de
Regulação dos Serviços de Saneamento e Energia (ARSESP).
O novo ambiente regulatório visa consolidar a integração entre os investimentos da operadora e as
prioridades do titular dos serviços, tornar a prestação de contas transparente, aumentar a segurança
para investimentos no setor e trazer racionalidade econômica à estrutura tarifária.

Perspectivas de Novos Negócios
As mudanças no ambiente regulatório abrem, ainda, possibilidades à expansão geográfica e à
exploração de novos mercados. A Sabesp já firmou acordo de cooperação técnica com a Companhia
de Saneamento de Alagoas (CASAL), preparou acordos com a Companhia de Águas e Esgotos da
Paraíba (CAGEPA) e a Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), e realizou
estudos para automação de alguns dos sistemas produtores da Companhia Espírito-Santense de
Saneamento (CESAN). No mercado internacional, iniciou a prospecção de negócios em países da
América Latina.

Renovação das Concessões
No ano de 2007, a Sabesp assinou contratos de programa para prestação de serviços de
saneamento com 106 municípios. Com estes contratos, que têm duração de 30 anos, a Empresa
garantiu a manutenção de seu mercado de atuação, já adequando a relação com os municípios ao
que prevê a nova Lei do Saneamento.
Além dos contratos de programa, os municípios assinaram com o Governo do Estado de São Paulo
convênios de cooperação que delegam a regulação e a fiscalização dos serviços de saneamento à
ARSESP.

Acordos e Convênios
Em novembro de 2007, a Sabesp firmou convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo, objetivando
garantir a estabilidade institucional na prestação dos serviços públicos de saneamento básico e
ambiental no município, realizar ações de interesse comum, equacionar pendências financeiras e
retomar o pagamento do consumo corrente. Este mercado representa cerca de 50% do faturamento da
Empresa. Em fevereiro de 2008, o prazo para conclusão das etapas em curso foi prorrogado em 90 dias.
Em dezembro de 2007, foi assinado o segundo Aditamento ao Acordo com o Governo do Estado de
São Paulo para equacionamento dos débitos existentes entre as partes e regulamentação dos
pagamentos das contas de água, bem como os dividendos devidos ao Estado. Este aditamento deu
início a uma nova fase de relacionamento entre a Sabesp e o Governo do Estado de São Paulo, em
bases empresariais mais modernas e transparentes.
Em março de 2008, foi assinado Termo de Compromisso com o Estado de São Paulo para o
equacionamento das pendências financeiras relacionadas ao reembolso dos benefícios de
complementação de aposentadoria e pensão.
A Sabesp tem atuado de forma pró-ativa para o equacionamento de acordos de parcelamento de
dívidas com os vários municípios e também para a efetivação de encontros de contas, buscando a
recuperação de créditos.

Sabesp Soluções Ambientais
O programa Sabesp Soluções Ambientais é uma nova plataforma de negócios que tem como objetivos
principais fidelizar e ampliar a base de grandes clientes industriais, comerciais e residenciais. Os
produtos e serviços são destinados a grandes clientes que queiram se beneficiar do conhecimento e da
tecnologia da Sabesp nos campos da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente e do
gerenciamento de recursos hídricos. O mercado potencial está estimado em 10 mil empresas.
Os quatro produtos colocados no mercado na primeira fase são:
Programa de Uso Racional de Água (Pura) - implanta tecnologias e conceitos ao uso adequado da
água, ao combate ao desperdício e, conseqüentemente, à redução dos gastos.
Água de Reuso - subproduto das estações de tratamento de esgotos que substitui o uso de água
tratada em atividades que não demandam água potável, como lavagem de pátios, resfriamento de
equipamentos e diluição de resíduos químicos, entre outros.
Programa de Recebimentos de Esgotos Não-Domésticos (Prend) - desenvolvido para
organizações que desejam reduzir custos com o tratamento de esgotos e queiram, para isso, contar
com a infra-estrutura adequada da Sabesp para recebê-los.
Contratos de Demanda Firme - garantem tarifação competitiva e abastecimento a clientes que se
comprometerem a utilizar somente água proveniente da rede pública, eliminando poços e compras
de caminhões-pipa.
A segunda fase do Sabesp Soluções Ambientais prevista para 2008, amplia a oferta e incorpora
novos produtos como telemedição, medição individualizada. Outros serviços como manutenção em
sistemas particulares e privados, instalação de estações de tratamento privadas e consultorias
podem ser incorporados no futuro.
Durante o ano de 2007, a Sabesp negociou o fornecimento de água de reuso com o Polo
Petroquímico de Capuava, cujo protocolo de intenções foi assinado em janeiro de 2008. O projeto
chamado Aquapolo Ambiental é um exemplo claro de avanço na direção de oferta de água de reuso
que constitui um dos produtos da primeira fase do Sabesp Soluções Ambientais. O volume fornecido
é equivalente ao consumo de uma cidade como a de Santos.

Gestão Empresarial - Planejamento, Metas e Investimentos
O Plano de Metas Sabesp 2007/2010 foi elaborado após ampla discussão na Companhia utilizandose o Balanced ScoreCard - BSC. O processo culminou com o comprometimento de todos os
funcionários em evento realizado em 31 de maio de 2007.
Buscando o equilíbrio entre indicadores de atendimento, operacionais e ambientais, as metas
abrangem as principais áreas de atuação da Companhia, os sistemas de abastecimento de água, e
de coleta e tratamento de esgoto, um programa permanente de redução de perdas e metas
qualitativas para o meio-ambiente.
Programa de Metas - 2007-2010
Metas Empresariais - Água
Água

nº de ligações x 1000

2007

2008

2009

2010

Total

148,8

166,9

164,3

172,0

652,0

atendimento

Redução de Perdas

Universalizado
Real 2006

2007

2008

2009

2010

litros/ligação x dia

511

461

421

393

361

faturamento (%)

31,9

30

27

26

24

Abastecimento de água: 2007 - 2010
incremento na capacidade de produção de água (1)
Metas Empresariais - Esgoto
Esgotos

nº de ligações x 1000

+ 11,0 m³/s

2007

2008

2009

2010

Total

140,1

164,4

169,6

317,6

791,7

atendimento

de: 78%  para: 84%

Coleta e tratamento dos esgotos 2007 - 2010
coleta

+ 4,6 m³/s

tratamento

+ 9,3 m³/s

% de tratamento do esgoto coletado
Nota:
(1) Aumento de disponibilidade nos sistemas produtores:
RMSP-Alto Tietê (PPP) = 5m³/s
Guarapiranga = 2m³/s e Rio Grande 0,5m³/s
Baixada Santista-Mambú/Branco = 1m³/s
Franca-Sapucaí = 1m³/s
demais sistemas produtores = 1,5m³/s

de: 63%  para: 82%

continua...
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Plano de Investimentos 2007-2010
Para suportar o Programa de Metas, a SABESP elaborou o seguinte Plano de Investimentos para o
período 2007-2010:
Investimentos (R$ milhões)

2007

2008

2009

2010

Total

Água

336

563

622

755

2.276

Esgoto

487

907

824

814

3.032

Outros

137

104

145

176

562

Total Sabesp

960

1.574

1.591

1.745

5.870

Investimentos Realizados
Em 2007 a Sabesp investiu R$ 921,1 milhões. O gráfico a seguir apresenta a série histórica de
investimentos.

Investimentos
R$ milhões

1.074 1.180

905

723
457

310

1995

1996

1997

1998

1999

618

2000

719

2001

619

594

601

2002

2003

2004

921

Operação Natureza: Programa Córrego Limpo - parceria entre o Governo do Estado, por meio da
Sabesp, e a Prefeitura de São Paulo que visa despoluir e revitalizar os principais córregos do
Município em dois anos, com investimentos da ordem de R$ 200 milhões, por meio de ações como a
de aprimoramento dos sistemas de esgotamento sanitário e limpeza do entorno dos córregos,
beneficiando uma população de 2,4 milhões de habitantes. Dos 42 principais córregos selecionados
nesta primeira etapa, 12 já foram despoluídos.

2005

2006

Tecnologia da Informação - Priorizou a atuação com projetos voltados a cumprir exigências de
conformidade, a apoiar o negócio e fortalecer a segurança da informação. As aplicações voltadas
para apoio ao negócio e à gestão, desenvolvidas no período, beneficiam a gestão de contratos, o
controle operacional, a emissão de contas, os serviços de campo, o gerenciamento econômicofinanceiro, a gestão patrimonial físico-financeira e contábil. Cabe ressaltar a introdução de
certificação digital no Pregão Eletrônico, garantindo a confiabilidade na identidade dos participantes.

2007

Investimento por Região
(R$ milhões)
Região

Água

Esgoto

Total

RMSP

288,6

251,2

539,8

Sistemas Regionais

127,4

253,9

381,3

Total

416,0

505,1

921,1

As novas ligações de água e esgoto e as populações beneficiadas são apresentadas a seguir:
Ligações de Água e Esgoto Executadas e População Beneficiada

Esgoto

Programa Onda Limpa - atende a três milhões de pessoas (população fixa e flutuante) dos
municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista - Santos, São Vicente, Praia Grande,
Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Cubatão e Bertioga, elevando de 54% para 95% o índice de
atendimento por coleta de esgotos e para 100% o tratamento dos esgotos coletados. Dentre os
benefícios esperados pelo Programa, pode-se destacar: melhoria das condições sanitárias;
despoluição dos rios e canais; recuperação da balneabilidade das praias; incremento do turismo;
aumento da renda; e geração de empregos.

Programas de Inovação Tecnológica

A tabela a seguir apresenta os investimentos em água e esgoto realizados na RMSP e Sistemas
Regionais em 2007.

Água

Aumento do índice de coleta para 84% da população urbana da RMSP;
Aumento do índice de tratamento para 70% do total de esgoto coletado na RMSP;
Ampliação da capacidade de tratamento dos esgotos em 5,5 m³/s;
Transporte de cerca de 5m³/s de esgotos para as Estações de Tratamento de Esgotos;
Redução da carga poluidora no manancial da Billings;
Redução de 40 km da mancha crítica de poluição na Bacia do Médio Tietê.

678

Obs.: 1999 - não inclui assunção do Município de Osasco (R$ 231 milhões)
2003 - não inclui a transferência dos serviços de saneamento do Município de São Bernardo do
Campo (R$ 415 milhões)

RMSP

Sistemas
Regionais

Total

Nº de novas ligações

108,4

65,3

173,7

População atendida2

460

170

630

Nº de novas ligações1

86,5

65,0

151,5

População atendida2

340

195

535

1

•
•
•
•
•
•

(¹) Em milhares de unidades
(²) Em milhares de habitantes

Região Metropolitana de São Paulo - RMSP
A Diretoria Metropolitana atende a RMSP e a Região Bragantina, totalizando 38 municípios. O
abastecimento de água nesta região é realizado através de um sistema integrado composto por oito
sistemas de produção interligados pelo sistema adutor metropolitano, além de sistemas isolados. Em
2007, foram investidos R$ 288,6 milhões na melhoria destes sistemas.
O atendimento em coleta e tratamento de esgoto nesta região é realizado através de um sistema principal composto por cinco estações de tratamento de esgoto, que atende uma infra-estrutura de coleta
integrada por redes, coletores-tronco e interceptores além de 21 sistemas isolados. Foram investidos
em 2007 R$ 251,2 milhões em várias ações para melhoria do sistema de esgotamento sanitário.

Sistemas Regionais
A Diretoria de Sistemas Regionais atende a Região Metropolitana da Baixada Santista, composta
por nove municípios, e demais municípios do litoral e interior, totalizando 328. O abastecimento de
água na Baixada Santista é feito por meio de um sistema integrado que atende sete municípios. Os
demais municípios são atendidos por sistemas isolados.
Para melhoria do sistema de abastecimento de água nos Sistemas Regionais, foram empregados,
em 2007, R$ 127,4 milhões. Em relação ao esgotamento sanitário, o tratamento se dá em sistemas
isolados e foram investidos R$ 253,9 milhões.

Programas e Projetos Estruturantes
O principal objetivo do Plano de Investimentos é eliminar lacunas de saneamento e atender à
população socialmente mais vulnerável no Estado. Para isso é essencial que haja planejamento e
programabilidade das ações para manutenção do foco e do ritmo das realizações.
Os principais Programas e Projetos Estruturantes são os seguintes:

Audiências de Inovação - Têm como objetivo criar espaço permanente de estímulo à inovação para
a cadeia de suprimento da Companhia, para que os diferentes segmentos possam apresentar seus
produtos, serviços e soluções, com vistas a propiciar maior produtividade e qualidade nos processos
operacionais e técnicos de saneamento, permitindo redução de custos e melhor prestação de
serviços.
Em 2007 foram promovidas oito audiências sobre temas variados como membrana filtrante,
telemetria em leitura de hidrômetros, reciclagem de lodo de ETAS, sistemas de automação.
Com a programação anual já definida, espera-se que o tema inovação venha a estimular a
concorrência nos principais mercados nos quais a Sabesp adquire seus produtos e serviços,
gerando grande interesse das empresas em expor seus projetos para os técnicos da Companhia.
Nessa mesma direção foi criado o Guia de Diretrizes Concorrenciais nas compras da Sabesp.

Comunicação
As atividades da Comunicação Sabesp durante todo o ano de 2007 mostraram a importância da
manutenção da base do trabalho que vem sendo realizado: transparência, agilidade, relacionamento
e responsabilidade.
Na área de assessoria de imprensa, o monitoramento Sabesp registrou em torno de 24 mil matérias,
sendo 20% destas positivas e somente 5% negativas – o que comprova que a mídia se interessa pela
Empresa e, igualmente, tem se interessado em estar ao lado da Sabesp na tarefa de levar à
sociedade mais do que simplesmente informes sobre ocorrências operacionais, mas matérias e
conhecimentos sobre os processos, produtos, serviços e tecnologia da Empresa.
O relativamente baixo número de matérias negativas demonstra que, mesmo com a ampliação dos
editoriais de defesa do consumidor, a Sabesp tem conseguido responder às demandas não
permitindo que ocorrências operacionais, previsíveis no mercado de atuação da Empresa, afetem a
imagem e o valor da marca Sabesp.
Em 2007, foram produzidos mais de 600 programetes, com amplo aproveitamento pelas emissoras.
O site da Sabesp foi reformulado, abrindo espaço para mais notícias e maior dinamismo. Através do
projeto verão 2007-2008, a Companhia procurou conscientizar e assegurar a regularidade do
abastecimento de água durante as férias escolares e o verão. A Sabesp ainda esteve presente em
mais de 500 eventos e encontros, está sendo construído um vínculo muito forte de comprometimento
e dedicação, fortalecimento da mensagem e da missão da Empresa.

Responsabilidade Social
A incorporação de práticas de responsabilidade social na Sabesp é monitorada com base no
Sistema de Gestão de Responsabilidade Social, desenvolvido com o objetivo de unificar o processo
de coleta de dados em toda a cadeia de atividades da Companhia.
Alimentado por uma rede de 1.500 colaboradores representando todas as diretorias, o sistema
permite o gerenciamento e cadastramento dos projetos sociais, segundo critérios do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase). Em 2007, por exemplo, a Sabesp atendeu,
através de seus projetos de educação à comunidade externa, cerca de 130 mil pessoas no Estado de
São Paulo.
Também pelo sistema é possível realizar o diagnóstico do estágio da Responsabilidade Social na
companhia, orientado pela matriz dos Indicadores do Instituto Ethos conforme os temas: 1- Valores,
Transparência e Governança; 2- Público Interno; 3- Meio Ambiente; 4- Fornecedores; 5Consumidores e Clientes; 6- Comunidade e 7- Governo e Sociedade.
Dessa forma, todos os indicadores são avaliados no Planejamento Estratégico, culminando em
metas e ações de melhoria.
Destacam-se entre os indicadores e metas definidas através deste processo:
•
Obter a certificação ISO 14001 em 10% das Estações de Tratamento de Água – ETA e Esgoto ETE até 2010;
•
Ser reconhecida como empresa referência de excelência no Prêmio Nacional de Qualidade –
PNQ até 2012;
•
Ser classificada, até 2010, no ranking das melhores empresas para se trabalhar;
•
Ampliar o escopo e abrangência da certificação OHSAS até 2010;
•
Ampliar a abrangência da acreditação de ISO/IEC-17025 (Laboratório de Controle Sanitário);
•
Estabelecer modelo de qualidade para as empresas contratadas de obras e serviços de
empreendimentos até 2009.

Indicadores Operacionais
Parceria Público Privada (PPP) Alto Tietê - Na busca por novas fontes de água para a
macrometrópole, a Sabesp lançou a 1ª PPP do setor de saneamento com o objetivo de ampliar em 5
m³/s a produção de água para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, que prevê,
entre outras obras, o aumento da capacidade da ETA Taiaçupeba de 10m³/s para 15m³/s e a
construção de quatro reservatórios totalizando 70 mil m³, com investimentos previstos da ordem de
R$ 300 milhões. Em 29 de novembro de 2007, quatro consórcios entregaram as propostas
financeiras e documentos de habilitação à Comissão Especial de Licitação da Sabesp.

Em 2007, o volume total faturado de água, incluindo o atacado, apresentou um crescimento de 2,2%,
comparado ao ano de 2006. Com relação aos serviços de esgoto, houve um crescimento de 4,3% no
volume faturado, em função da ampliação dos serviços de esgoto, do maior volume faturado de água
e dos novos contratos de tratamento de esgoto, junto aos municípios hoje consumidores de água no
atacado. Esses novos contratos além de ser uma fonte adicional de receita para a empresa, evitam o
despejo de toneladas de esgoto nos rios da Região Metropolitana de São Paulo, com impactos
positivos ao meio ambiente.

Programa Permanente de Redução de Perdas - No segundo semestre de 2007, foi iniciada a
estruturação de um Programa Corporativo de Redução de Perdas de Água, com horizonte de dez
anos, com o objetivo de se obter uma redução mais acelerada e consistente das perdas, a partir da
integração e ampliação das iniciativas já existentes nas Unidades de Negócio da Companhia e da
garantia de disponibilidade de recursos.
Programa Mananciais - Voltado à preservação dos mananciais de água para abastecimento da
Região Metropolitana de São Paulo, com investimentos de US$ 281,8 milhões a serem realizados
com recursos oriundos do Banco Mundial e contrapartida dos participantes. A conclusão está
prevista para 2013. A participação da Sabesp no Programa é de US$ 125 milhões.

Volume Faturado de Água e Esgoto por Categoria de Uso
(milhões de m³)
Água
2006
Residencial

Água + Esgoto

%

2006

2007

%

2006

2007

%

1.314,7 1.338,8

1,8

1.035,6

1.065,1

2,8

2.350,3

2.403,9

2,3

Comercial

148,0

151,2

2,2

135,3

138,4

2,3

283,3

289,6

2,2

Industrial

34,4

35,3

2,6

32,4

33,3

2,8

66,8

68,6

2,7

46,7

47,4

1,5

37,4

37,8

1,1

84,1

85,2

1,3

1.543,8 1.572,7

1,9

1.240,7

1.274,6

2,7

2.784,5

2.847,3

2,3

274,3

4,1

5,3

24,9

-

268,7

1.807,2 1.847,0

2,2

1.246,0

1.299,5

4,3

3.053,2

Pública
Total Varejo

Projeto Tietê - Etapas II e III - O Programa tem por objetivo a ampliação e otimização do sistema de
esgotamento sanitário da RMSP, elevando o volume de esgoto tratado nas estações de tratamento
de esgotos, visando:

Esgoto

2007

Atacado
Total

263,4

299,2 11,4
3.146,5

3,1
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Nota: (1) Composto pelas regiões do litoral e interior.

Volume Faturado de Água e Esgoto por Região
(milhões de m³)
Água
2006
Metropolitana

%

2006

2007

%

2006

2007

%

1.030,8 1.046,8

1,6

843,5

866,0

2,7

1.874,3

1.912,8

2,1

525,9

2,5

397,2

408,6

2,9

910,2

934,5

2,7

As informações relacionadas a volumes de água e esgoto, quantidade de funcionários, extensão de

1,9

1.240,7

1.274,6

2,7

2.784,5

2.847,3

2,3

obras lineares (km), ligações de água e esgoto, população atendida, produtividade operacional,

274,3

4,1

5,3

24,9

-

268,7

299,2 11,4

índices de perdas, economias alcançadas e investimentos em programas de melhoria não foram

1.807,2 1.847,0

2,2

1.246,0

1.299,5

4,3

3.053,2

Atacado

263,4

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4.111

4.324

4.601

4.946

5.242

5.535

5.717

5.898

6.044

6.358

6.489

6.609

6.767

2.870

3.019

3.277

3.559

3.763

3.976

4.128

4.304

4.462

4.747

4.878

5.002

5.167

Água

17,4

17,6

18,5

19,1

19,4

20,5

20,8

21,1

21,3

22,3

22,6

22,7

23,0

Esgoto

12,9

13,1

14,0

14,8

15,1

15,9

16,2

16,7

17,0

18,0

18,3

18,5

18,9

Água no atacado

315

357

368

388

393

318

322

339

346

251

259

263

274

1.323

1.348

1.409

1.429

1.396

1.413

1.376

1.431

1.419

1.441

1.500

1.544

1.573

Água no varejo
Esgoto

Volume produzido3
Índice de Perdas (%)
Nº de empregados 4
Produtividade operacional 5

auditadas.

1997

Ligações de Esgoto1

Volume faturado³

3,1

1996

1

População atendida²

3.146,5

1995

Indicadores Operacionais
Ligações de Água

esgoto, população atendida, índice de perdas e número de empregados.

1.543,8 1.572,7

513,0

Total

que pode ser observado no quadro a seguir, através da evolução do número de ligações de água e

Água + Esgoto

2007

Regional(1)
Total Varejo

A Companhia continua expandindo seus serviços e melhorando seus indicadores operacionais, o

Esgoto

975

993

1.036

1.066

1.058

1.070

1.054

1.105

1.110

1.141

1.198

1.246

1.300

2.434

2.527

2.521

2.593

2.665

2.679

2.650

2.778

2.820

2.770

2.830

2.887

2.874

32,1

31,6

29,8

29,9

30,6

31,4

31,4

31,7

33,0

34,0

32,4

31,9

29,5

18.861

18.467

19.129

19.340

18.324

18.048

18.159

18.505

18.546

17.735

17.448

16.978

16.850

370

398

412

440

491

527

542

551

566

626

651

684

708

Notas:
(1) Em milhares de unidades no final do período.
(2) Em milhões de habitantes no final do período (não inclui fornecimento de água no atacado, que representa mais de 3,2 milhões de habitantes).
(3) Em milhões de m³.
(4) Número de empregados em 31 de dezembro de cada ano.
(5) Número de ligações de água e esgoto por empregado.
Código de Ética e Conduta - O Código de Ética e Conduta foi aprovado pela Diretoria Executiva e
EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA QUALIDADE
Conselho de Administração no início de 2006. Na seqüência houve ampla divulgação a todos
empregados, fornecedores e demais públicos de relacionamento. O documento é composto por
Programa de Excelência
valores organizacionais e princípios éticos que orientam o comportamento da Empresa e contribui
para a resolução de eventuais conflitos de interesse.
A Sabesp pretende ser reconhecida como empresa “Padrão mundial de excelência na prestação dos
serviços de saneamento ambiental”. Para tanto, o Programa de Excelência da Gestão da Qualidade
Comitê de Ética - Instância de natureza consultiva, normativa e educativa, composto após a
está alinhado à Visão de Futuro da Sabesp e tem como principal objetivo integrar os processos
formalização do Código de Ética com representantes executivos dos temas relacionados ao código.
internos de qualidade e potencializar seus impactos nos resultados globais.
Em 2007 foram promovidas reuniões focadas na avaliação de denúncias com maior incidência e
As auditorias externas realizadas em 2007 garantiram a manutenção da certificação integrada que
tem como base as normas ISO 9001:2000 (qualidade) e OSHAS 18001:1999 que avaliam as taxas
propostas de mudanças de processos.
de freqüência e gravidade de acidentes do trabalho (segurança e saúde ocupacional).
Ainda durante 2007 foi iniciado o processo para a obtenção da certificação da norma ISO 14001
Canal de Denúncias - A Sabesp dispõe de um Canal de Denúncias via telefone, e-mail e caixa
(gestão ambiental) em 10% das unidades operacionais da empresa até 2010 e acreditação ISO/IEC
postal para manifestações internas sobre supostos atos ilícitos ou de transgressão de seu código de
17025 para os laboratórios de controle sanitários da Diretoria Metropolitana, de maneira integrada
ética e conduta. Em 2007 foram recebidas 181 denúncias que foram apuradas ou estão em processo
ao sistema implantado.
de apuração. A Diretoria Executiva e o Comitê de Auditoria acompanham todas as denúncias e ações
Outra atividade significativa foi a constituição de grupos de melhoria por processo, que integram as
corretivas recomendadas pela auditoria interna.
áreas pertinentes aos temas sob a coordenação da área funcional. Estes grupos têm por objetivo a
homogeneização dos processos, através da padronização e simplificação dos documentos,
Relacionamento com Auditores Independentes - A empresa obedece aos princípios que
indicadores e metas de gestão.
preservam a independência do auditor externo quanto a não auditar seu próprio trabalho, não
exercer funções gerenciais e não advogar pelo seu cliente. A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Acreditação dos Laboratórios
Independentes atuou como nosso auditor independente para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2007 e de 2006. A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes não prestou à
A acreditação dos laboratórios foi ampliada. Estes resultados só foram possíveis pela convergência
Sabesp, durante o exercício de 2007, serviços não relacionados à auditoria externa.
de esforços e pela participação efetiva de todos os empregados, contribuindo para padrões de
qualidade compatíveis com a importância da Sabesp para a sociedade.
Gestão de Riscos e Controles Internos - Em 2007, para atendimento da lei norte-americana
A Sabesp, no âmbito da Diretoria de Sistemas Regionais, obteve a acreditação concedida pelo
Sarbanes-Oxley (SOx), houve aperfeiçoamento dos controles sobre riscos financeiros, com
INMETRO, conforme preconiza a ISO 17025, de todos os seus Laboratórios de Controle Sanitário.
prioridade para ações de monitoramento contínuo dos controles implantados, visando a sua
Atualmente a Sabesp conta com onze laboratórios credenciados (dez nos Sistemas Regionais e
racionalização e automatização. Adicionalmente, foram implementadas ações corretivas
laboratório principal da RMSP). Com a acreditação, as unidades de controle sanitário da Sabesp
requeridas para solucionar as duas fraquezas materiais referentes ao exercício de 2006.
passam a atender requisitos previamente definidos e por meio da auditoria externa do INMETRO
A metodologia utilizada considerou os princípios do Committee of Sponsoring Organizations of the
demonstram que são competentes para realizar suas atividades com confiança e reconhecimento
Treadway Commission (COSO) e do Control Objectives for Information and Related Technology
internacional.
(COBIT). Está em andamento um projeto de gerenciamento de riscos, em âmbito corporativo, por
meio da identificação e avaliação dos riscos estratégicos e dos principais processos da Sabesp.
Ressalte-se, por fim, a extensão da avaliação dos riscos estratégicos à Fundação de Seguridade
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Social - Sabesprev que deverá ser concluída em 2008.
A Sabesp passou a integrar, desde 1º de dezembro de 2007, o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da Bovespa, sendo a única empresa do setor de saneamento a compor esse
índice, que reflete o desempenho das ações de empresas que apresentam alto grau de
comprometimento com sustentabilidade e responsabilidade social.
Também foi a primeira empresa de economia mista a aderir ao Novo Mercado da Bovespa, segmento
reservado a empresas com boas práticas de governança corporativa, já em abril de 2002. Seus
procedimentos estão alinhados com as normas vigentes tanto no mercado brasileiro quanto no
mercado norte-americano. A aplicação das práticas tem monitoramento constante e é reforçada por
um programa de verticalização da Governança Corporativa, com treinamento para a disseminação e
o aprofundamento dos princípios básicos.
A estrutura da governança corporativa da Sabesp é composta por:
Assembléia dos Acionistas - Instância máxima da decisão, delibera sobre a destinação do lucro
líquido, elege os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e, de acordo com seu
Estatuto Social, eventualmente indica os membros do Comitê de Auditoria, além de fixar a
remuneração dos conselheiros.
Conselho de Administração - Estabelecido desde a criação da Sabesp, uma vez que a companhia
é de economia mista, o conselho de administração atualmente é composto por dez membros com
mandato unificado de um ano. Dentre os conselheiros, três são independentes de acordo com as
regras do regulamento do Novo Mercado, sendo um deles eleito pelos acionistas minoritários.
Comitê de Auditoria - O Conselho de Administração é assessorado por um Comitê de Auditoria,
composto por três Conselheiros independentes, dos quais um é especialista em finanças e
coordenador do Comitê. As responsabilidades e a forma de atuação desse Comitê estão definidas
em seu regimento interno.
Conselho Fiscal - Eleito anualmente pela Assembléia Geral de Acionistas, tem como competência a
fiscalização dos atos dos administradores, o exame das demonstrações financeiras e do relatório
anual da administração. Instalado de forma permanente, desde a criação da Empresa, compõe-se
atualmente de cinco membros titulares, sendo um representante dos acionistas minoritários, e cinco
suplentes.
Diretoria Executiva - A Diretoria é composta, atualmente, por seis diretores eleitos pelo Conselho de
Administração, sendo um deles designado Presidente.
Auditoria Interna - A auditoria interna tem atuação independente, com o objetivo de avaliar a
integridade, adequação, eficácia, eficiência e a economicidade dos processos e dos sistemas de
informações e de controles internos. Para o adequado cumprimento de suas responsabilidades, a
Auditoria Interna tem acesso a todos os documentos, registros físicos e lógicos, sistemas, locais e
pessoas envolvidas com as atividades sob exame. As atividades de Auditoria Interna são
supervisionadas pelo Comitê de Auditoria.

Cláusula Compromissória
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, a Companhia está vinculada à Cláusula
Compromissória de Arbitragem, mediante a qual a Bovespa, a Companhia e os seus acionistas, os
administradores e os membros do Conselho Fiscal comprometeram-se a resolver, por meio de
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em
especial, quanto à sua aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, do Estatuto Social da Companhia, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão
de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do
Regulamento de Arbitragem e do Contrato de Participação do Novo Mercado. Nos termos do Estatuto
Social da Sabesp, a vinculação à Cláusula Compromissória está limitada à ressalva aplicável aos
direitos indisponíveis.
RESPONSABILIDADE SOCIAL NOS RELACIONAMENTOS
A Sabesp mantém a política de canais abertos com os diversos segmentos da sociedade,
disponibilizando as informações necessárias ao esclarecimento e divulgação de suas ações, tendo
em vista os legítimos interesses das partes interessadas e de saúde pública.
Hoje, a Empresa se orienta pelo propósito de inserir práticas socialmente responsáveis em suas
operações diárias e também de incorporar à sua cultura organizacional o conceito de
sustentabilidade, visando integrar as necessidades e aspirações de todos os seus públicos de
relacionamento - acionistas, empregados, familiares, clientes, fornecedores, comunidades, governos
e sociedade em geral.
Para direcionar a sustentabilidade em todas as suas atividades e integrá-la à sua cadeia de valor, a
Sabesp conta com um Programa de Responsabilidade Social, o qual, apoiado pelo código de ética e
conduta, define diretrizes institucionais, contemplando a diversidade da empresa, fortalecendo a
confiança e garantindo a transparência das ações.

Relações com Clientes
A Sabesp atende hoje, direta ou indiretamente, mais de 26 milhões de paulistas com abastecimento
de água tratada, com aproximadamente 6,5 milhões de ligações. E quase 19 milhões de pessoas
com coleta de esgoto. Tem também contratos individuais com determinados municípios, para venda
de água por atacado.
A Sabesp mantém o compromisso de responsabilidade social, fornecendo produtos e serviços
dentro de parâmetros de justiça social, com respeito aos direitos do consumidor e uma preocupação
permanente em informar e educar as pessoas para o consumo consciente da água. Para tanto,
possui canais de atendimento e diálogo, com destaque para:
Ouvidoria - um canal qualificado de atendimento de segunda instância onde as insatisfações e
dificuldades dos clientes em suas relações com a Empresa recebem acatamento, avaliação e
atendimento.
continua...
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Agência Virtual - via internet, os clientes podem solicitar serviços emergenciais, serviços de
manutenção, obter 2ª via de conta, consultar seu consumo dos últimos 12 meses, informarem-se
sobre as datas de leitura no seu imóvel, além de obter informações sobre tarifas e serviços. Em 2007,
a Sabesp iniciou o projeto de reformulação da Agência Virtual de Atendimento para oferecer seus
serviços por meio de situações e eventos de vida dos clientes.

2,7

LAJIDA

2,4

R$ bilhões

2,3
2,1

Agências Comerciais - São 342 agências de atendimento presencial distribuídas por todo o Estado.
Nelas os clientes podem solicitar, pessoalmente ou através de contato telefônico, qualquer tipo de
serviço, esclarecer dúvidas e fazer reclamações ou denúncias, além das agências instaladas nos
Postos Poupa Tempo Sé, Santo Amaro, Itaquera, São Bernardo do Campo e São José dos Campos.
1,0

O recém-criado marco regulatório do setor de saneamento básico (Lei 11.445/07) insere a Empresa
em um ambiente em que as práticas comerciais devem levar em consideração os ditames da
legislação de defesa da concorrência, especialmente a Lei 8.884/94. Nesta linha, no ano de 2007 a
Sabesp deu a máxima publicidade ao mercado sobre seu planejamento de compras, no sentido de
estimular a concorrência. Com isso, a Sabesp pretende investir de forma mais barata e eficiente,
atuando com previsibilidade e estabilidade.
A Empresa concebeu suas “Diretrizes Concorrenciais nas Compras Públicas” nas quais estabelece
as linhas gerais para ampliar o leque de fornecedores e promover competição. Além disso, aborda as
habilitações em licitações e a eventual criação de barreiras à entrada de concorrentes.
Outra iniciativa da Sabesp foi a assinatura de convênio de cooperação técnica com os órgãos de
defesa da concorrência - Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) e Secretaria de
Direito Econômico (SDE) - que prevê intercâmbio de informações, auxílio técnico e elaboração de
análises e de estudos nas áreas de concorrência e regulação econômica relacionados ao setor de
saneamento básico.
O Pregão Sabesp Online, referência nacional em licitações, é constantemente aperfeiçoado, com a
finalidade de estimular a competição e trazer maior segurança para o procedimento. Dentre as
inovações estão o catálogo de mensagens padronizadas, o agrupamento de itens em lotes
estratégicos, a prorrogação de cinco minutos na etapa de lances, o monitoramento externo do site e
a certificação digital.
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O LAJIDA de R$ 2.698,9 milhões (R$ 2.446,2 milhões em 2006) é formado pelo lucro operacional de
R$ 1.515,4 milhões (R$ 1.240,7 milhões em 2006), adicionado dos valores das despesas de
depreciação e amortização de R$ 622,5 milhões (R$ 642,2 milhões em 2006) e das despesas
financeiras e variações cambiais, líquidas de R$ 561,0 milhões (R$ 563,3 milhões em 2006).

Resultado Líquido
O lucro líquido atingiu R$ 1,05 bilhão em 2007, um crescimento de 34,6 % em relação ao ano anterior.
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Evolução do Endividamento

Relações com Investidores
A Sabesp está listada no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e na Bolsa de
Valores de Nova Iorque (NYSE). A área de Relações com Investidores conta com uma equipe
dedicada de executivos composta pelo Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com
Investidores (DRI), Superintendente, Gerente e Analistas.
A Sabesp dispõe de diversos canais de comunicação para atender ao mercado. Além dos canais
convencionais de atendimento, tais como programação de visitas à Empresa, reuniões externas e
internas com analistas do mercado de capitais e investidores, participação em eventos, seminários e
conferências, a Empresa disponibiliza um website específico e dedicado aos investidores e
acionistas, contendo as principais informações da Companhia.
As boas práticas de governança corporativa e o constante interesse pela Companhia têm incentivado
a cobertura dos analistas do mercado de capitais. Ao final de 2007, a Sabesp contava com onze
conceituadas instituições nacionais e internacionais cobrindo seus papéis. Na Bovespa, a
quantidade de ações negociadas atingiu 4,7 bilhões e um volume médio diário de R$ 15,3 milhões.
Na NYSE foram negociados 81,2 milhões de American Depositary Receipts (ADRs) equivalentes a,
aproximadamente, 162,4 milhões de ações e um volume médio diário de US$ 13,6 milhões.
Essas iniciativas vêm trazendo um diferencial de visibilidade, transparência e liquidez com efeitos
positivos na percepção de risco de crédito da Companhia, contribuindo para sua imagem
institucional e sustentabilidade.

Em 2007 a Empresa amortizou um total de R$ 734,8 milhões de dívidas e contraiu novas dívidas no
valor de R$ 222,5 milhões. O saldo líquido foi uma redução de R$ 512,3 milhões no endividamento
total. Como conseqüência disso, a relação dívida onerosa sobre o LAJIDA apresentou substancial
melhora, passando de 2,6 vezes no ano de 2006 para 2,1 vezes em 2007. A exposição cambial
variou de 23,3% para 21,9%. A dívida líquida sobre o LAJIDA passou de 2,45x para 1,93x. A dívida
líquida sobre Patrimônio Líquido passou de 66,5% para 53,4%.
Para viabilizar o Plano Plurianual de Investimentos, a Sabesp está negociando e já contratou para
seus programas os seguintes empréstimos e financiamentos:

Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista
•

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
Contrato de financiamento, com garantia da União, no valor de 21.320 milhões de ienes japoneses,
equivalentes a aproximadamente R$ 338 milhões, destinado ao Programa de Recuperação
Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista, denominado “Onda Limpa”, investimento da
ordem de R$ 1,2 bilhão. Até o momento foram desembolsados, aproximadamente, 10% do montante.

•

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Contrato de financiamento no valor de R$ 130 milhões para contrapartida do Programa Onda Limpa.
Esse montante representa 10,8% do valor atual do investimento total.

Relacionamento com a sociedade
A Sabesp não mede esforços para se aproximar e dialogar com todos os setores da sociedade como
comunidades do entorno, organizações não governamentais e Governo, pois acredita que parcerias
são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida. Assim, tem
construído alianças com instâncias representativas da sociedade civil.
Acredita que diretrizes e projetos desta natureza promovem a construção da responsabilidade social,
o que requer um esforço cotidiano e coerência entre discurso e prática, atitude, ação e compromisso
em relação à sociedade e principalmente em relação às gerações futuras.
Cabe destacar os encontros com lideranças comunitárias e os programas de participação
comunitária. As duas iniciativas têm como objetivo aproximar a Sabesp da comunidade, das
associações de moradores, lideranças, prefeituras, conselhos e representantes da sociedade civil.
No programa de reuniões e visitas periódicas procuram identificar as demandas, priorizar e
intermediar soluções. A Sabesp dispõe de aproximadamente 50 empregados que atuando como
agentes comunitários, realizaram 21 encontros com as comunidades em 2007, envolvendo uma
população de mais de 2,4 mil pessoas. O Programa de Participação Comunitária atendeu uma
população superior a 41 mil pessoas em reuniões e visitas às comunidades.

Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê
•

•

Receita Operacional
A receita operacional bruta totalizou R$ 6,4 bilhões, 7,8% superior ao ano anterior, em decorrência
do reajuste tarifário de 4,12% e do aumento de 3,1% do volume faturado de água e esgoto.
A receita operacional líquida de R$ 6,0 bilhões apresentou aumento de 8,0% em relação ao mesmo
período do ano anterior.

Receita Operacional Líquida
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•

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
O financiamento para a Etapa II do Programa de Despoluição do Rio Tietê na Região Metropolitana
de São Paulo, encontra-se em fase final de desembolso. Até dezembro de 2007 foram
desembolsados US$ 197 milhões do total de US$ 200 milhões contratados.

•

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
O BNDES financia parte da contrapartida da Sabesp na Etapa II, por meio de um contrato no valor de
R$ 240 milhões. Até dezembro de 2007 foram desembolsados cerca de 90% do valor financiado.
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Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
A Sabesp vem negociando o financiamento de um programa de saneamento no município de São
Bernardo do Campo para melhoria ambiental do manancial da Billings. O investimento total do
Programa Pró-Billings, atinge US$ 98,9 milhões. A parcela da Sabesp corresponde a 73,4% do
orçamento geral, sendo US$ 55,9 milhões de financiamento junto ao JBIC (56,5%) e US$ 16,7
milhões de contrapartida (16,9%).
A carta consulta foi aprovada pela Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX em setembro de
2007 e a assinatura do contrato está prevista para 2008, por ocasião da celebração do centenário da
imigração japonesa.

Projeto Tietê - Etapa II
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Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)
Financiamento de US$ 129 milhões dos US$ 281,8 milhões do orçamento total do Programa
Mananciais, cuja coordenação geral caberá à Secretaria de Saneamento e Energia. A maior parcela
dos recursos financiados, US$ 100 milhões, será direcionada para a Sabesp, cuja contrapartida
atingirá US$ 25 milhões, totalizando, deste modo, US$ 125 milhões do total do programa. A Sabesp
recebeu do BIRD, em outubro, as minutas para a pré-negociação dos contratos e aguarda a
aprovação do Projeto de Lei 1.145/07, que autorizará o Estado a prestar contra garantia à União para
este financiamento.

Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área de Mananciais da Represa Billings em São
Bernardo do Campo

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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Os dirigentes e empregados, independente da posição hierárquica, exercerão suas funções
baseadas no comportamento ético, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer
outras formas de discriminação. Este é um compromisso expresso no Código de Ética e Conduta da
Sabesp, e se reflete nas políticas transparentes de gestão de pessoas e em seus processos de
admissão, capacitação, avaliação, movimentação e remuneração.
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Resultado Operacional
O resultado medido pelo LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização)
passou de R$ 2,4 bilhões em 2006 para R$ 2,7 bilhões em 2007, um acréscimo de 10,3%. O LAJIR
(Lucro Antes dos Juros e Imposto de Renda) apresentou acréscimo de 15,1%, passando de R$ 1,8
bilhão em 2006 para R$ 2,1 bilhões em 2007.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
Para dar continuidade ao Programa de Despoluição do Rio Tietê na Região Metropolitana de São
Paulo, a Sabesp preparou um pedido de financiamento junto ao BID, com valor financiado de até US$
600 milhões, para um programa total de investimento de US$ 800 milhões.
No primeiro semestre de 2008 está previsto obter a autorização da COFIEX, do Ministério do
Planejamento, para a negociação do financiamento junto ao BID.

Programa Saneamento Para Todos (PAC 2007)
Em 2007 um total de 21 projetos em diversos municípios do Estado de São Paulo foram selecionados
pelo Ministério das Cidades. Desses, 20 contratos, com valor total financiado de R$ 484 milhões,
foram assinados com a Caixa Econômica Federal (CEF) e um contrato, no valor financiado de R$ 130
milhões, foi assinado com o BNDES. No total foram contratados R$ 614 milhões de financiamentos
para um investimento total da ordem de R$ 715 milhões.
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Programa Saneamento para Todos (PAC 2008)

Redução de Custos com Energia Elétrica

Em agosto de 2007 o Ministério das Cidades selecionou 81 projetos da Sabesp para municípios
situados nas três regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, com valor total de investimento de
R$ 960 milhões e valor financiado de R$ 800 milhões. Em março de 2008 o Ministério das Cidades
habilitou todos os empreendimentos, que atualmente se encontram em processo de contratação. Os
agentes financeiros desses projetos serão a Caixa Econômica Federal, com 71 projetos e R$ 625
milhões de valor financiado e o BNDES com 10 projetos e R$ 175 milhões de valor financiado.
Uma segunda seleção foi realizada pelo Ministério das Cidades em outubro de 2007. Nesse
processo a Companhia efetuou o cadastramento de 116 cartas propostas, equivalente a um valor
total financiado de R$ 245 milhões, das quais 22 foram selecionadas, correspondente a um valor total
de investimento de R$ 137 milhões e valor financiado de R$ 126 milhões. A habilitação final e
contratação desses financiamentos devem ocorrer durante o ano de 2008.

Em 2007, foram iniciadas ações voltadas à redução de gastos com energia elétrica, otimização
dos contratos com as concessionárias de energia elétrica de diversas instalações operacionais e
administrativas com uma economia estimada em R$ 8 milhões/ano, estudo para migração de
outras unidades consumidoras para o Mercado Livre, e estudo para aproveitamento dos
potenciais de geração de energia elétrica existentes nas instalações da Sabesp (hidroelétricos e
biomassa).
Desde a migração, em 2004, de 11 grandes instalações para o Mercado Livre, a Sabesp obteve as
seguintes economias:

Ano

Empréstimos

Economia (R$ milhões)

Em 2007, a Sabesp não acessou os mercados de capitais nacionais ou internacionais. Nesse período a
Empresa amortizou R$ 333,7 milhões de dívidas contraídas no mercado de capitais nacional.
Também em 2007 a Sabesp deu início à estruturação junto ao BID para a contratação de um
empréstimo sob a forma de A/B Loan, no montante de até US$ 250 milhões. Os recursos desse
empréstimo destinam-se ao programa de investimento da Companhia, mais especificamente à
conclusão das obras complementares do Projeto Tietê Etapa II e à antecipação do início das obras
da Etapa III, assim como para o refinanciamento de dívidas vincendas durante o ano de 2008. O
ingresso dos recursos está previsto para ter início no primeiro semestre de 2008.

Repasse de Recursos
•

PRODES - Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas da Agência Nacional de
Águas - ANA
A Sabesp teve o empreendimento ETE Taubaté/Tremembé, em construção, habilitado no processo
seletivo do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas - PRODES/2007.
No mês de outubro de 2007 foi assinado contrato objetivando a concessão de estímulo financeiro
pelo esgoto tratado. O montante de recursos repassados será de R$ 16 milhões, sendo R$ 13
milhões provenientes do Orçamento Geral da União - OGU e R$ 2,8 milhões do Comitê para
Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP.

Mercado de Capitais
No ano de 2007 as ações da Sabesp negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa –
alcançaram valorização nominal de 12%, encerrando o ano cotadas a R$ 41,13. As ações estiveram
presentes em 100% dos pregões, com volume financeiro médio diário de R$ 15,3 milhões, um
aumento de 37% em relação a 2006. A média diária de negócios foi 49% superior à do ano anterior.
Os ADRs Sabesp negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), encerraram o ano
cotados a US$ 47,00, uma valorização nominal de 39%. Foram negociados 81 milhões de ADRs,
movimentando mais de US$ 3,4 bilhões no ano de 2007. O volume financeiro médio diário foi de US$
13,6 milhões, um aumento de 74% em relação a 2006.
Em junho de 2007 a Sabesp realizou um grupamento de ações, na proporção de 125 ações para 1
ação, que até então eram negociadas na Bovespa em lotes de mil ações. O grupamento também
refletiu nas ações negociadas no mercado americano, uma vez que cada ADR, negociado na NYSE,
até então na proporção de 1 ADR para 250 ações, passou a ser negociado na proporção de 1 ADR
para duas ações. O grupamento deixou a ação Sabesp mais adequada do ponto de vista
mercadológico, facilitando a sua comparabilidade com outros papéis do mercado e a forma de
negociação.
Após cinco anos da listagem no segmento do Novo Mercado da Bovespa e na NYSE e três anos
depois da 2ª oferta de ações, a Companhia apresenta a seguinte evolução:
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O ano de 2002 considera o período de abril a dezembro para as ações negociadas na Bovespa
e de maio a dezembro para os ADRs.

Durante o exercício de 2007, os acionistas receberam dividendos relativos ao ano de 2006 no valor
de R$ 9,51 por lote de 1000 ações. Para o exercício de 2007, o Conselho de Administração propôs a
distribuição de dividendos no montante de R$ 300,7 milhões, que corresponde a 28,7% do lucro
líquido e equivale a aproximadamente R$ 1,32 por ação.
A Sabesp possui rating de crédito corporativo BB- na escala global da agência de classificação de
riscos Standard & Poors (S&P), A+(bra) na escala nacional da S&P e da Fitch Ratings. Para a
emissão de Eurobônus com vencimento em 2016 o rating corporativo atribuído pela Fitch Ratings foi
BB. Na visão da Fitch Ratings, a perspectiva do rating é estável. Na visão da S&P, a perspectiva do
rating é positiva, em função do fortalecimento dos indicadores e do perfil financeiro da Sabesp.

2004

2005

2006

2007

acumulado

9,4

24,9

31,6

40,0

105,9

Tarifas
A partir de 10 de setembro de 2007, as tarifas referentes aos serviços de abastecimento de água e
coleta de esgotos foram reajustadas de forma não linear, em 4,12%, com exceção daquelas relativas
aos consumos superiores a 20 m³/mês das categorias de uso não residenciais que foram reajustadas
conforme o IPCA - IBGE acumulado entre agosto de 2006 e julho de 2007. Este índice foi de 3,74%.
Além de recompor a inflação anual e manter a capacidade da Sabesp de arcar com os custos e
despesas decorrentes da prestação dos serviços de saneamento básico, o objetivo do reajuste
diferenciado foi equilibrar a participação entre as diversas faixas de consumo.

Responsabilidade com os colaboradores
A Companhia conta, em seu quadro, com 16.850 empregados, dos quais 81,5% são homens e
18,5% mulheres, com uma média de 16 anos de empresa, sendo que há uma concentração de
66,9% acima da faixa etária de 40 anos. Destaca-se que 44% dos empregados possuem o Ensino
Médio e 32,2% têm nível universitário. No quesito etnia, conta em seu quadro funcional com 85%
brancos, 13,5% negros e pardos, 1,3% amarelos e 0,2% não declarados.
A Sabesp, por ser de economia mista, está obrigada a realizar seleção pública para ingresso de seus
empregados e reserva 5% das vagas oferecidas para pessoas portadoras de deficiências,
atendendo ao decreto 3.298, de 1999. É reconhecida pela criação de oportunidades de trabalho para
pessoas com deficiência e recebeu, em 2005, o selo de Empresa Solidária, concedido pela Avape.
Em 2007, a Sabesp contou com 54 portadores de deficiências na prestação de serviços da Central
de Atendimento Telefônico da RMSP e nas agências do Poupa Tempo Sé, Itaquera, Santo Amaro e
São Bernardo do Campo.
Para os empregados que possuem filhos ou dependentes portadores de deficiência física e/ou
mental, a Sabesp oferece auxílio creche especial, que concede reembolso de despesas com
instituições de reabilitação e escolas especiais.

Clima organizacional
A satisfação e o comprometimento dos colaboradores com a Companhia são referências
essenciais para a Sabesp. Como tal, são monitorados anualmente pela Pesquisa de Clima
Organizacional a qual é respondida de forma voluntária e confidencial, aplicada e consolidada por
consultoria externa contratada. No ciclo de 2007, o índice de retorno foi de 71% e o indicador de
favorabilidade, de 65 pontos, resultado que aponta uma evolução gradual e significativa desse
indicador, de 59 pontos em 2005.
Os resultados sugerem que a Empresa avança em metas desafiadoras, considerando as
expectativas de seus empregados. Os resultados geram planos de ação e contribuem para o alcance
do bom clima interno organizacional, peça-chave para potencializar os resultados empresariais e as
estratégias de negócio.
A meta para 2010 é estar no ranking das melhores empresas para se trabalhar, com um índice de
favorabilidade de 71%.

Gestão de pessoas por competência
O modelo de gestão de pessoas por competências adotado na Companhia conta com a participação
efetiva de todos. O modelo estimula o desempenho, a competência, o investimento na capacitação
contínua e no desenvolvimento profissional, e facilita a promoção da diversidade, da qualidade de
vida dos empregados e do voluntariado. A participação se efetiva através do Comitê Estratégico de
Recursos Humanos composto por representantes de todas as Diretorias, que funciona como um
fórum de compartilhamento de decisões e um canal de diálogo entre a Empresa e o empregado.
O modelo integra os processos de Seleção, Desenvolvimento, Avaliação e Remuneração para
incentivar aprendizagem contínua e troca de experiências no ambiente de trabalho, contribuindo
assim, para um melhor desempenho empresarial. Para selecionar e contratar, a Sabesp atende a
legislação específica realizando Concurso Público, na busca de profissionais competentes,
qualificados, e comprometidos com o desenvolvimento e cumprimento dos objetivos estratégicos.
Em 2007, a Sabesp realizou dois concursos para estagiários qualificados para preencher 702 vagas.
Ao todo, concorreram 9.207 candidatos.

Capacitação e desenvolvimento
A Universidade Empresarial Sabesp é responsável pelo processo de ensino-aprendizagem
institucional, direcionada aos empregados, familiares, fornecedores, prestadores de serviço,
comunidades e população em geral. Essa abordagem possibilita o alinhamento entre os objetivos
empresariais e o desenvolvimento e progresso das pessoas. Para disseminar o conhecimento de
maneira ágil e ao maior número possível de pessoas adota a metodologia presencial e à distância,
com um investimento de R$ 6,3 milhões, proporcionando 102 mil participações em atividades de
capacitação que correspondem a 48 horas de treinamento.

Redução de Custos
Segurança e saúde do trabalho
Criado em 2007, o grupo executivo para o aprimoramento da gestão e redução de custos e despesas
tem duas linhas de atuação:
Gestão de custos e despesas - Desenvolvimento das ferramentas de informação e suporte à
tomada de decisão gerencial, com destaque para duas ações:
•
Orçamento de despesas passa a ser realizado para cinco anos. Isto permite um planejamento
mais preciso das várias diretorias e uma definição de metas de médio prazo para redução de
custos, entre outros ganhos;
•
Desenvolvimento e disponibilização de sistema de informática de gestão de custos,
acompanhada de capacitação dos profissionais, para permitir aos gerentes regionais análise
detalhada dos custos incorridos nas diversas áreas e superintendências da Empresa.

A gestão de segurança e saúde ocupacional tem como objetivo garantir condições de trabalho mais
seguras, promover a valorização dos processos de trabalho e agregar valores à organização por
meio dos seus empregados e contratados. Esse aspecto foi validado com a manutenção da
certificação integrada que tem como base as normas ISO 9001:2000 (qualidade) e OSHAS
18001:1999 (segurança e saúde ocupacional) ocorrida em 2007.
Para diminuir o número de acidentes e fortalecer a cultura de prevenção, em 2007 foi constituído um
Grupo Técnico de Segurança e Saúde Ocupacional que tem por objetivo ser um foro técnico
representativo para tratar as questões do Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional e revisar os
Procedimentos de Segurança. Além disso, foram intensificados cursos e palestras com foco na
prevenção dos acidentes do trabalho.

Plano Previdenciário Sabesprev
Redução de custos e despesas - A partir do mapeamento das contas foram criados projetos
específicos. As principais linhas de atuação foram:
•
Redução de custo com quadro de empregados: foi estruturado plano de gestão de pessoas que
inclui um Programa de Demissão Voluntária, concurso público e plano de gestão de carreiras. A
continuidade dos planos ocorrerá ao longo de 2008;
•
Redução de custos com energia elétrica: foram iniciadas ações voltadas à redução de gastos
com energia elétrica;
•
Redução de gastos com frota de automóveis: foi aprovada a licitação para substituição de 50%
dos carros próprios da Empresa por frota alugada;
•
Outras ações de curto prazo: algumas contas de menor porte também foram avaliadas para se
identificar possibilidades de redução de despesas indiretas. Em particular, deu-se continuidade
ao plano diretor de telefonia para implantação do sistema VoiP, que traz reduções de gastos em
ligações de longa distância.
Em 2008, o programa de redução de custos continuará como um objetivo estratégico da Companhia
inserido na metodologia do BSC.

A Fundação Sabesp de Seguridade Social (Sabesprev) é uma entidade fechada de previdência
complementar, sem fins lucrativos, que tem por finalidade básica a administração de Planos de
Benefícios de natureza previdenciária e serviços assistenciais. A Sabesp contribuiu com a
Sabesprev, em 2007 com o valor de R$ 15,9 milhões em previdência privada, e desta forma vem
garantindo aos seus empregados a possibilidade de desfrutar de benefícios previdenciários
complementares ao da Previdência Oficial.

Investimento social e apoio institucional a projetos
Visando estabelecer critérios para a alocação voluntária de recursos financeiros e/ou em espécie, de
forma planejada e voltada para o interesse público foi concebido em 2007 o “Orientador de Apoio
Institucional e Financeiro”. As ações sociais, inclusive aquelas que se baseiam em leis de incentivo
fiscal, têm que necessariamente agregar valor à marca Sabesp, com ênfase para a preservação,
manutenção e sustentabilidade do meio ambiente.
continua...
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Investimento em projetos culturais
A Sabesp investiu em incentivos fiscais R$ 10 milhões em projetos, fundamentados na Lei Rouanet
(Lei Federal 8.313/91 de 23.12.91) e Lei do Audiovisual (Lei Federal 8.685 de 20.07.93, com redação
alterada pela Lei 11.437 de 2006). Entre os vários projetos pode-se citar: XXXVII Festival de Inverno
de Campos do Jordão, Projeto Bem Te Vi, Estação Pinacoteca, Digitalização e Catalogação da
Documentação Sonora Museu Imagem Som, Quatrocentos Contra Um, A Casa de Alice, O Poeta da
Vila, Onde andará Dulce Veiga.
Destaque-se ainda a continuidade da restauração do acervo histórico, arquitetônico e documental do
saneamento, com visitas ao Museu Regional do Saneamento "Palácio Saturnino de Brito" com o
objetivo de preservar a história do saneamento na Região da Baixada Santista.

Programas sociais
Em 2007 a Sabesp atendeu aproximadamente 1,1 mil pessoas no Estado de São Paulo através de
seus projetos sociais à comunidade externa, nas diversas áreas de educação, saúde, combate a
fome, esporte e cultura.

Programas de voluntariado
De acordo com o Centro de Voluntariado de São Paulo, “a nova postura das empresas na gestão dos
negócios, comprometida com a ética e desenvolvimento sustentável traz impactos positivos para
todos os seus públicos. A responsabilidade social empresarial é um diferencial competitivo, traz a
fidelização de funcionários e clientes e a melhoria da qualidade de vida das comunidades”.
Em seu compromisso com o desenvolvimento da sociedade, a Sabesp investiu em uma diversidade
de projetos, contando primordialmente com o potencial de seus empregados em abraçar ideais e
somar esforços em benefício de causas sociais e ambientais, criando as mudanças necessárias para
conviver em harmonia com um mundo sustentável.
Atualmente a Sabesp conta com uma grande rede de voluntários, inseridos em projetos sociais dos
mais diversos, distribuídos em todas as Unidades, em todo o Estado de São Paulo.

Sabesp aberta à comunidade
A Sabesp procura dialogar com a comunidade e facilitar o acesso a suas instalações. Para tanto,
conta com programas permanentes de relacionamento, como o projeto show room, com mais de 300
visitas monitoradas, atendendo aproximadamente 13 mil pessoas. Em 2007, também foram
propiciadas 403 visitas às instalações da Sabesp, tais como: Guaraú, Estação Elevatória Santa Inês
e Reservatório Paiva Castro, nas quais foram atendidas quase 14 mil pessoas. Além disso, 775 filhos
de empregados participaram do programa “Um dia na Sabesp” em 18 eventos monitorados.

6. Informações Relevantes Quanto ao
Exercício da Cidadania Empresarial

2007

Metas 2008

Relação entre a maior e a menor
remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho

29,66
351

nd
276

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
(x) segue as normas da OIT
( ) incentiva e segue a OIT

( ) não se envolverá
(x) seguirá as normas da OIT
( ) incentivará e seguirá a OIT

A previdêncla privada contempla:

( ) direção
( ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

( ) direção
( ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados contempla:

( ) direção
( ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

( ) direção
( ) direção e gerências
(x) todos(as) empregados(as)

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

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

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

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

( ) não se envolve
( ) apóia
(x) organiza e incentiva

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

Número total de reclamações e
críticas de consumidores(as) pela
ouvidoria:

na
Empresa
21.145

no
Procon
2.662

na
Justiça
Expres.
671

na
Empresa
nd

no
Procon
nd

na
Justiça
nd

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:

na
Empresa
97,1%

no
Procon
95,71%

na
Justiça
Expres.
57,42%

na
Empresa
nd

no
Procon
nd

na
Justiça
nd

Valor adicionado total a distribuir
(em mil R$):
Distribuição do
Valor Adicionado (DVA):

Em 2007:
28,6%
27,6%
7,5%
17,5%
18,8%

3.986.473

governo
colaboradores(as)
acionistas
terceiros
retido

Em 2006:
28,4%
31,4%
7,4%
18,9%
13,9%

3.649.357

governo
colaboradores(as)
acionistas
terceiros
retido

BALANÇO SOCIAL ANUAL/2007
CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP

7. Outras Informações

1. Base de Cálculo

“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”.

2007 Valor (mil reais)

2006 Valor (mil reais)

5.970.842
1.515.447
1.171.991

5.527.333
1.240.712
1.176.252

Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2. Indicadores Sociais Internos

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos

Valor % Sobre % Sobre
(mil)
FPB
RL
88.622
108.271
58.788
85.185
7.343
849
705
5.365
1.491
47.734
3.125
407.478

3. Indicadores Sociais Externos

4. Indicadores Ambientais

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:

0,10%
1,08%
0,08%
0,06%
0,00%
0,46%
1,79%
75,02%
76,81%

Valor % Sobre % Sobre
(mil)
FPB
RL

1,48% 82.195
1,81% 116.770
0,98% 60.070
1,43% 79.725
0,12%
5.704
0,01%
746
0,01%
732
0,09%
6.194
0,02%
1.550
0,80% 75.975
0,05%
3.335
6,82% 432.996

Valor % Sobre % Sobre
(mil)
RO
RL

Educação
1.574
Cultura
16.376
Saúde e saneamento
1.249
Esporte
958
Combate à fome e segurança alimentar
0
Outros
6.952
Total das contribuições para a sociedade 27.109
Tributos (excluídos encargos sociais)
1.136.948
Total - Indicadores sociais externos
1.164.057

Investimentos relacionados com a
produção/operação da empresa
Investimentos em programas
e/ou projetos externos
Total dos investimentos
em meio ambiente

7,56%
9,24%
5,02%
7,27%
0,63%
0,07%
0,06%
0,46%
0,13%
4,07%
0,27%
34,77%

6,99%
9,93%
5,11%
6,78%
0,48%
0,06%
0,06%
0,53%
0,13%
6,46%
0,28%
36,81%

1,49%
2,11%
1,09%
1,44%
0,10%
0,01%
0,01%
0,11%
0,03%
1,37%
0,06%
7,83%

Valor % Sobre % Sobre
(mil)
RO
RL

0,03%
2.000
0,27% 15.116
0,02%
287
0,02%
753
0,00%
0
0,12%
5.776
0,45% 23.932
19,04% 1.035.912
19,50% 1.059.844

Valor % Sobre % Sobre
(mil)
RO
RL

Gestão Ambiental

0,16%
1,22%
0,02%
0,06%
0,00%
0,47%
1,93%
83,49%
85,42%

0,04%
0,27%
0,01%
0,01%
0,00%
0,10%
0,43%
18,74%
19,17%

Valor % Sobre % Sobre
(mil)
RO
RL

136

0,01%

0,00%

80

0,01%

0,00%

48.077

3,17%

0,81%

1.461

0,12%

0,03%

48.213

3,18%

0,81%

1.541

0,12%

0,03%

( ) não possui ( )
metas
( ) cumpre de (x)
0 a 50%

cumpre de
51 a 75%
cumpre de
76 a 100%

( ) não possui
metas
( ) cumpre de
0 a 50%

5. Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou
necessidades especiais

( ) cumpre de
51 a 75%
(x) cumpre de
76 a 100%
2007

2006

16.850
47
0
337
8.986
3.117
19,03%
2.277
4,50%

16.978
150
0
350
8.482
3.143
17,07%
2.164
3,56%

52

34

A Política de Meio Ambiente da Sabesp, emitida em 1998, foi revisada em 2007 para estabelecer as
novas diretrizes para a gestão ambiental e posicionar a Sabesp como uma Empresa de soluções
ambientais, sua vocação natural pela própria linha de produtos e serviços oferecidos ao mercado.
A elaboração da nova Política contou com a participação direta da sociedade. Foram realizadas duas
audiências públicas e o texto base permaneceu à disposição para comentários na internet. De forma
coerente com conceitos mais modernos, a política tem como linha mestra uma atuação empresarial
considerando o meio ambiente de forma sistêmica, conduzindo ao planejamento integrado e a
sustentabilidade dos processos nas dimensões econômica, ambiental e social e o uso racional dos
recursos naturais.

Objetivos e Metas Ambientais
A Sabesp iniciou o ano de 2007 adotando um novo modelo de administração que considera a gestão
ambiental como um de seus objetivos estratégicos. Para atender esse objetivo, alinhado à Política de
Meio Ambiente, foram definidas metas ambientais, destacando-se:
•
obtenção da Certificação ISO 14001 em 10% das unidades operacionais até 2010,
correspondendo a 65 estações de tratamento de água e/ou esgoto;
•
maximização das oportunidades de participação no mercado de carbono;
•
maximização do aproveitamento de oportunidades na geração eficiente de eletricidade;
•
elaboração do Balanço Ambiental em 2008, sendo iniciadas ao longo de 2007 ações para
montagem de um sistema para contabilidade ambiental visando o aprimoramento do balanço da
Companhia de forma a apropriar e evidenciar os investimentos em meio ambiente não inerentes
ao próprio negócio;
•
integração na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE da Bovespa até 2009.
Essa meta foi atingida em 2007 e a Sabesp passou a integrar a lista de empresas que atendem
aos rigorosos requisitos estabelecidos;
•
busca de alternativas para reciclagem e destinação final do lodo de ETAs e ETEs através de
parcerias com instituições de pesquisa e a Agência Ambiental CETESB.

Rede de gestão ambiental
Em 2007 teve início um processo de mudanças para realinhamento da estrutura organizacional com
a renovada ênfase em relação às questões ambientais. O desafio é enorme considerando-se a
dimensão e a diversidade da Empresa, e a gestão descentralizada de negócios.
A gestão de Meio Ambiente foi incorporada à nova Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio
Ambiente, dentro da qual foi criada a Superintendência de Gestão Ambiental. Também foi instituída
uma área Jurídica Ambiental. Para estabelecer uma atuação integrada e administrar as demandas
ambientais específicas de cada Unidade de Negócio estão sendo implementados “Núcleos de
Gestão Ambiental” - NGAs, para atuarem como agentes operacionais da gestão ambiental,
agilizando o fluxo de informações.

Certificação ISO 14001
A certificação ISO 14001 é um objetivo a ser perseguido por toda Companhia. A meta da 1ª fase do
programa é certificar 10% das unidades operacionais até o final de 2010, o que corresponde a 65
Estações de Tratamento de Águas e/ou Estações de Tratamento de Esgotos.

Gestão da conformidade ambiental
A gestão da conformidade ambiental está em grande parte relacionada ao cumprimento de Termos
de Ajustamento de Conduta (TACs) e Acordos Judiciais e à manutenção e regularização das licenças
ambientais e das outorgas de direito de usos de recursos hídricos de parte do parque operacional
existente. Com a finalidade de uniformizar a abordagem e dar suporte às atividades jurídico-legais de
maneira eficiente, eficaz e corporativa, a Sabesp iniciou um trabalho voltado para a formação de
peritos e assistentes técnicos internos. As atividades requeridas têm sido implementadas com
extremo rigor técnico e administrativo com o objetivo de equacionar as demandas ambientais. O
atendimento aos compromissos decorrentes dos acordos e ajustamentos está previsto no
planejamento orçamentário.
Considerando-se a necessidade de renovação periódica das licenças e outorgas, a Sabesp vem
aprimorando os instrumentos de gestão para monitorar as atividades e instalações quanto ao
atendimento das exigências técnicas dos licenciamentos e outorgas vigentes e às necessidades de
continua...
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regularização do parque operacional existente. Em novos empreendimentos, a análise da viabilidade
e conformidade ambientais está presente nas etapas de concepção, implantação e operação.

Participação nos Colegiados de Recursos hídricos
Os colegiados de recursos hídricos congregam todos os setores direta ou indiretamente envolvidos
na gestão participativa dos recursos hídricos reunindo esforços do Governo, usuários e sociedade
civil. Isto facilita a integração interinstitucional e o planejamento das ações.
Dada a importância da participação ativa e qualificada dos representantes da Sabesp em Plenário e
Câmaras Técnicas, foram estabelecidas diretrizes para a representação institucional. Em 2007
elaborou-se o primeiro documento orientador para esse fim, denominado “Diretrizes para
representação institucional junto aos sistemas nacional e estadual de gestão de recursos hídricos”,
que traz os princípios da representação, as orientações para as indicações de representantes e as
responsabilidades envolvidas, dentre outros, possibilitando a atuação homogênea e organizada
nesses fóruns. A Sabesp está presente em 26 Comitês Estaduais de Bacias Hidrográficas, três
Comitês Federais de Bacias Hidrográficas, 74 Câmaras Técnicas Estaduais, uma Câmara Técnica
Federal e tem sediado reuniões e recebido visitas de integrantes dos comitês.

ano de 2007, mais de 16 mil toneladas de biossólido foram aplicadas em aproximadamente 400
hectares de área agrícola na região de Franca.
Projeto de minimização e destinação de resíduos sólidos - As principais ações realizadas neste
projeto foram o descarte seletivo de papel, a supressão de alguns itens descartáveis do restaurante e
a compostagem de 120 kg/dia de resíduos orgânicos.
Em 2007 iniciou-se a 2ª fase do projeto no complexo administrativo da Costa Carvalho, visando
reduzir em 30% a geração de resíduos em 2008. Dentre as atividades planejadas destacam-se:
•
instalação de infra-estrutura para descarte seletivo;
•
plano de comunicação visual;
•
instalação de um pátio de compostagem;
•
criação de um ponto de entrega de materiais recicláveis e de óleo de cozinha usado;
•
criação e/ou adequação de uma central de armazenamento de recicláveis;
•
regularização na destinação dos demais resíduos; e
•
educação ambiental.

Papel reciclado
Educação Ambiental
Em 2007 a Sabesp iniciou a estruturação do Programa de Educação Ambiental corporativo, cujo
objetivo é disseminar a cultura de saneamento ambiental para os empregados e para os diferentes
públicos de interesse da Companhia, possibilitando uma visão articulada, integradora e estratégica
sobre o tema ambiental na Empresa. O processo envolverá diretamente 900 gestores e empregados
de todas as diretorias da Sabesp, no treinamento que será realizado ao longo de 2008 e permitirá a
seleção de 100 empregados que receberão uma capacitação adicional para atuar como agentes
multiplicadores da Educação Ambiental na Sabesp.
Os projetos de Educação Ambiental voltados para a comunidade transmitem conceitos de forma
lúdica e interativa por meio de teatro, dança, música, mímica, oficinas de desenho e cartilhas, que se
destinam, sobretudo, ao público infanto-juvenil, alunos de escolas públicas e particulares,
professores e comunidades de baixa renda. Dentre os vários projetos destacam-se: “Sabesp nas
Escolas”, “Clubinho Sabesp”, “Educando para a Cidadania”, “Visitas Monitoradas” com participação
de 790 mil pessoas em 2007. Destaca-se ainda o projeto “Sabesp Ensina”, disponível no site da
Empresa com média de 190 mil participações ao mês.

Produção Mais Limpa
A Sabesp adota como estratégia conduzir suas operações visando a promoção de ganhos de
eficiência ambiental tanto no uso dos recursos naturais e dos insumos energéticos. Nesse sentido, a
Sabesp participou da fundação da Mesa Redonda Paulista de Produção mais Limpa em 2002 e nela
se mantém atuante. Em 2007, fortalecendo ainda mais a sua atuação nessa área incluiu a Produção
mais Limpa como área de conhecimento no âmbito da Universidade Empresarial Sabesp.

A Sabesp utiliza aproximadamente 2,4 milhões de folhas de papel reciclado por mês (cerca de 12
toneladas de papel/mês, preservando o equivalente a 288 árvores), para impressão de
correspondências das atividades administrativas e também de contas mensais de serviços de água
e/ou esgotos.

Audiências de sustentabilidade
Eventos concebidos para apresentação de projetos ecológicos, de lazer, esportivos, culturais,
científicos, sociais e artísticos, voltados à promoção da sustentabilidade, buscando sua viabilização
através de parcerias e patrocínios. Tem como finalidade o estreitamento dos vínculos com a
sociedade, academias e entidades não governamentais. Cada evento tem uma linha temática própria
e combina uma apresentação inicial de trabalhos desenvolvidos com projetos implantados ou
propostos por entidades do terceiro setor e públicas.
O tema da 1ª audiência, realizada em novembro, foi o trecho metropolitano do rio Tietê e contou com
a participação do Instituto Navega São Paulo do artista plástico Eduardo Srur. A 2ª audiência
abordou o óleo usado de cozinha como matéria prima para a produção de biodiesel, sabão, tintas e
outros produtos, alternativas que evitam o efeito poluente do óleo nos corpos d’água e o entupimento
da rede. Para 2008 estão previstas novas audiências.

Parcerias
A Sabesp no desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de preservação e
recuperação de mananciais conta com a parceria de diversas ONGs, instituições do estado,
prefeituras, escolas, instituições de pesquisa, Comitês de Bacia entre outros parceiros.

Gestão das Emissões de Carbono
Premiações
A Sabesp estabeleceu como uma de suas metas empresariais a maximização das oportunidades de
participação no Mercado de Carbono. Para tanto, decidiu participar do Carbon Disclosure Project
(CDP) em 2006 e 2007. Foi publicado edital para realização do primeiro inventário de emissões de
gases de efeito estufa, que estará acompanhado de estudo de viabilidade de projetos capazes de
gerar créditos de reduções certificadas de emissões e controle de emissão e seqüestro de carbono,
bem como avaliar o projeto de renovação da frota de veículos da Sabesp considerando a redução de
emissões de gases de efeito estufa.
Em paralelo, a Sabesp investe sistematicamente em treinamento para que seu corpo técnico e
gerencial seja capaz de atuar de modo proficiente nesse novo e importante desafio global.

•

•

•
•

Boas práticas ambientais
Programa de Plantio e Viveiro de Mudas - A Sabesp mantém, na RMSP - Região Metropolitana de
São Paulo, os viveiros florestais do Jaguari, no município de Vargem, e Morro Grande no município
de Cotia, cuja capacidade de produção total é de, aproximadamente, 300 mil mudas por ano.

•
•
•

Programa Verde Vida - Este programa visa a recomposição da mata ciliar do Rio Canoas e Rio
Paraíba, no município de Franca e na região de São José dos Campos respectivamente em parceria
com a comunidade local e organizações da sociedade civil. Estas iniciativas propiciaram em 2007 o
plantio de 17 mil mudas, totalizando mais de 127 mil mudas plantadas desde 2001. Outras 74 mil
mudas estão programadas para serem plantadas em 2008, em parceria com as secretarias
municipais de Educação, contemplando escolas, preferencialmente, nas áreas de recuperação
ambiental.

•

Reabilitação do Sistema Cantareira - Desde 1996, a Companhia desenvolve um projeto de
restauração do solo e reflorestamento das áreas degradadas que circundam algumas represas do
Sistema Cantareira. Nos últimos 10 anos foram plantadas 500 mil mudas, dentre as quais
predominam as de espécies nativas da mata atlântica.

•
•
•

•
•
•
•

•
Biossólido - Desenvolvimento de tratamento adequado para o lodo proveniente das estações de
tratamento de esgotos sanitários para transformá-lo em fertilizante e condicionador de solo para uso
agrícola. Com esta medida, a Sabesp evita a disposição do lodo em aterros, cada vez mais restritos e
de alto custo operacional, e transforma em produto o principal resíduo de sua operação. Durante o

Prêmio E-Gov - Excelência em Governo Eletrônico - Categoria G2B - Governo para Negócios,
em reconhecimento por sua constante melhoria nos processos e pelo aprimoramento de suas
ações por meio do relacionamento eletrônico com a comunidade e fornecedores;
Prêmio Prodes (Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas), concedido à Sabesp pela
Agência Nacional de Águas - ANA, pela construção da ETE Taubaté, considerado o melhor
projeto entre mais de 50 trabalhos enviados por empresas de todos os estados brasileiros;
Prêmio As 10 Melhores Empresas em IDHO 2007, por sua contribuição para o desenvolvimento
humano na organização;
Prêmio Empresa Sustentável 2007, em reconhecimento pelo trabalho de conscientização da
comunidade por meio de visitas à Estação de Tratamento de Água Rio Grande;
Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS/2007 - Níveis I, II e III;
Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS/2007 - Case Vencedor na categoria
“Inovação da Gestão em Saneamento”;
Prêmio Gestão Banas 2007 - Qualidade (ISO 9001), pelo seu elevado grau de desenvolvimento
e comprometimento com o sistema de qualidade;
Prêmio Benchmarking Ambiental, pelas formas inovadoras de gestão de conflitos e pela
obtenção de recursos para investimento na preservação do meio ambiente;
Prêmio Gestão Eficiente de Energia Elétrica e Água;
Prêmio Paulista da Qualidade de Gestão (PPQG) - Nível III - Troféu “Governador do Estado de
Excelência da Gestão”, por seu modelo de gestão, resultados obtidos e perspectivas futuras;
Prêmio RH Cidadão 2007, por ser uma das dez melhores empresas em cidadania corporativa;
Prêmio 19 de Março - Categoria Pregão Eletrônico - Inovação, ao sistema de licitações da
Sabesp, considerado uma das melhores práticas de compras eletrônicas do País;
Prêmio E-Learning (Referência Nacional) à Universidade Empresarial Sabesp;
Prêmio 100 melhores Empresas de Cidadania Corporativa - RH Cidadão;
Prêmio TI&Governo - Categoria E-Administração Pública, para os projetos Pregão Sabesp
OnLine e Sistema de Gerenciamento de Licitações - SGL;
Prêmio Mário Covas 2007 - Inovações na Gestão Pública - O Sistema de Gerenciamento de
Licitações - SGL foi um dos vencedores da categoria "Uso de Tecnologias da Informação e
Comunicação"; Categoria Recursos Humanos: Os caminhos de uma empresa socialmente
responsável e Menção honrosa pelo trabalho "Implantação do Programa de Uso Racional da
Água em Escolas da Região Metropolitana de São Paulo”.

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Em milhares de reais)

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota Explicativa

Circulante
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Transações com partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Demais contas a receber
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes
Transações com partes relacionadas
Indenizações a receber
Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Permanente:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

4
5
6

11

5
6
7

11

2007

2006

464.997
1.207.885
338.506
53.141
9.414
41.782
108.792
2.224.517

328.206
1.111.289
367.864
48.889
31.582
24.124
7.078
1.919.032

278.787
986.988
148.794
19.806
75.202
357.226
1.866.803

296.562
863.467
148.794
33.835
52.238
342.654
1.737.550

Total do ativo não circulante

720
720
14.060.073 13.837.498
507.789
495.118
3.474
10.035
14.572.056 14.343.371
16.438.859 16.080.921

Total do Ativo

18.663.376 17.999.953

8
9

Nota Explicativa
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários, provisões e contribuições sociais
Impostos e contribuições a recolher
Impostos e contribuições diferidos
Juros sobre o capital próprio a pagar
Provisões para contingências
Serviços recebidos
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Não circulante
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Impostos e contribuições diferidos
Provisões para contingências
Obrigações previdenciárias
Outras obrigações
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva de reavaliação
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

10
12
11
16(d)
15

10
12
11
15
13

16

2007

2006

165.267
742.114
166.797
127.735
75.249
680.339
290.172
156.987
50.077
2.454.737

144.167
852.475
177.705
105.552
76.359
511.519
2.294
152.953
78.912
2.101.936

4.943.121
197.635
159.865
655.084
365.234
103.694
6.424.633

5.474.254
230.440
146.901
655.258
321.212
51.470
6.879.535

3.403.688 3.403.688
124.255
106.690
2.339.829 2.427.499
3.916.234 3.080.605
9.784.006 9.018.482
18.663.376 17.999.953
continua...
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(Em milhares de reais, exceto dados por ação)

(Em milhares de reais)

Nota Explicativa

2007

2006

19

6.448.211

5.984.012

RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS
Deduções da receita bruta

(477.369)

RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS

5.970.842

CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

20

LUCRO BRUTO

Nota explicativa
ORIGENS DE RECURSOS
Das operações:
Lucro líquido do exercício
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante
Provisão para devedores duvidosos - contas a receber a longo prazo
Depreciação e amortização
20
Baixas de investimentos
Baixas do ativo imobilizado
Baixas do ativo diferido
Variações monetárias do realizável a longo prazo
Reversão de provisão para perdas com depósitos judiciais, líquida
Provisões para contingências
Outras provisões
Provisão para obrigações previdenciárias
Juros e variações monetárias e cambiais de passivos não circulantes:
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições
Impostos e contribuições diferidos:
No realizável a longo prazo
No passivo exigível a longo prazo
Total gerado nas operações
De terceiros
Transferências do realizável a longo prazo para o circulante
Aumento no passivo não circulante:
Captação de empréstimos e financiamentos
Outras adições
Aumento no imobilizado por doação - auxílio para obras
Total proveniente de terceiros
Redução do capital circulante líquido
Total das origens

(456.679)

5.527.333

(2.695.696) (2.616.764)

3.275.146

2.910.569

DESPESAS OPERACIONAIS
Com vendas

20

(639.552)

(719.185)

Administrativas

20

(559.190)

(387.407)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS E
VARIAÇÕES CAMBIAIS, LÍQUIDAS

2.076.404

1.803.977

Financeiras, líquidas

20

(748.995)

(658.863)

Variações cambiais, líquidas

20

188.038

95.598

1.515.447

1.240.712

LUCRO OPERACIONAL

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS
Receitas

46.115

7.810

Despesas

(81.291)

(58.717)

(35.176)

(50.907)

Aplicação de recursos
Aumento no realizável a longo prazo
Valores capitalizados - imobilizado
No ativo não circulante
Imobilizado
Intangível
Diferido
No passivo não circulante
Transferências do passivo não circulante para o circulante:
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições
Provisões para contingências
Liquidação antecipada de empréstimos e financiamentos
Juros sobre o capital próprio
Total das aplicações

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

1.480.271

1.189.805

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Corrente

11

(543.345)

Diferido

11

111.777

7.345

1.048.703

814.027

LUCRO ANTES DO ITEM EXTRAORDINÁRIO

(383.123)

13(b)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

-

(35.122)

1.048.703

778.905

Lucro líquido por ação em R$ (por lote de mil ações em 2006)
16(c)
4,60
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

27,35

10(f(i))
16(f(i))

Ativo circulante
No final do exercício
No início do exercício
Variação no ativo circulante
Passivo circulante
No final do exercício
No início do exercício
Variação no passivo circulante
Redução do capital circulante líquido

Item extraordinário líquido de imposto de renda
e contribuição social

12

2007

2006

1.048.703

778.905

105.301
622.549
68.568
1.276
(15.786)
287.704
155
44.022

102.025
642.171
20
54.350
5.195
(11.521)
(4.421)
75.450
7.504
44.654

(46.141)
10.197

15.733
15.151

(14.572)
(43.834)
12.964
13.458
2.124.940 1.694.840
351.944

394.738

222.474
52.069
17.565
644.052
47.316
2.816.308

706.774
9.306
27.870
1.138.688
145.532
2.979.060

556.140
27.371

606.197
27.902

901.598
32.818
-

886.534
12.630
2.789

666.757
43.002
287.878
300.744
2.816.308

858.532
40.824
272.811
270.841
2.979.060

2.224.517
1.919.032
305.485

1.919.032
1.725.386
193.646

2.454.737 2.101.936
2.101.936 1.762.758
352.801
339.178
(47.316) (145.532)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RESUMO
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Em milhares de reais)
2007

2006

ORIGENS
Das operações
De terceiros
Redução do capital circulante líquido

Nota explicativa

2.124.940
644.052
47.316

1.694.840
1.138.688
145.532

TOTAL DAS ORIGENS

2.816.308

2.979.060

556.140
27.371
934.416
997.637
300.744

606.197
27.902
901.953
899.356
272.811
270.841

2.816.308

2.979.060

APLICAÇÕES
Aumento no realizável a longo prazo
Valores capitalizados - imobilizado
No ativo imobilizado, diferido e intangível
Transferências do passivo não circulante para o circulante
Liquidação antecipada de empréstimos e financiamentos
Acionistas - remuneração do capital próprio

10(f (i))
16(f (i))

TOTAL DAS APLICAÇÕES
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
Nota
explicativa
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005
Doações
Realização da reserva de reavaliação
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Juros sobre o capital próprio
Reserva para investimentos

16(e)
8(h)
16(f)
16(d)
16(f(ii))

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
Doações
Realização da reserva de reavaliação
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Juros sobre o capital próprio
Reserva para investimentos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

16(e)
8(h)
16(f)
16(d)
16(f(ii))

Capital
social
3.403.688
-

(Em milhares de reais)
Incentivos
Reserva
fiscais
de capital
15.780
63.040
27.870
-

3.403.688

15.780

90.910

-

-

17.565
-

3.403.688

15.780

108.475

Reserva de
Reavaliação
2.529.771
(102.272)
2.427.499
(87.670)
2.339.829

Reserva de Lucros
Legal
Investimentos
215.273
2.254.996
38.946
571.390
254.219

2.826.386

52.435
-

783.194

306.654

3.609.580

Lucros
acumulados
102.272
778.905
(38.946)
(270.841)
(571.390)
87.670
1.048.703
(52.435)
(300.744)
(783.194)
-

Total
8.482.548
27.870
778.905
(270.841)
9.018.482
17.565
1.048.703
(300.744)
9.784.006

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
continua...
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado)
1.

2.

3.

CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia é uma empresa de economia mista, com sede em São Paulo, que tem como acionista
controlador o Governo do Estado de São Paulo. Atua na prestação de serviços de saneamento básico e
ambiental, assim como fornece água tratada no atacado e disponibiliza tratamento de esgoto para mais 6
municípios da Região Metropolitana de São Paulo.
Além de atuar na prestação de serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, a Sabesp pode
exercer estas atividades em outros estados e países, podendo atuar nos mercados de drenagem,
serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e energia. A empresa pretende ampliar a sua
base de atuação e ao mesmo tempo passar a ser uma empresa de soluções ambientais.
A Companhia opera os serviços de água e esgotos em 366 dos 645 municípios do Estado de São Paulo, na
maioria mediante contratos de concessão por 30 anos. Dos 174 municípios com concessões vencidas, 124
aprovaram a lei municipal autorizando a celebração de contrato de programa com a Sabesp. Desses, 106 já
assinaram os contratos de programa e os demais estão em fase final de formalização do procedimento.
No município de Santos, na Baixada Santista, que possui população expressiva, a Companhia opera
amparada em escritura pública de autorização, situação similar à de alguns outros municípios das regiões
da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, nos quais a Companhia passou a operar após a fusão das
Companhias que a constituíram.
Entre 2008 e 2037 vencerão 159 concessões e mais 35 com relações jurídicas sem prazo determinado
para as quais a Lei 11.445, que regulamentou os serviços de saneamento no país, determina que as
partes terão até 2010 para assinarem um contrato. A Administração prevê que todas essas situações
jurídicas resultarão em novos contratos ou prorrogações, descartando o risco relativo à descontinuidade
na prestação dos serviços de água e esgotos municipais. Em 31 de dezembro de 2007, o valor contábil do
imobilizado das concessões estão em fase final de formalização ou expirarão em 2008 totalizam R$ 2,02
bilhões e a receita para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007 totaliza R$ 935 milhões em relação
a essas concessões.
Em 05 de janeiro de 2007 foi sancionada a Lei 11.445, estabelecendo o marco regulatório do saneamento
básico, com as diretrizes nacionais e princípios fundamentais à prestação dos serviços, como o controle
social, a transparência, o comando de integração das infra-estruturas de saneamento, na gestão de
recursos hídricos, bem como o comando para a articulação do setor com as políticas públicas de
desenvolvimento urbano e regional, habitação, combate e erradicação da pobreza, promoção da saúde e
proteção ambiental, dentre outras correlatas. O marco regulatório visa, também, a melhoria da qualidade
de vida com eficiência e a sustentabilidade econômica, possibilitando a adoção de soluções graduais e
progressivas coerentes à capacidade de pagamento dos usuários.
Como benefícios para a Companhia, a lei:
•
Esclarece as condições para a transitoriedade dos serviços, alterando o artigo 42 da Lei das
Concessões para determinar ao Poder Concedente que proceda a avaliações, levantamentos e ao
pagamento de indenização previamente à reversão dos bens, como condição de validade dos atos
municipais subseqüentes;
•
Diminui significativamente a possibilidade de êxito nas medidas judiciais adotadas para a retomada
dos serviços de forma abrupta e sem indenização;
•
Visa a melhoria na consecução dos interesses públicos relacionados ao meio ambiente e prestigia o
planejamento estadual dos serviços, sem desprezar as peculiaridades locais, considerando a
necessidade de os Municípios apresentarem planos de saneamento, compatíveis com os planos de
bacias hidrográficas;
•
Impõe a indicação do ente regulador e a publicação de normas regulatórias que permitam maior
clareza e eficiência na fiscalização dos serviços, bem como na própria prestação, resguardando e
compatibilizando os diferentes interesses do consumidor e das partes contratantes;
•
Outra importante transformação no ambiente regulatório em 2007 foi a criação da Agência de
Regulação dos Serviços de Saneamento e Energia (ARSESP).
As ações da Companhia estão listadas no segmento “Novo Mercado” da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA desde abril de 2002, e na Bolsa de Nova Iorque - NYSE, na forma de ADRs (American
Depositary Receipts) desde maio de 2002.
As informações sobre área de concessão, número de municípios, volume de água e esgoto e outros
dados correlatos divulgados neste relatório que não derivam das demonstrações contábeis e/ou
financeiras não são examinadas pelos auditores independentes.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Critérios de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis da Companhia têm como base o regime de competência e estão de acordo com a
Legislação Societária, como segue:
(a) Receitas com vendas e prestação de serviços
As receitas de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto são reconhecidas por ocasião
do consumo de água ou por ocasião da prestação dos serviços. As receitas de serviços de
abastecimento de água e coleta de esgoto prestados, não faturadas, são reconhecidas como contas
a receber de clientes com base em estimativas mensais, de forma que as receitas se contraponham
aos custos na competência adequada.
(b) Despesas com publicidade e propaganda
As despesas com publicidade e propaganda são registradas substancialmente em despesas
administrativas. Foram incorridas despesas no valor de R$ 16.431 e R$ 11.895 nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006, respectivamente. Não existiam despesas diferidas com
publicidade e propaganda em 31 de dezembro de 2007 e 2006.
(c) Despesas e receitas financeiras
As despesas e receitas financeiras são substancialmente representadas por juros, variações
monetárias e cambiais, decorrentes de empréstimos e financiamentos, contingências, contas a
receber e aplicações financeiras, calculadas e registradas contabilmente pelo regime de
competência.
(d) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no resultado tributável.
As alíquotas utilizadas são de 15%, mais adicional de 10%, para imposto de renda e 9% para a
contribuição social, e os impostos são contabilizados pelo regime de competência.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados com base nos valores tributáveis
ou dedutíveis em exercícios futuros e são registrados na medida em que sua realização seja
provável.
Conforme deliberado pela CVM, a Companhia decidiu não reconhecer o imposto de renda e a
contribuição social diferidos sobre a reserva de reavaliação do imobilizado registrada até 1991.
(e) Demais receitas e despesas
As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
(f) Disponibilidades
As disponibilidades compreendem, principalmente, depósitos bancários e aplicações financeiras, e
são apresentadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos, quando aplicável, não superando
o valor de mercado. As aplicações financeiras expressas em reais possuem liquidez imediata e são
representadas principalmente por Certificados de Depósitos Bancários - CDB’s em 2007 e 2006.
(g) Contas a receber de clientes e provisão para devedores duvidosos
Os valores a receber de clientes, exceto no caso de acordos para valores refinanciados, não
consideram encargos financeiros, atualização monetária ou multa.
A Companhia constitui provisão para devedores duvidosos em montante considerado suficiente pela
Administração para cobrir perdas prováveis nas contas a receber. A provisão é constituída para as
contas superiores a R$ 5 e vencidas há mais de 360 dias, e também para as contas superiores a R$
30 que estejam vencidas há mais de 360 dias, com processo de cobrança judicial. O montante assim
apurado, é ajustado, quando apresenta excesso ou insuficiência, com base nas análises do histórico
de recebimentos, levando em consideração a expectativa de recuperação nas diversas categorias de
clientes. Os valores até R$ 5 e vencidos há mais de 180 dias são baixados contra o resultado.
A Companhia não registra provisão para devedores duvidosos para quaisquer montantes a ela
devidos pelo Governo do Estado ou por entidades controladas pelo Governo do Estado, pois não
espera incorrer em perdas com tais créditos.
(h) Estoques
Os estoques de materiais destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto
são avaliados ao custo médio de aquisição ou valor de realização, dos dois o menor, e estão
classificados no ativo circulante. Os estoques destinados ao investimento estão classificados no
imobilizado pelo custo médio de aquisição.
(i) Demais ativos circulantes e não circulantes
Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.
(j) Imobilizado
Demonstrado ao custo corrigido até 31 de dezembro de 1995, combinado com os seguintes aspectos:
Depreciações de bens do imobilizado - calculadas pelo método linear, às taxas anuais
mencionadas na nota 8.
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Reavaliação de bens do imobilizado - efetuada em duas etapas, em 1990 e 1991, com base em laudo
de avaliação emitido por peritos independentes, registrada em contrapartida à conta de Reserva de
Reavaliação no Patrimônio Líquido, realizada mediante depreciação, alienação e baixas dos
respectivos bens, a crédito da conta “Lucros acumulados”.
Os encargos financeiros relacionados a empréstimos e financiamentos, destinados a obras em
andamento, são apropriados ao custo das mesmas.
A Companhia revisa a realização dos ativos de longo prazo, principalmente estruturas e sistemas de
água e esgoto a serem utilizadas no negócio, para fins de cálculo e determinação do grau de
deterioração, em base recorrente, ou quando situações ou mudanças nas condições indicarem que o
valor contábil de um bem ou grupo de bens não poderá ser recuperado. A deterioração é avaliada
com base na projeção dos encargos de depreciação a serem recuperados por meio dos resultados
das operações.
As doações de imobilizado recebidas de terceiros e de órgãos públicos para permitir à
Companhia a prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto são
registradas no imobilizado em contrapartida à reserva de capital.
Os projetos de obras em andamento estão registrados ao custo e estão principalmente relacionados
com projetos de construção contratados junto a terceiros.
As melhorias executadas nos bens existentes são capitalizadas, e os gastos com manutenção e
reparos são levados à conta de resultado quando incorridos. Materiais alocados a projetos
específicos são adicionados a obras em andamento.
(k) Intangíveis
A partir de 1999, as aquisições de direitos de concessão de terceiros têm sido contabilizadas
pelo valor determinado em laudos técnicos de avaliação econômico-financeira. Esses direitos
são registrados como ativos intangíveis no permanente e são amortizados linearmente durante o
prazo previsto no contrato.
(l) Diferido
O ativo diferido é composto por gastos com projetos e estudos técnicos, sendo amortizado
linearmente pelo período de 5 anos a partir da data em que os benefícios começam a ser gerados.
(m) Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são atualizados com base nas variações monetárias e cambiais,
acrescidos das provisões para os respectivos encargos financeiros incorridos até a data de
encerramento dos exercícios.
Empréstimos e financiamentos denominados em moedas estrangeiras são convertidos para reais na
data do encerramento dos exercícios. Os ajustes resultantes de variação cambial são reconhecidos,
quando incorridos, na rubrica “Variações Cambiais, líquidas”.
(n) Salários e encargos sociais
Os salários, incluindo provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares
negociados em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais correspondentes,
são apropriados pelo regime de competência.
(o) Participação nos resultados
A Provisão para participação nos resultados é constituída de acordo com a competência, sendo
contabilizada como despesa operacional.
(p) Provisão para contingências
Constituída para a cobertura de perdas avaliadas como prováveis pelos assessores legais da
Companhia e de valor estimável em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, relacionadas a processos
cíveis, tributários, trabalhistas e ambientais nas instâncias administrativas e judiciais. Os saldos das
provisões para contingências estão sendo apresentados líquidos dos respectivos depósitos judiciais.
(q) Gastos ambientais
Gastos relacionados a programas ambientais contínuos são registrados como despesa no resultado
dos exercícios, à medida de sua ocorrência. Os programas contínuos são elaborados para minimizar
o impacto ambiental causado pelas operações e para a gestão dos riscos ambientais relacionados às
atividades da Companhia.
(r) Plano de Previdência Privada
A Companhia patrocina plano de previdência privada de benefício definido. A deliberação CVM nº
371, de 13 de dezembro de 2000, determina o reconhecimento das obrigações atuariais excedentes
aos ativos dos planos.
(s) Juros sobre o capital próprio
Foram contabilizados de acordo com as disposições contidas na Lei nº 9.249/95, para efeito de
dedutibilidade, limitados à variação pró-rata dia da taxa de juros de longo prazo - TJLP e
demonstrados contabilmente no Patrimônio Líquido.
(t) Estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras são utilizadas estimativas e premissas que afetam os
valores de ativos e passivos registrados, bem como os valores de receitas e despesas com energia
elétrica e prestação de serviço, informados para os exercícios em questão. Os resultados reais
poderão divergir dos valores estimados.
(u) Lucro líquido por ação
É determinado considerando-se a quantidade de ações em circulação nas datas do balanço.
(v) Aprovação das Demonstrações Contábeis
A aprovação das Demonstrações Contábeis pelo Conselho de Administração ocorreu em 27 de
março de 2008. Não houve eventos subseqüentes à data do balanço que devam ser registrados.
DISPONIBILIDADES

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

2007
72.833
392.164
464.997

2006
80.118
248.088
328.206

2007

2006

704.626
202.037
906.663

667.143
179.353
846.496

524.519
25.792
81.490
631.801

446.495
23.524
85.909
555.928

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
(a) Saldos patrimoniais

Particulares:
Clientes de rol comum e rol especial (i) (ii)
Acordos (iii)
Entidades Governamentais:
Municipais
Federais
Acordos (iii)
Por atacado - Prefeituras Municipais: (iv)
Guarulhos
Mauá
Mogi das Cruzes
Santo André
São Caetano do Sul
Diadema
Total por atacado - Prefeituras Municipais
Fornecimento a faturar
Subtotal
Provisão para devedores duvidosos
Total
Circulante
Não circulante (v)

383.911
135.272
12.549
326.549
2.971
99.932
961.184
301.695
2.801.343
(1.314.671)
1.486.672
1.207.885
278.787

340.534
115.189
4.139
289.592
2.932
85.620
838.006
290.578
2.531.008
(1.123.157)
1.407.851
1.111.289
296.562

(i) Rol comum - residenciais, pequenas e médias empresas.
(ii) Rol especial - grandes consumidores, comércio, indústrias, condomínios e consumidores com
características especiais de faturamento (esgotos industriais, poços, etc.).
(iii) Acordos - parcelamentos de débitos vencidos, acrescidos de atualização monetária e juros,
com vencimento entre 6 e 12 meses, exceto os acordos com prefeituras municipais, com
vencimento até 2011.
(iv) Por atacado - prefeituras municipais - O saldo de contas a receber de clientes por atacado refere-se
à venda de água tratada aos municípios, que são responsáveis pela distribuição, faturamento e
arrecadação junto aos consumidores finais, alguns desses municípios contestam judicialmente as
tarifas cobradas pela Sabesp e não pagam os valores em litígio. Os valores vencidos estão
classificados no realizável a longo prazo, conforme movimentação abaixo:
continua...
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Saldo no início do exercício
Faturamento por serviços prestados
Recebimentos - serviços do exercício corrente
Recebimentos - serviços de exercícios anteriores
Saldo no final do exercício
Circulante
Não circulante

2007
838.006
292.041
(141.451)
(27.412)
961.184
50.769
910.415

2006
727.892
265.298
(133.926)
(21.258)
838.006
16.170
821.836

(v) A parcela do não circulante consiste de contas a receber vencidas e renegociadas junto a clientes e
valores vencidos de fornecimento por atacado a prefeituras municipais, e está registrada líquida da
provisão para devedores duvidosos.
(b) Sumário de contas a receber de clientes por vencimento

Valores a vencer
Vencidos:
Até 30 dias
Entre 31 e 60 dias
Entre 61 e 90 dias
Entre 91 e 120 dias
Entre 121 e 180 dias
Entre 181 e 360 dias
Acima de 360 dias
Total

2007
783.946

2006
705.863

148.498
81.244
55.821
46.202
81.313
151.993
1.452.326
2.801.343

247.970
72.064
48.962
40.540
71.101
186.387
1.158.121
2.531.008

(c) Provisão para devedores duvidosos
(i) A movimentação da provisão no exercício pode ser assim apresentada:

Saldo anterior
De particulares/entidades públicas
De fornecimento por atacado
Adições no exercício
Saldo
Circulante
Não circulante

2007
1.123.157
86.213
105.301
191.514
1.314.671
587.713
726.958

2006
920.736
87.160
115.261
202.421
1.123.157
501.500
621.657

(ii) No resultado
A Companhia contabilizou prováveis perdas de créditos no contas a receber no exercício de 2007 no
montante de R$ 323.339, sendo R$ 131.825 (líquido de recuperações) baixados do contas a receber
(em 2006 - R$ 115.739), à rubrica “Despesas com vendas”. No ano de 2006, essas perdas foram de
R$ 411.918.
6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Companhia participa de transações com seu acionista controlador, o Governo do Estado, e empresas a
ele relacionadas.
(a) Contas a receber, juros sobre o capital próprio e receita operacional com o Governo do Estado de
São Paulo

Circulante:
Serviços de água e esgoto (i)
Acordo Gesp (iii) (iv)
Total do circulante
Longo prazo:
Serviços de água e esgoto - Acordo Gesp (iii) (iv)
Reembolso de complementação de
aposentadoria e pensão pagos (ii)
Valor bruto de longo prazo a receber do acionista
Total de recebíveis do acionista
Prestação de serviços de água e esgoto
Reembolso de complementação de aposentadoria e pensão

2007

2006

311.528
26.978
338.506

308.030
59.834
367.864

107.911

89.012

879.077
986.988
1.325.494
446.417
879.077
1.325.494

774.455
863.467
1.231.331
456.876
774.455
1.231.331

Juros sobre o capital próprio a pagar
551.974
396.361
Receita Operacional
2007
2006
Receita bruta de vendas e serviços prestados
Venda de água
185.976
175.124
Serviços de esgoto
149.853
146.074
Recebimentos
(326.065)
(199.375)
Receitas financeiras
51.469
50.882
(i) Serviços de água e esgoto
A Companhia presta serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para o Governo do
Estado e demais Companhias a ele relacionadas, em termos e condições considerados pela
Administração como normais de mercado, exceto quanto à forma de liquidação dos créditos, que
poderá ser realizada nas condições mencionadas nos itens (iii) e (iv).
(ii) Reembolso de complementação de aposentadoria e pensões
Referem-se a valores de complementação de aposentadoria e pensões pagas pela Companhia para
ex-funcionários oriundos das companhias estatais que se fundiram para a constituição da
Companhia e para os funcionários contratados durante o período de 1973 e 1974. Os montantes
envolvidos devem ser ressarcidos à Companhia pelo Governo do Estado, na qualidade de principal
devedor, conforme Lei Estadual nº 200/74. Em 31 de dezembro de 2007 e 2006, 2.635 e 2.670
aposentados, respectivamente, receberam complementos de aposentadoria, sendo que nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 a Companhia pagou R$ 104.622 e R$
101.740, respectivamente. Havia 144 empregados ativos em 31 de dezembro de 2007 que farão jus a
esses benefícios por ocasião de sua aposentadoria, em comparação aos 163 em 31 de dezembro de
2006.
Em janeiro de 2004 os pagamentos de complementação de aposentadoria e pensão, foram
transferidos para a Secretaria da Fazenda e seriam feitos de acordo com os critérios de cálculos
definidos pela PGE. Por força de decisão judicial, a responsabilidade pelos pagamentos retornaram à
Sabesp, na forma original.
(iii) Acordo Gesp
Celebrado em 11 de dezembro de 2001 entre a Companhia, o Governo do Estado de São Paulo (por
intermédio da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda) e o Departamento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE, com a interveniência da Secretaria de Saneamento e Energia (ex-Secretaria de
Recursos Hídricos, Saneamento e Obras) onde o Estado reconhece que, por força da Lei nº 200/74, é
responsável pelos benefícios decorrentes de complementação de aposentadorias e pensões e
reconhece a existência de débitos originários de faturas correspondentes à prestação de serviços de
fornecimento de água e coleta de esgoto. O total do acordo foi de R$ 678.830, a valor histórico, sendo
R$ 320.623 referentes aos benefícios de complementação de aposentadoria e pensões no período de
março de 1986 a novembro de 2001, e R$ 358.207 provenientes da prestação de serviços de
fornecimento de água e coleta de esgotos, faturados e vencidos de 1985 até 1º de dezembro de 2001.
Tendo em vista a importância estratégica dos reservatórios de Taiaçupeba, Jundiaí, Biritiba,
Paraitinga e Ponte Nova, para a garantia da manutenção do volume de água do Alto Tietê, o
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE pretende transferir esses bens à Companhia a
título de amortização parcial, mediante cessão de crédito, do montante devido pelo Estado. A
avaliação dos reservatórios foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, e indica
o montante de R$ 300.880 (data base - junho de 2002), como consta do respectivo laudo. No
entanto, há uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, envolvendo a
transferência desses reservatórios. Os advogados da Companhia avaliam o risco de perda desse
processo como provável, o que impediria a transferência dos respectivos reservatórios como
amortização parcial do saldo a receber.
Com base no ofício nº 53/2005 do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - Codec, datado
de 21 de março de 2005, foram retomadas as negociações entre a Companhia e o Governo do
Estado para o equacionamento da dívida relativa à complementação de aposentadoria e
pensões, nos termos definidos no acordo Gesp, incluindo os valores vencidos após novembro de
2001. A Companhia contratou a Fipecafi para apuração dos valores efetivamente reembolsáveis

(b)

(c)

(d)

(e)
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pelo Governo do Estado, levando em conta a orientação jurídica da Procuradoria Geral do
Estado.
Em 26 de Março de 2008 foi assinado termo de compromisso entre o estado de São Paulo (Gesp) e
a Sabesp (Nota 27 I).
Os saldos de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto foram incluídos no Primeiro
aditamento conforme descrito abaixo (iv).
(iv) Primeiro Aditamento ao Acordo Gesp
Em 22 de março de 2004, a Companhia e o Governo do Estado aditaram os termos do Acordo Gesp
original, (1) consolidando e reconhecendo valores devidos pelo Governo do Estado por serviços
prestados de fornecimento de água e coleta de esgoto, corrigidos monetariamente, até fevereiro de
2004; (2) formalmente autorizando a compensação de valores devidos pelo Governo do Estado com
juros sobre o capital próprio declarados pela Companhia e qualquer outro débito existente junto ao
Governo do Estado em 31 de dezembro de 2003, corrigido monetariamente até fevereiro de 2004; e
(3) definindo as condições de pagamento das obrigações remanescentes do Governo do Estado pelo
recebimento da prestação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto.
Nos termos do Aditamento, o Governo do Estado reconheceu os valores devidos para a Companhia
por serviços prestados de abastecimento de água e coleta de esgoto até fevereiro de 2004, no
montante de R$ 581.779, incluindo correção monetária baseada na Taxa de Referência (TR) ao final
de cada exercício, até fevereiro de 2004. A Companhia reconheceu valores a pagar ao Governo do
Estado relacionados a juros sobre o capital próprio no montante de R$ 518.732, incluindo (1) valores
declarados e pagos relacionados há anos anteriores a 2003 (R$ 126.967), (2) correção monetária
desses valores baseada na variação anual do Índice de Preços ao Consumidor (IPC/Fipe) até
fevereiro de 2004 (R$ 31.098); e (3) valores declarados e devidos relativos a 2003 (R$ 360.667).
A Companhia e o Governo do Estado acordaram sobre a compensação recíproca de R$ 404.889
(corrigidos monetariamente até fevereiro de 2004). A obrigação remanescente, de R$ 176.890 em
29 de fevereiro de 2004, com pagamento previsto em parcelas mensais de maio de 2005 até abril
de 2009, corrigidas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Atacado (IPCA/IBGE)
mais juros de 0,5%. Em 2005 ocorreu a compensação de R$ 105.520 com juros sobre o capital
próprio de 2003, conforme previsto. Em 2006 a Companhia recebeu o montante de R$ 47.228
referentes às parcelas de janeiro a outubro.
Em 2005 ocorreu a compensação de R$ 105.520 com juros sobre o capital próprio de 2003,
conforme previsto. Em 2006 a Companhia recebeu o montante de R$ 47.228 referentes às parcelas
de janeiro a outubro. De acordo com o Ofício GS nº 136/2007, o Governo do Estado, através da
Secretaria da Fazenda, afirmou que efetuará o pagamento das parcelas vencidas em novembro e
dezembro de 2006, bem como das vencidas em Janeiro e Fevereiro de 2007.
O Aditamento ao Acordo Gesp não prevê valores devidos pelo Governo do Estado relacionados ao
complemento de aposentadoria e benefícios do plano de pensão, pagos em nome do Governo do
Estado pela Companhia, os quais continuam sujeitos aos termos do Acordo Gesp original.
A Administração acredita que todos os valores devidos pelo Governo do Estado são recebíveis e não
espera incorrer em perdas com tais contas a receber.
(v) Segundo Aditamento ao Acordo Gesp
Em 28 de dezembro de 2007, a Companhia e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da
Fazenda assinaram o segundo aditamento aos termos do acordo Gesp original, (1) concordando
com o parcelamento do saldo remanescente do Primeiro Aditamento, no valor de R$ 133.709 (valor
em 30 de novembro de 2007), a ser pago em 60 parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendose a primeira em 2 de janeiro de 2008. O valor das parcelas será atualizado monetariamente de
acordo com a variação do IPCA-IBGE, acrescida de juros simples de 0,5% ao mês. No saldo desse
acordo, cujas parcelas vêm sendo pagas mensalmente, existe um valor de R$ 46.244 que o Estado
não reconhece como devido. A Sabesp tem entendimento diverso do Estado a respeito desse
montante, não admitindo a revisão desses valores previamente acordados, sem a demonstração, de
forma fundamentada e inequívoca, da ausência de correspondência entre os valores apresentados
pela Sabesp e os serviços efetivamente prestados. Por esta razão a Companhia entende não ser
necessária qualquer provisão para perdas referente a estes valores (conforme item VII, dos
Considerando, do Segundo Aditamento ao Termo de Reconhecimento, Compromisso de Pagamento
e Outras Avenças entre o Estado de São Paulo e a Sabesp); (2) em relação às contas vencidas e não
pagas no período de março de 2004 a outubro de 2007, oriundas da prestação de serviços de água e
coleta de esgotos, no total de R$ 256.608, R$ 231.407 foram recebidos e R$ 25.201, encontram-se
pendentes de confirmação e recebimento. Esses valores estão sendo avaliados conjuntamente pela
Sabesp e os representantes das diversas Secretarias do Estado. Foram identificadas até o momento
divergências quanto ao devedor, mas não quanto ao valor do débito em si. No caso de reclassificação
do responsável pelo pagamento da conta, a Sabesp transferirá a cobrança para a Entidade
correspondente. A Companhia não constitui provisão para perdas nesse montante uma vez que
entende que as divergências são relacionadas substancialmente à identificação do devedor; (3) Os
juros sobre o capital próprio devidos pela Sabesp ao Estado, referentes ao período de março de 2004
a dezembro de 2006, no montante de R$ 400.823, atualizados a partir de junho de 2007 até
novembro de 2007, pela taxa Selic, foram pagos no período de janeiro a março de 2008; (4) O Estado
e a Sabesp concordam em retomar o cumprimento de suas obrigações recíprocas, pontualmente, sob
novas premissas: (a) implementação de sistema de gerenciamento eletrônico de contas para facilitar e
agilizar o acompanhamento dos processos de pagamento e os procedimentos de gestão orçamentária;
(b) estruturação do Programa de Uso Racional da Água - PURA para racionalizar o consumo de água e
o valor das contas de água e esgoto de responsabilidade do Estado; (c) estabelecimento, pelo Estado,
de critérios na orçamentação de forma a evitar o remanejamento dos valores na rubrica específica de
contas de água e esgotos a partir de 2008; (d) possibilidade de registro de órgãos e entidades estaduais
em sistema ou cadastro de inadimplência; (e) possibilidade de interrupção do fornecimento de água aos
órgãos e entidades estaduais em caso de inadimplemento do pagamento das contas de água e
esgotos. Do faturamento dos meses de novembro de 2007 a fevereiro de 2008, aproximadamente 70%
das contas já foram pagas pelo Governo do Estado.
Disponibilidades
A Companhia possuía saldo de caixa e aplicações financeiras junto a instituições financeiras controladas
pelo Governo do Estado nos valores de R$ 421.630 e R$ 287.999 em 31 de dezembro de 2007 e de
2006, respectivamente. As receitas financeiras oriundas dessas aplicações financeiras foram de R$
51.469 e R$ 50.882 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, respectivamente. A
Companhia deve, por força de Decreto Estadual, aplicar seus recursos excedentes junto a instituições
financeiras controladas pelo Governo do Estado.
Acordos para utilização de reservatórios
A Companhia utiliza em suas operações os reservatórios de Guarapiranga e Billings e uma parcela de
alguns reservatórios do Sistema do Alto Tietê, que são de propriedade do DAEE - Departamento de
Águas e Energia Elétrica; caso esses reservatórios não estivessem disponíveis para uso da Companhia,
poderia haver necessidade de captar água em localidades mais distantes. A Companhia não paga
qualquer taxa pela utilização desses reservatórios, mas é responsável por sua manutenção e seus custos
operacionais.
Contratos com Tarifa reduzida para Entidades Públicas Estaduais e Municipais que aderirem ao
Programa de Uso Racional de água
A Companhia tem contratos assinados com entidades públicas ligadas ao Governo do Estado e aos
municípios operados envolvendo aproximadamente 7.240 imóveis, que são beneficiados com uma
redução de 25% na tarifa dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos quando
adimplentes. Os contratos prevêem a implantação do programa de uso racional de água, que considera
a redução no consumo de água.
Garantias
O Governo do Estado concede garantias para alguns empréstimos e financiamentos da Companhia e não
cobra qualquer taxa a elas relacionadas.
A Administração está envidando esforços para manter em bases permanentes a adimplência do Estado
com relação às transações entre as partes.
INDENIZAÇÕES A RECEBER
Indenizações a receber é um ativo não-circulante representando valores a receber dos municípios de
Diadema e Mauá como indenização pela retirada unilateral das concessões de serviço de água e esgoto
da Companhia em 1995. Em 31 de dezembro de 2007 esse ativo importava em R$ 148.794.
Em virtude desses contratos de concessão, a Companhia investiu na construção de sistemas de água e
esgoto naqueles municípios para atender aos seus compromissos de serviço de concessão. Pela rescisão
unilateral das concessões de Diadema e Mauá, os municípios assumiram a responsabilidade de fornecer
serviços de água e esgoto naquelas áreas. Naquele momento, a Companhia reclassificou os saldos do
imobilizado relacionados aos ativos utilizados naqueles municípios para o ativo não-circulante (indenizações
a receber), e registrou custos não indenizáveis para refletir os ativos pelos valores recuperáveis estimados,
contratualmente acordados como indenização pela Companhia perante as autoridades competentes. O
valor residual dos bens do ativo imobilizado relacionados ao município de Diadema, baixados contabilmente
em dezembro de 1996 foi de R$ 75.231, e o saldo da indenização e de outros créditos a receber do
município era de R$ 62.876 em 31 de dezembro de 2007 e de 2006. O valor residual dos itens do
imobilizado relativos ao município de Mauá, baixados no exercício fiscal de 1999, era de R$ 103.763, e o
saldo de indenizações a receber do município era de R$ 85.918 em 31 de dezembro de 2007 e de 2006.
Os direitos da Companhia à recuperação desses valores estão sendo disputados pelos municípios e
nenhum valor foi recebido até o momento.
A Sabesp deu início a demandas judiciais para cobrar os valores devidos pelos municípios. Com relação a
Diadema, o juiz de primeira instância proferiu sentença contrária à Sabesp, contra a qual houve interposição
continua...
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de apelação em novembro de 2000. Em 1 de dezembro de 2005 foi dado parcial provimento à apelação da
Sabesp para declarar a validade do acordo celebrado com o município de Diadema. Em 11 de outubro de
2006, a prefeitura interpôs recursos especial e extraordinário, e em 21 de novembro de 2006 foi publicada
a decisão permitindo à Companhia apresentar a sua resposta aos aludidos recursos, o que já foi por ela
atendido em 06 de dezembro de 2006. Os recursos foram indeferidos pelo Presidente do Tribunal de
Justiça em 27 de março de 2007 e contra essa decisão a prefeitura interpôs novos recursos de agravo de
instrumento. O agravo da Prefeitura dirigido ao STF foi acolhido, mas apenas com o fim de determinar o
julgamento do recurso extraordinário que fora indeferido. Em 26 de dezembro de 2007 foi proferida
decisão judicial deferindo o prosseguimento da execução em face da Companhia de Saneamento
Diadema - Saned e mandando intimar essa companhia para que pague o valor integral do débito, em 15
dias, sob pena de multa. Aguarda-se atualmente a efetivação dessa intimação, haja vista que a referida
decisão foi publicada em 31 de janeiro de 2008 e contra ela a Saned interpôs Agravo de Instrumento,
sendo que por ora, o Desembargador Relator, aos 28 de fevereiro de 2008, manteve a decisão agravada
até a vinda das informações do juízo de primeira instância, quando então apreciará o pedido de efeito
suspensivo.
Com relação a Mauá, foi proferida uma decisão em primeira instância exigindo que o Município pague um
valor de R$ 153,2 milhões como compensação por lucros cessantes. Esta decisão foi recorrida por Mauá
em 15 de abril de 2005 e está pendente de uma decisão pelo Tribunal de Justiça. Em 4 de julho de 2006 o
julgamento foi convertido em diligência consistente em esclarecimento pericial sobre o valor atribuído a
título de indenização por lucros cessantes. O esclarecimento foi prestado em 18 de dezembro de 2007,
tendo o perito confirmado o valor dos lucros cessantes apurado em primeira instância.
Baseada no parecer da assessoria jurídica, a Administração continua a afirmar que a Companhia possui
direito legal a receber os valores correspondentes à indenização e continua a monitorar a situação dos
processos legais.
IMOBILIZADO

Em operação
Sistemas de água:
Terrenos
Estruturas
Ligações
Hidrômetros
Redes
Poços
Equipamentos
Outros
Sistemas de esgoto:
Terrenos
Estruturas
Ligações
Redes
Equipamentos
Outros
Uso geral:
Terrenos
Estruturas
Equipamentos de transporte
Móveis, utensílios e equipamentos
Terrenos cedidos em comodato
Bens cedidos em comodato
Subtotal em operação
Obras em andamento:
Sistemas de água
Sistemas de esgoto
Outros
Subtotal em andamento (d)
Total Geral

Custo
Corrigido

2007
Depreciação
Acumulada

Líquido

Líquido

961.538
2.817.488
972.635
294.846
3.492.852
205.117
514.603
16.287
9.275.366

(1.565.786)
(386.476)
(149.522)
(1.100.436)
(107.627)
(344.899)
(13.163)
(3.667.909)

961.538
1.251.702
586.159
145.324
2.392.416
97.490
169.704
3.124
5.607.457

958.283
1.363.088
500.477
135.853
2.358.024
107.366
172.213
2.105
5.597.409

348.508
1.652.146
944.588
5.570.794
559.080
4.904
9.080.020

(648.337)
(390.863)
(1.249.521)
(435.740)
(2.791)
(2.727.252)

348.508
1.003.809
553.725
4.321.273
123.340
2.113
6.352.768

347.104
952.431
530.679
3.816.746
114.904
2.083
5.763.947

107.707
138.120
141.708
315.515
20.556
8.457
732.063
19.087.449

(80.238)
(130.561)
(175.255)
(2.534)
(388.588)
(6.783.749)

107.707
107.707
57.882
57.153
11.147
6.895
140.260
108.895
20.556
20.556
5.923
5.923
343.475
307.129
12.303.700 11.668.485

734.016
1.018.620
3.737
1.756.373
20.843.822

(6.783.749)

734.016
708.646
1.018.620 1.454.445
3.737
5.922
1.756.373 2.169.013
14.060.073 13.837.498

(c) Capitalização de juros e encargos financeiros
A Companhia capitalizou juros e variação monetária, incluindo variação cambial, no imobilizado no valor
de (R$ 13.338) no exercício findo em 31 de dezembro de 2007 (2006 - R$ 5.784), durante o período no
qual os ativos eram apresentados como obras em andamento.
(d) Obras em andamento
As obras em andamento referem-se principalmente a novos projetos e melhorias operacionais, e são
representadas por:

Sistemas de água:
Redes e ligações
Adução
Tratamento de água
Sub-Adução
Produção e Reservação
Outros
Total dos sistemas de água
Sistemas de esgoto:
Coleta
Tratamento
Outros
Total dos sistemas de esgoto
Outros
Total

2006
(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

9.

O imobilizado representa os bens envolvidos na prestação dos serviços de fornecimento de água e coleta
de esgotos em 352 municípios. Sob os bens originários de contratos negociados com base em laudos
econômico-financeiro e dos contratos de programa, a Sabesp exerce a posse e a gestão.
Em 2007 expiraram 174 (cento e setenta e quatro) contratos de concessão, sendo que desses, 106
assinaram os contratos de programa e os demais estão em fase final de fomalização dos procedimentos.
O valor contábil líquido do imobilizado utilizado nos municípios onde as concessões estão em fase final de
formalização ou expirarão em 2008 totalizam R$ 2,02 bilhões.
Os encargos de depreciação em 2007 desses municípios foram de R$ 79.713.
Os contratos de concessão prevêem que os bens serão revertidos ao poder concedente ao final do prazo,
mediante indenização pelo valor residual ou valor de mercado de acordo com o estipulado em cada
contrato. Nos contratos de programa, a indenização corresponderá ao valor presente do fluxo de caixa no
período remanescente na data da retomada dos serviços atualizado monetariamente e acrescido de juros
até a data do efetivo pagamento.
(a) Depreciações
A depreciação é calculada às seguintes taxas anuais: - edificações - 4%, interceptores e redes - 2%,
maquinaria e equipamentos - 10%, hidrômetros - 10%, veículos - 20%, equipamentos de computação 20%, ligações prediais - 5% e mobiliário de escritório - 10%.
(b) Baixas dos bens do imobilizado
A Companhia baixou, no exercício de 2007, bens do ativo imobilizado no valor de R$ 68.568 (2006 R$ 54.350), resultando em perda total no valor de R$ 68.349 (2006 - R$ 47.807). Da perda total,
R$ 14.247 (2006 - R$ 21.348) referem-se ao grupo de bens em operação, motivados por
obsolescência, furtos e alienação, e R$ 54.103 refere-se a obras desativadas, poços improdutivos
e projetos economicamente inviáveis, sendo que em 2006, R$ 26.459 referiam-se a projetos
economicamente inviáveis.

2007

2006

178.977
22.281
71.375
225.646
160.602
75.135
734.016

227.360
29.626
80.130
188.342
126.519
56.669
708.646

710.960
179.604
128.056
1.018.620
3.737
1.756.373

1.133.958
187.047
133.440
1.454.445
5.922
2.169.013

Os desembolsos estimados relativos a investimentos já contratados são de aproximadamente R$ 2.050
milhões para os exercícios de 2008 a 2015 (não auditado).
Desapropriações
Em decorrência da execução de obras prioritárias relacionadas aos sistemas de água e esgoto, houve
necessidade de desapropriações ou instituição de servidão de passagem em propriedades de terceiros,
cujos proprietários serão ressarcidos por meios amigáveis ou judiciais.
A previsão para desembolsos a partir do exercício de 2008 é de aproximadamente R$ 472 milhões (não
auditado), os quais deverão ser cobertos com recursos próprios. Os bens objeto desses processos
deverão ser registrados no ativo imobilizado quando concretizada a operação. Em 2007, o valor referente
às desapropriações foi de R$ 16.813 (2006 - R$ 8.385).
Ativos dados em garantia
Em 31 de dezembro de 2007 e 2006, a Companhia mantinha ativos no valor de R$ 249.034 dados em
garantia ao Pedido de Parcelamento Especial - Paes (Nota 12).
Os três imóveis da Companhia, no valor de R$ 60.539 que foram caucionados como garantia para
financiamento junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird cuja quitação
ocorreu em abril de 2007, estão aguardando liberação junto ao Governo Federal.
Ativos não operacionais
A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2007 e 2006, ativos cedidos em comodato no valor de R$
26.479, relativos, principalmente, a terrenos situados próximos às áreas operacionais.
Reavaliação
Os bens do imobilizado foram objeto de reavaliação em 1990 e 1991 e estão sendo depreciados por taxas
anuais que correspondem ao tempo de vida útil remanescente, definido nos respectivos laudos que, via
de regra, situam-se nos intervalos das taxas retro-apresentadas.
Conforme permitido pela Instrução CVM nº 197/93, a Companhia deixou de provisionar o efeito fiscal
diferido sobre a mais valia decorrente da reavaliação do ativo imobilizado em 1990 e 1991. Caso fosse
reconhecido o imposto de renda e contribuição social sobre a reserva de reavaliação, o montante não
realizado até 31 de dezembro de 2007 seria de R$ 400.606 (2006 - R$ 430.375). Foram realizados os
montantes de R$ 87.670 e R$ 102.272 da reserva de reavaliação nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2007 e 2006, respectivamente.
Ativos totalmente depreciados
Em 31 de dezembro de 2007, o valor contábil bruto dos ativos totalmente depreciados que ainda encontrase em uso é de R$ 606.142 (2006 - R$ 426.659).
BENS INTANGÍVEIS
No período de 1999 a 2006, as negociações relacionadas a novas concessões foram realizadas
considerando o resultado econômico-financeiro do negócio, definido em laudo de avaliação emitido por
peritos independentes.
O montante definido no respectivo instrumento de contratação, após a concretização do negócio junto ao
município, com realização mediante subscrição de ações da Companhia ou em dinheiro, está registrado
nessa rubrica e é amortizado pelo período da respectiva concessão (normalmente de 30 anos). Em 31 de
dezembro de 2007 e de 2006 não existiam valores pendentes relativos a esses pagamentos aos
municípios.
O montante líquido demonstrado refere-se à assunção dos seguintes municípios:
Custo
histórico
Agudos
Bom Sucesso do Itararé
Campo Limpo Paulista
Conchas
Duartina
Estância de Serra Negra
Itapira
Itararé
Marabá Paulista
Miguelópolis
Osasco
Paraguaçu Paulista
Paulistânia
Sandovalina
Santa Maria da Serra
São Bernardo do Campo
Várzea Paulista
Total

7.773
350
15.269
3.541
1.589
15.124
16.123
5.784
1.603
4.431
288.025
14.418
154
2.384
1.147
237.463
13.250
628.428

Amortização
acumulada
2007
(2.167)
(37)
(3.224)
(590)
(343)
(1.921)
(1.330)
(1.617)
(107)
(1.230)
(69.165)
(4.185)
(34)
(101)
(265)
(31.026)
(3.297)
(120.639)

Líquido
5.606
313
12.045
2.951
1.246
13.203
14.793
4.167
1.496
3.201
218.860
10.233
120
2.283
882
206.437
9.953
507.789

Líquido
2006
5.651
317
9.038
1.768
1.178
11.853
13.399
4.136
364
3.003
209.255
10.460
122
166
867
214.389
9.152
495.118

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2007
Em moeda local:
Banco do Brasil
Debêntures 5ª Emissão
Debêntures 6ª Emissão
Debêntures 7ª Emissão
Debêntures 8ª Emissão
Caixa Econômica Federal
FIDC - Sabesp I
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
Outros
Juros e encargos financeiros
Em moeda estrangeira:
Eurobônus: US$ 238.052 mil
(2006 - US$ 238.052 mil)
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID):
US$ 432.099 mil (2006 - US$ 435.867 mil)
Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - Bird (“Banco Mundial”):
(2006-US$ 2.223 mil)
JBIC - Iene 2.654.422 (2006 - Iene 652.814)
Juros e encargos financeiros
Total dos empréstimos e financiamentos

Circulante

Não
circulante

2006
Não
Total Circulante circulante

Total

Garantias
Gov. Est. S.Paulo
e Recursos Próprios
Sem Garantias
Sem Garantias
Sem Garantias
Sem Garantias
Recursos Próprios
Recursos Próprios

238.194
58.267
55.555

1.642.644 1.880.838
427.657
427.657
312.362
312.362
737.438
737.438
490.904
549.171
125.000
180.555

215.723
46.038
231.813
49.648
55.555

1.854.042
397.165
304.350
709.815
477.628
180.556

2.069.765
46.038
628.978
304.350
709.815
527.276
236.111

41.904
3.146
93.398
490.464

165.689
207.593
18.753
21.899
32.036
125.434
3.952.483 4.442.947

31.515
2.791
99.252
732.335

154.043
23.136
20.891
4.121.626

185.558
25.927
120.143
4.853.961

Recursos Próprios

Vencimento
Final

Taxa anual
de juros

Atualização
Monetária

2014
2007
2010
2010
2011
2008/2022
2011

8,50%
10,65%
11%
CDI+1,5% e 10,8%
CDI+1,5% e 10,75%
5% a 9,5%
CDI + 0,70%

UPR
IGP-M
IGP-M
IGP-M
IGP-M
UPR

2013 3% + TJLP LIMITE 6%
2009/2011 12% / CDI /TJLP + 6%

UPR

173.680

247.982

421.662

-

508.955

508.955

Sem Garantias

2008/2016

12% e 7,5%

US$

64.764

700.613

765.377

99.930

831.952

931.882

Governo Federal

2016/2025

3,00% a 5,61%

Var. Cesta
Moedas +US$

-

-

-

4.752

-

4.752

Governo Federal

2007

5,15%

42.043
42.043
13.206
990.638 1.242.288
4.943.121 5.685.235

15.458
120.140
852.475

11.721
1.352.628
5.474.254

11.721
15.458
1.472.768
6.326.729

Governo Federal

2029

13.206
251.650
742.114

Var. Cesta
Moedas +US$
1,8% e 2,5%
Iene

Cotação de 31 de dezembro de 2007: US$ 1,7713; Iene 0,015839 - (2006 - US$ 2,1380; Iene 0,017954).
Em 31 de dezembro de 2007 a Companhia não possuía saldos de empréstimos e financiamentos captados no curto prazo.
continua...
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(a) Banco do Brasil
Em março de 1994, foi realizado o refinanciamento dos contratos de empréstimo existentes com a Caixa
Econômica Federal, a qual cedeu os direitos creditórios para o Governo Federal, tendo o Banco do Brasil
como agente financeiro. Nos termos do contrato firmado com a União, os pagamentos são realizados pelo
Sistema Price, indexados mensalmente pela variação da UPR - Unidade Padrão de Referência, igual à
TR - Taxa de Referência emitida pelo Governo, acrescidos de juros de 8,5% a.a. Os juros e o principal são
pagos mensalmente com vencimento final em 2014. A garantia para esse financiamento é dada pelo
Governo do Estado de São Paulo, por meio de suas receitas e por receitas próprias da Companhia.
(b) Debêntures
(i) 5ª Emissão
Em 1º de abril de 2002 foi realizada a 5ª emissão de debêntures simples, escriturais, nominativas,
não conversíveis em ações, sem preferência, sem garantia e com repactuação, ao valor nominal de
R$ 10. A 2ª Série tem o valor alterado mensalmente, em função de sua característica, de acordo com
a escritura de emissão.
Foram emitidas 40.000 debêntures, distribuídas em duas séries, conforme abaixo:

Data da colocação
Quantidade Valor nominal
Emissão remuneração original
Forma de Pagamento de Remuneração

Amortização:

1ª Série
2ª Série
16/05/2002
16/05/2002
31.372 R$ 313.720
8.628 R$ 86.280
CDI + 1,85% a.a.
IGP-M + 13,25% a.a.
Trimestral, com exceção
Anual, com exceção
da última parcela
da última parcela
em 01/03/2007
em 01/03/2007
3 parcelas em
3 parcelas em
01/04/2005, 01/04/2006 01/04/2005, 01/04/2006
e 01/03/2007
e 01/03/2007

Em abril de 2005 ocorreu a última repactuação das remunerações das duas séries, alterando-se a
taxa da 1ª Série de CDI + 2% a.a. para CDI + 1,1% a.a. e da 2ª Série de IGP-M + 12,7% a.a. para IGPM + 10,65% a.a., vigentes até o final dos contratos.
Em 19 de abril de 2006, a Companhia efetuou a liquidação antecipada da 5ª emissão de debêntures,
1ª série, cujo vencimento estava previsto para março de 2007, através da utilização de parte dos
recursos obtidos na captação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sabesp I - FIDC, no
valor de R$ 106.373.
As despesas de juros foram de R$ 837 e R$ 6.089 em 2007 e 2006, respectivamente, referentes à 2ª
Série. Em 01/03/2007, ocorreu a quitação da 2ª série desta emissão.
(ii) 6ª Emissão
Em 17 de setembro de 2004, a Companhia registrou junto à CVM programa de valores mobiliários no
valor total de R$ 1.500.000. Como parte desse programa, a Companhia emitiu, em 1º. de setembro
de 2004, 600.000 debêntures, distribuídas em três séries, sem repactuação, ao valor nominal de R$
1, perfazendo um total de R$ 600.000. A data da liquidação financeira da operação foi 21 de
setembro de 2004 para a 1ª Série, e 22 de setembro de 2004 para as 2ª e 3ª Séries.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

1ª Série
2ª Série
3ª Série

Quantidade Atualização
231.813
188.267
179.920

IGP-M
IGP-M

Pagamento
Juros de Juros
Amortização Vencimento
CDI+
1,75% a.a. Semestral Parcela Única
Set/2007
11% a.a.
Anual
Parcela Única
Set/2009
11% a.a.
Anual
Parcela Única
Set/2010

As despesas de juros foram de R$ 21.708 e R$ 38.054 em 2007 e 2006, respectivamente, referentes
à 1ª Série, R$ 23.290 e R$ 21.932, respectivamente, referentes à 2ª Série, e R$ 22.258 e R$ 20.960,
respectivamente, referentes à 3ª Série. Os saldos remanescentes a serem pagos, no valor de R$
7.366 (2006 - R$ 6.841) da 2ª Série e R$ 7.040 (2006 - R$ 6.538) da 3ª Série, encontram-se
registrados sob a rubrica “Empréstimos e Financiamentos”, no passivo circulante.
Em 03/09/2007, foi efetuado o pagamento integral da 1ª série da 6ª emissão de debêntures.
(iii) 7ª Emissão de Debêntures
Dentro do programa registrado junto à CVM em 17 de setembro de 2004, a Companhia emitiu, em 1º
de março de 2005, 300.000 debêntures distribuídas em duas séries, sem repactuação, ao valor
nominal de R$ 1, perfazendo um total de R$ 300.000. A data da liquidação financeira da operação foi
14 de março de 2005.
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

1ª Série
2ª Série

Pagamento
Juros de Juros
Amortização Vencimento
CDI+
1,5% a.a. Semestral Parcela Única
Mar/2009
IGP-M 10,80% a.a.
Anual
Parcela Única
Mar/2010

Quantidade Atualização
200.000
100.000

As despesas de juros foram de R$ 26.159 e R$ 32.305 em 2007 e 2006, respectivamente,
referentes à 1ª Série, e R$ 11.974 e R$ 11.162, respectivamente, referentes à 2ª Série. Os saldos
remanescentes a serem pagos, no valor de R$ 7.788 (2006 - R$ 9.304) da 1ª Série e R$ 9.975
(2006 - R$ 9.218) da 2ª Série, encontram-se registrados sob a rubrica “Empréstimos e
Financiamentos”, no passivo circulante.
(iv) 8ª Emissão de debêntures
Dando encerramento ao programa registrado junto à CVM em 17 de setembro de 2004, a Companhia
emitiu, em 1º de junho de 2005, 700.000 debêntures, utilizando a opção de aumento da quantidade de
debêntures permitida em até 20%, conforme disposto no parágrafo 2º. do artigo 14 da Instrução CVM
nº 400/03, distribuídas em duas séries, sem repactuação, ao valor nominal de R$ 1, perfazendo um
total de R$ 700.000. A data da liquidação financeira da operação foi 24 de junho de 2005. O valor
captado destinou-se à liquidação do contrato de Eurobônus (nota 10(f(i))).
As debêntures foram colocadas no mercado da seguinte forma:

1ª Série
2ª Série

Pagamento
Juros de Juros
Amortização Vencimento
CDI+
1,5% a.a. Semestral Parcela Única
Jun/2009
IGP-M 10,75% a.a.
Anual
Parcela Única
Jun/2011

Quantidade Atualização
350.000
350.000

As despesas de juros foram de R$ 45.744 e R$ 56.385 em 2007 e 2006, respectivamente, referentes
à 1ª Série, e R$ 40.496 e R$ 37.953, respectivamente, referentes à 2ª Série. Os saldos
remanescentes a serem pagos, no valor de R$ 3.187 (2006 - R$ 3.668) da 1ª Série e R$ 23.444
(2006 - R$ 21.773) da 2ª Série, encontram-se registrados sob a rubrica “Empréstimos e
Financiamentos”, no passivo circulante.
“Covenants” financeiros das 6ª,7ª e 8ª emissão de debêntures:
•
Liquidez corrente ajustada (ativo circulante dividido pelo passivo circulante, excluída do passivo
circulante a parcela registrada no circulante das dívidas do não circulante contraídas pela
Companhia) maior que 1,0.
•
Ebitda/Despesas Financeiras igual ou superior a 1,5.
•
A falta de cumprimento dessas obrigações somente ficará caracterizada quando verificada nas
suas demonstrações financeiras trimestrais, por no mínimo dois trimestres consecutivos, ou
ainda por dois trimestres não consecutivos dentro de um período de doze meses.
(c) Caixa Econômica Federal
Programa Pró-Saneamento
(i) Modalidade água e esgoto
Foram firmados diversos contratos entre 1996 e 2004, pelo programa Pró-Saneamento, com a
finalidade de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, envolvendo diversos municípios do Estado de São Paulo e a Capital. A garantia para
esses contratos é a arrecadação proveniente do pagamento das tarifas diárias de água e esgoto,
até o valor total da dívida.
Os prazos de amortização previstos nos contratos são de 120 a 180 meses, a partir do início da fase
de retorno.
O saldo em 31 de dezembro de 2007 é de R$ 527.669 (2006 - R$ 506.221), sendo o valor a utilizar
desses contratos de R$ 396.221.
Os encargos contratuais são os seguintes:

Contrato assinado em:
Taxas de juros
Na fase de carência:
Taxa de risco
Taxa de administração:

1996
9,5% a.a.
1,0% a.a. sobre o
valor desembolsado
0,12% a.m. sobre o
valor do contrato

Na fase de retorno:
Taxa de administração:

Diferença entre o
cálculo da prestação
e a taxa de 10,5% a.a.
menos a taxa de 9,5% a.a.

1997
6,5% a 8,0% a.a.

1998 a 2004
6,5% a 8,0% a.a.

1,0% a.a. sobre o 0,6% a.a. ou 2% a.a.
valor desembolsado sobre o saldo devedor
2,0% a.a. sobre o
1,0% a.a. sobre o
valor desembolsado
valor desembolsado
ou 2% a.a. sobre o
saldo devedor para os
contratos assinados
entre 2003 e 2004
1,0% a.a. sobre
o saldo devedor

1,0% a.a. sobre
o saldo devedor

(ii) Modalidade Pró-Sanear
Em 1997 e 1998 foram firmados contratos pelo programa Pró-Sanear para a execução de melhorias
dos serviços de água e esgoto, com participação comunitária, em diversos municípios da Região
Metropolitana de São Paulo. A garantia para esses contratos é a arrecadação proveniente do
pagamento das tarifas de água e esgoto, até o valor total da dívida. O prazo de amortização previsto
é de 180 meses a partir do início da fase de retorno. O saldo em 31 de dezembro de 2007 é de R$
21.502 (2006 - R$ 21.055), sendo o montante a utilizar desses contratos, relativo a obras que já
estão em andamento, de R$ 8.676.
Encargos financeiros previstos:
Taxa de juros - 5,0% a.a.
Taxa de administração (fase de carência) - 2,0% a.a. sobre o saldo devedor
Taxa de administração (fase de amortização) - 1,0% a.a. sobre o saldo devedor
Taxa de risco (fase de carência) - 1,0% sobre o desembolso
Compromissos financeiros - “Covenants”:
•
Através do Acordo de Melhoria de Desempenho, são estabelecidas metas para indicadores
financeiros (perdas de faturamento, evasão de receitas, disponibilidade de caixa e redução dos
dias de comprometimento do contas a receber) e operacionais que, com base nos 2 últimos
anos, são projetados anualmente para os 5 anos seguintes.
(d) BNDES
Contrato 01.2.619.3.1 - Firmado em agosto de 2002, no valor total de até R$ 60.000, com a finalidade de
financiar parte da contrapartida da Companhia na execução do Projeto de Despoluição do Rio Tietê Etapa II, objeto do contrato de empréstimo nº 1212/OC - BR, firmado com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID. O contrato encontra-se em fase de execução de obras, e o saldo devedor em 31
de dezembro de 2007 é de R$ 51.896 (2006 - R$ 46.389).
Contrato de Repasse 10/669.748-6, no valor total de R$ 180.000, distribuídos, entre os agentes nas
seguintes proporções:
Agente
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
Banco BBA Creditanstalt S.A.
Banco Alfa de Investimento S.A.
Banco Itaú S.A.
Total

Valor
60.000
51.000
39.000
30.000
180.000

O contrato encontra-se em fase de execução de obras, e em 31 de dezembro de 2007 o saldo devedor era
de R$ 155.697 (R$ 139.169 em 2006). Os recursos são repassados pelo BNDES aos agentes e destes
para a Companhia. O contrato de repasse tem a mesma finalidade que o contrato entre o BNDES e a
Companhia, e os encargos e amortizações são iguais para ambos, sendo:
Juros - Compostos pela TJLP limitada a 6% a.a., acrescida de “spread” de 3% a.a., a serem pagos
trimestralmente durante o período de carência, e mensalmente na fase de retorno. A parcela da TJLP que
exceder a 6% a.a. será incorporada ao saldo devedor.
A amortização dos contratos foi iniciada em setembro de 2005, com pagamento mensal e término previsto
para fevereiro de 2013.
A garantia para os contratos é a vinculação de parte da receita proveniente da prestação de serviços de
água e esgoto.
Compromissos financeiros - “Covenants”:
Liquidez corrente ajustada: maior que 1,0;
Ebitda / Receita Operacional Líquida: igual ou superior a 38%;
Ligações totais (água e esgoto) / funcionários próprios: igual ou superior a 520;
Ebitda / Serviço da Dívida: igual ou superior a 1,5;
PL / Exigível Total: igual ou superior a 0,8.
(e) FIDC
Em 23 de março de 2006, foi emitida uma única série de quotas seniores e 26 (vinte e seis) quotas
subordinadas, mantidas em conta de depósito em nome de seus respectivos titulares, com valor unitário
na data de emissão correspondente a R$ 500.000 (quinhentos mil reais). As quotas seniores estão sendo
amortizadas em 54 (cinqüenta e quatro) parcelas mensais, a partir de outubro de 2006 e com vencimento
final em março de 2011. Em 31 de dezembro de 2007 o saldo correspondente às quotas subordinadas era
de R$ 16.121, registrado na rubrica “Demais Contas a Receber” do ativo não circulante; o saldo
correspondente às quotas seniores era de R$ 180.555, registrado na rubrica “Empréstimos e
Financiamentos”. As quotas subordinadas foram subscritas e integralizadas exclusivamente pela Sabesp.
O Fundo tem um parâmetro de rentabilidade correspondente a 100% (cem por cento) da variação da Taxa
DI, acrescida de cupom prefixado de juros de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano base 252 dias
úteis, observados os termos do seu regulamento.
O Fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e tem como custodiante e agente escriturador o
Banco do Brasil S.A.
Os recursos captados, no montante de R$ 250 milhões, foram utilizados pela Companhia para liquidação
de dívidas durante o exercício de 2006.
(f) Eurobônus
(i) Em junho de 2003 foi realizada uma emissão de eurobônus (Eurobônus 2008) no mercado externo,
no valor de US$ 225.000 mil, tendo como líder o “The Bank of New York” e agente principal de
pagamento o “The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd”, com taxa de juros de 12% a.a., pagos
semestralmente e com vencimento final em junho de 2008, cujos recursos foram utilizados para a
quitação final da emissão de eurobônus de US$ 200.000 mil vencida em julho de 2003.
Em 06 de novembro de 2006, a Companhia liquidou antecipadamente parte deste empréstimo,
no valor de R$ 272.811, com recursos obtidos através da emissão de eurobônus no valor de
US$ 140.000 mil.
(ii) Em 03 de novembro de 2006 foi realizada uma emissão de eurobônus (Eurobônus 2016) no mercado
externo, no valor de US$ 140.000 mil, tendo como líder o “Deutsche Bank Trust Company Americas”
e como agente principal de pagamento o “Deutsche Bank Luxembourg S.A.”, com taxa de juros de
7,5% a.a. pagos semestralmente e vencimento final em novembro de 2016. Conforme mencionado
em (i) acima, os recursos foram utilizados para quitação antecipada e parcial da emissão de
eurobônus de US$ 225.000 mil com vencimento final em junho de 2008, e o valor resgatado foi de
US$ 126.948 mil.
Em decorrência da liquidação antecipada do Eurobônus 2008, foi assinado aditivo ao contrato
cancelando a obrigatoriedade de cálculo de compromissos financeiros (covenants).
Compromissos financeiros - “Covenants” - para Eurobônus 2016.
Limitar a incorrência de novas dívidas de modo que:
•
a dívida total ajustada em relação ao Ebitda não seja superior a 3,65
•
o índice de cobertura do serviço da dívida da Companhia, determinado na data de incursão
dessa dívida, não seja inferior a 2,35.
(g) BID
Contrato 229 - Firmado em junho de 1987, no valor de US$ 163 milhões, destinado à execução do
programa de esgoto na Região Metropolitana de São Paulo. O período de amortização teve início em
janeiro de 1994, em parcelas semestrais e taxa de juros de 7,7% a.a., com vencimento final em julho de
2007. Foi assinado, em junho de 1987, um contrato de garantia entre a República Federativa do Brasil e o
BID, garantindo a provisão de fundos para o cumprimento das obrigações previstas no contrato de
financiamento. O pagamento da última parcela ocorreu em julho de 2007.
Contrato 713 - Firmado em dezembro de 1992, no valor de US$ 400 milhões, destinado à execução de
Projeto de Despoluição do Rio Tietê - Etapa I. O período de amortização teve início em junho de 1999, em
parcelas semestrais, cuja taxa anual de juros é variável de acordo com os custos dos empréstimos
tomados pelo banco semestralmente e com vencimento final em 2017. Foi assinado, em dezembro de
1992, contrato de garantia entre a República Federativa do Brasil e o BID, garantindo a provisão de fundos
para o cumprimento das obrigações previstas no contrato de financiamento. O saldo deste contrato, em 31
de dezembro de 2007, era de US$ 224.688 mil, equivalente a R$ 397.990 (2006 - R$ 507.974).
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Contrato 896 - Firmado em dezembro de 1992, no valor de US$ 50 milhões, e também destinado ao
Projeto de Despoluição do Rio Tietê - Etapa I. O período de amortização teve início em junho de 1999, em
parcelas semestrais, cuja taxa de juros é de 3% a.a., com vencimento final em dezembro de 2016. Foi
assinado, em dezembro de 1992, contrato de garantia entre a República Federativa do Brasil e o BID,
garantindo a provisão de fundos para o cumprimento das obrigações previstas no contrato de
financiamento. O saldo deste contrato, em 31 de dezembro de 2007, era de US$ 25.000 mil, equivalente a
R$ 44.282 (2006 - R$ 59.389).
Contrato 1.212 - Firmado em julho de 2000, no valor de US$ 200 milhões, destinado à execução do
Projeto de Despoluição do Rio Tietê - Etapa II. O contrato encontra-se em fase de execução das obras,
sendo o total desembolsado no ano de 2007 de US$ 33.664 mil e o saldo a utilizar de US$ 2.434 mil. O
empréstimo está sendo amortizado em parcelas semestrais, encerrando-se em julho de 2025. Os juros
são pagos semestralmente, apurados sobre o saldo devedor diário à taxa anual determinada pelos custos
dos empréstimos tomados pelo banco durante o semestre anterior, acrescidos de um “spread”, e serão
variáveis para cada semestre. O saldo deste contrato em 31 de dezembro de 2007 era de US$ 182.411
mil, equivalente a R$ 323.105 (2006 - R$ 336.625).
Compromissos financeiros - “Covenants”
•
Contratos 713, 896 e 1.212 - As tarifas devem: a) produzir uma receita suficiente para cobrir os
gastos de exploração do sistema, inclusive os relacionados com administração, operação,
manutenção e depreciação; b) proporcionar uma rentabilidade sobre o ativo imobilizado superior a
7%; e c) durante a execução do projeto os saldos dos empréstimos contratados a curto prazo não
deverão ser superiores a 8,5% do seu patrimônio líquido.
(h) Bird
Contrato 3.504 - Objetivando a transferência de recursos do contrato “mãe”, firmado entre o Estado de
São Paulo e o Bird em dezembro de 1992, e destinado à execução do programa de saneamento ambiental
da Bacia de Guarapiranga, foi assinado um contrato de repasse entre o Estado de São Paulo e a
Companhia em março de 1993. Foi assinado, em dezembro de 1992, contrato de garantia entre a
República Federativa do Brasil e o Bird, garantindo a provisão de fundos para o cumprimento das
obrigações previstas no contrato de financiamento. O contrato foi amortizado em parcelas semestrais,
desde outubro de 1997 e o pagamento da última parcela ocorreu em abril de 2007.
(i) Japan Bank For International Cooperation (“JBIC”)
A Companhia assinou, em 06 de agosto de 2004, contrato de financiamento com o JBIC - Japan
Bank For International Cooperation com garantia da União, no valor de 21.320 milhões de ienes
japoneses, equivalentes a aproximadamente R$ 337.687, destinado ao Programa de Recuperação
Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista. O prazo total do financiamento é de 25
anos, sendo 7 anos de carência e 18 anos de amortização, em parcelas semestrais. Os juros são
pagos semestralmente a partir de 2006, sendo 2,5% a.a. para rede de esgoto e 1,8% a.a. para
instalações de tratamento de esgotos. O saldo deste contrato em 31 de dezembro de 2007 era de
R$ 42.043 (2006 - R$ 11.721).
(j) Compromissos financeiros “covenants”
Em 31 de dezembro de 2007 e de 2006 a Companhia cumpriu todos os requisitos vigentes em seus
contratos de empréstimos e financiamentos.
(k) Vencimentos contratuais dos empréstimos e financiamentos

2008
Em moeda
nacional
Em moeda
estrangeira
Total geral

2009

2010

2011

2012

2013

2014 em
diante

Total

490.464 1.208.383

787.837 831.493 447.961 445.678

231.131 4.442.947

251.650
64.764
742.114 1.273.147

64.764 65.900 67.037 67.037
852.601 897.393 514.998 512.715

661.136 1.242.288
892.267 5.685.235

11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
(a) Saldos patrimoniais

No ativo circulante (i)
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
No realizável a longo prazo (ii)
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
No passivo circulante (iii)
Pasep diferido
Cofins diferido
No passivo não circulante (iv)
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
Pasep diferido
Cofins diferido
No resultado do exercício
Imposto de renda
Imposto de renda diferido
Contribuição social
Contribuição social diferida

2007

2006

79.994
28.798
108.792

5.205
1.873
7.078

260.847
96.379
357.226

250.246
92.408
342.654

21.507
53.742
75.249

22.508
53.851
76.359

66.909
19.578
19.128
54.250
159.865

63.594
18.384
17.033
47.890
146.901

(395.634)
82.075
(313.559)
(147.711)
29.702
(118.009)

(288.010)
14.539
(273.471)
(95.113)
(7.194)
(102.307)

(i)

No ativo circulante
Calculado substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 319.977
(2006 - R$ 20.819).
(ii) No realizável a longo prazo
Calculados substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 1.043.388
(2006 - R$ 1.000.985) relativas ao imposto de renda e R$ 1.070.876 (2006 - R$ 1.026.756) relativas à
contribuição social.
Conforme estudo técnico de viabilidade, as diferenças temporárias mencionadas nos itens (i) e (ii)
têm possibilidade de realização nos exercícios de 2008 e 2009.
(iii) Passivo circulante
Calculados substancialmente sobre o faturamento a órgãos públicos, sendo a apuração da obrigação
e constituição da provisão efetuada quando da prestação do serviço, e sua liquidação no momento
do recebimento das faturas.
(iv) No passivo não circulante
- Imposto de renda e contribuição social
Calculados substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 267.636
(2006 - R$ 254.376) relativas ao imposto de renda e R$ 217.530 (2006 - R$ 204.269) relativas à
contribuição social.
- Pasep e Cofins
Calculados substancialmente sobre o faturamento a órgãos públicos, sendo a apuração da obrigação
e constituição da provisão efetuada quando da prestação do serviço, e sua liquidação no
recebimento das faturas.
(b) Composição dos saldos de impostos e contribuições diferidos
No ativo circulante
Provisões para contingências
No realizável a longo prazo
Provisão para contingências
Provisão para obrigações previdenciárias
Outras
Total dos impostos diferidos ativos
No passivo circulante
Receita órgãos públicos
No passivo não circulante
Lucro órgãos públicos
Receita órgãos públicos
Total dos impostos diferidos passivos

2007
108.792

2006
7.078

225.697
121.039
10.490
357.226
466.018

226.265
106.097
10.292
342.654
349.732

75.249

76.359

86.487
73.378
159.865
235.114

81.978
64.923
146.901
223.260

(c) Conciliação da alíquota efetiva de imposto
Os valores registrados como despesas de imposto de renda e contribuição social nas demonstrações
financeiras estão conciliados com as alíquotas nominais previstas em lei, conforme demonstrado a seguir:

Lucro antes dos impostos
Alíquota nominal
Despesa esperada à taxa nominal
Diferenças permanentes
Realização da reserva de reavaliação
Juros sobre capital próprio
Outras diferenças
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Alíquota efetiva

2007
1.480.271
34%
(503.292)

2006
1.189.805
34%
(404.534)

(29.808)
102.253
(721)
(431.568)
(543.345)
111.777
29%

(34.772)
92.086
(28.558)
(375.778)
(383.123)
7.345
32%

12. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Imposto de renda
Contribuição social
Cofins e Pasep
Paes
Inss
Outros
Total

2007
4.420
5.331
41.629
43.918
20.072
12.365
127.735

Circulante
2006
38.142
41.897
18.230
7.283
105.552

Não circulante
2007
2006
197.635
230.440
197.635
230.440

A Companhia solicitou o Pedido de Parcelamento Especial (Paes) em 15 de julho de 2003, conforme Lei nº
10.684, de 30 de maio de 2003, incluindo nesse pedido os débitos relativos à Cofins e ao Pasep
envolvidos em ação judicial contra a aplicação da Lei nº 9.718/98, e consolidou o saldo remanescente do
Programa de Recuperação Fiscal (Refis). O valor total incluído no Paes era de R$ 316.953, como segue:
Imposto
Cofins
Pasep
Refis
Total

Principal
132.499
5.001
112.639
250.139

Multa
13.250
509
13.759

Juros
50.994
2.061
53.055

Total
196.743
7.571
112.639
316.953

O débito está sendo pago em 120 meses. Os montantes pagos em 2007 e 2006 foram de R$ 43.002 e R$
40.824, respectivamente, e foram registradas despesas financeiras de R$ 12.218 e R$ 17.646,
respectivamente. O saldo devedor em 31 de dezembro de 2007 era de R$ 241.553. Os ativos dados em
garantia no Programa Refis anterior, no montante de R$ 249.034, continuam a garantir os valores do
Programa Paes.
13. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(a) Plano assistencial
Administrado pela Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev, é constituído por planos de
saúde optativos, de livre escolha, mantidos por contribuições da patrocinadora e dos participantes, que no
exercício foram as seguintes:
Da Companhia: 7,2% (2006 - 7,0%) em média da folha bruta de salários;
Dos participantes: 3,21%, sobre o salário base e gratificação, que corresponde à média de 2,3% da folha
bruta de salários.
(b) Benefícios previdenciários
Administrado pela Fundação Sabesp de Seguridade Social - Sabesprev, o plano de benefício definido
recebe contribuições mensais da seguinte forma: 2,10% da Companhia e 2,3% dos participantes.
Objetivando atender ao disposto na deliberação CVM nº 371, de 13 de dezembro de 2000, estão
apresentados abaixo os valores apurados dos benefícios de pensão e aposentadoria concedidos e a
conceder, aos quais os empregados farão jus após o tempo de serviço.
Em 31 de dezembro de 2007, com base em relatório independente, calculado pelo método de Unidade
de Crédito Projetada, a Companhia possuía um compromisso atuarial líquido de R$ 365.234 (R$
321.212 em 2006) que representa a diferença entre o valor presente das obrigações da Companhia
relativamente aos participantes empregados, aposentados e pensionistas dos ativos garantidores,
conforme demonstrado a seguir:
(i)

Conciliação dos ativos e passivos
2007
Valor presente das obrigações atuariais
(1.386.563)
Valor justo dos ativos
969.440
Ganhos a serem reconhecidos em exercícios futuros
51.889
Passivo líquido
(365.234)
Parcela do passivo do serviço passado não contabilizado
Passivo líquido reconhecido no balanço
(365.234)
(ii) Despesas reconhecidas na demonstração do resultado
Custo do serviço corrente
33.440
Custo dos juros
131.848
Rendimento esperado do ativo do plano
(96.439)
Amortização (ganho)/perda
Contribuição dos empregados
(12.925)
Amortização do custo do serviço passado
Total
55.924
(iii) Movimentação do passivo líquido atuarial
Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do exercício
(321.212)
Custo do serviço corrente
(33.440)
Custo dos juros
(131.848)
Rendimento esperado do ativo do plano
96.439
Amortização (ganho) /perdas
Contribuição dos empregados
12.925
Amortização do custo do serviço passado
(377.136)
Contribuições reais da Companhia no exercício
11.902
Valor presente da obrigação atuarial no final do exercício
(365.234)
(iv) Evolução do valor justo dos ativos
Valor justo dos ativos do plano no início do exercício
812.909
Rendimento real do valor justo dos ativos
183.748
Contribuições reais no exercício
24.827
Benefícios pagos
(52.044)
Valor justo dos ativos do plano no final do exercício
969.440
(v) Evolução do valor presente das obrigações
Valor presente das obrigações no início do exercício
1.096.219
Custo do serviço corrente
33.440
Custo dos juros
131.848
Benefícios pagos
(52.044)
Perda no valor presente das obrigações
177.100
Valor presente das obrigações no final do exercício
1.386.563
(vi) Despesas previstas
2008
Custo do serviço corrente
33.347
Custo dos juros
164.124
Rendimento esperado do ativo do plano
(117.317)
Amortização (ganho)/Perdas
Contribuições dos empregados
(13.025)
Amortização do custo do serviço passado
Total
67.129

2006
(1.096.219)
812.909
(37.902)
(321.212)
(321.212)
17.545
93.270
(83.065)
(9.508)
(15.411)
53.214
56.045
(276.558)
(17.545)
(93.270)
83.065
9.508
15.411
(53.214)
(332.603)
11.391
(321.212)
678.185
138.444
26.802
(30.522)
812.909
790.552
17.545
93.270
(30.522)
225.374
1.096.219
2007
33.440
131.848
(96.439)
(12.925)
55.924

(vii) Premissas atuariais
Estatísticas diversas e outros fatores visam antecipar eventos futuros no cálculo da despesa
e do passivo relativo a esses planos. Esses fatores incluem premissas sobre taxa de
desconto, retorno esperado do ativo e o aumento da taxa de compensação futura, além de
fatores subjetivos, tais como índices de demissões, rotatividade e mortalidade. As premissas
atuariais utilizadas pela Companhia são revisadas regularmente e podem divergir de forma
relevante dos resultados atuais de acordo com mudanças de mercado e condições
econômicas, fatos regulatórios, regulamentações judiciais, aumento ou diminuição nos
índices de demissões ou na expectativa de vida dos participantes. Essas diferenças podem
resultar em um impacto relevante no montante de despesa com entidade de previdência
privada registrada pela Companhia.
continua...
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Descrevemos abaixo as premissas utilizadas na avaliação atuarial:
Hipóteses econômicas
Taxa de desconto
Taxa de retorno esperado dos ativos
Crescimento salarial futuro
Crescimento dos benefícios da
previdência social e dos limites
Fator de capacidade
- Salários
- Benefícios
Hipóteses demográficas para
Tábua de mortalidade
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez
Tábua de rotatividade
Idade de aposentadoria
% de participantes ativos
casados na data da aposentadoria
Diferença de idade entre
participantes e cônjuge

(i)

2007
10,85% a.a.
10,85% a.a.
6,08% a.a.

2006
12,32% a.a.
12,06% a.a.
6,08% a.a.

4,00% a.a.

4,00% a.a.

98%
98%

98%
98%

2007
2006
AT 83
AT 83
RRB 44
RRB 1944
RRB 44
RRB 1944 modificada
Prudential
Prudential
Primeira idade com direito Primeira idade com direito
a um dos benefícios
a um dos benefícios
95%
Esposas são 4 anos
mais jovens que maridos

95%
Esposas são 4 anos
mais jovens que maridos

Para a avaliação atuarial de 2007, visando adequar o estudo as circunstâncias econômicas atuais,
de longo prazo, a Companhia procedeu a alteração da taxa de desconto passando de 12,32% ao
ano para 10,85% ao ano, resultante de uma taxa de juros de 6,59%, mais uma taxa inflacionária de
4% ao ano.
O número de participantes ativos em 31 de dezembro de 2007 era de 15.881 (16.681 em 2006). O
número de beneficiários, aposentados e pensionistas em 31 de dezembro de 2007 era de 4.245
(3.692 em 2006).
A avaliação do plano de custeio da Sabesprev é feita por atuário independente, com premissas que
diferem daquelas aplicadas para fins de apuração dos benefícios a empregados dispostas na
Deliberação CVM nº 371. O déficit técnico da Sabesprev apurado em 31 de dezembro de 2007 é de
R$ 319.463 (2006 - R$ 491.391). Os cálculos diferem substancialmente quanto ao método atuarial
no cálculo dos benefícios de risco antes da aposentadoria, com repartição para a Sabesprev e
capitalização para atender à Deliberação CVM nº 371.
De acordo com a Deliberação CVM nº 371, a Companhia optou por reconhecer, a partir do exercício
de 2002, por um período de 5 anos, o passivo atuarial com plano de aposentadoria e pensão a seus
funcionários, apurado em 31 de dezembro de 2001, no montante de R$ 266.074.
Conforme disposto, o valor relativo ao custo do serviço passado é registrado como “Item
extraordinário”, líquido dos efeitos de impostos, sendo apresentado na demonstração de resultado do
exercício como segue:
2007
-

Item extraordinário
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido
Item extraordinário líquido
Passivo em 31 de dezembro de 2001
Item extraordinário contabilizado no período de 2002 a 2006

2006
53.215
(18.093)
35.122
266.074
(266.074)

A Patrocinadora e a Sabesprev estão em processo de negociação para que o déficit técnico seja
equacionado, mediante o saldamento e a migração do plano de benefício definido para um plano de
contribuição variável. A Administração estima não incorrer em custos adicionais em decorrência da
mudança dos referidos planos.
14. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Com base nas negociações realizadas entre a Companhia e as entidades representativas de classe
funcional, foi implementado o Programa de Participação nos Resultados, considerando o período de
janeiro a dezembro de 2007, com a distribuição do valor correspondente de até uma folha de pagamento,
mediante o estabelecimento de metas.
Em dezembro de 2007, foi antecipado o montante de R$ 17.361, sendo o pagamento complementar, se
aplicável, previsto para 2008.
No ano de 2007 foi provisionado o montante de R$ 51.351.
15. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
(a) Provisões com probabilidade de perda provável
A Companhia é parte em uma série de ações judiciais decorrentes do curso normal dos negócios,
incluindo processos de natureza cível, trabalhista, ambiental, tributária e outros. A Companhia constituiu
provisões para processos legais a valores considerados pelos seus assessores jurídicos e sua
Administração como sendo suficientes para cobrir perdas prováveis. Em 31 de dezembro de 2007 e 2006,
essas provisões são apresentadas da seguinte forma, de acordo com a natureza das correspondentes
causas:
2007
526.302
174.556
127.890
34.491
61.747
50.075
975.061
(29.805)
945.256
290.172
655.084

Ações com clientes (i)
Ações com fornecedores (ii)
Outras questões cíveis (iii)
Ações tributárias (iv)
Ações trabalhistas (v)
Ações ambientais (vi)
Subtotal
Depósitos judiciais
Total líquido de depósitos judiciais
Circulante
Não circulante

2006
273.258
168.547
76.909
21.162
71.213
65.988
677.077
(19.525)
657.552
2.294
655.258

Movimentação das provisões para contingências para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007:

Ações com clientes
Ações com fornecedores
Outras questões cíveis
Ações tributárias
Ações trabalhistas
Ações ambientais
Subtotal
Depósitos judiciais
Total

Dez/06
273.258
168.547
76.909
21.162
71.213
65.988
677.077
(19.525)
657.552

Adições Exclusões
198.570
(46.408)
9.838
(14.863)
36.131
(26.302)
4.477
(3.042)
8.112
(27.102)
9.827
(34.281)
266.955
(151.998)
(26.276)
17.031
240.679
(134.967)

Juros,
Atualizações
Monetárias e
Reversões
100.882
11.034
41.152
11.894
9.524
8.541
183.027
(1.035)
181.992

Dez/07
526.302
174.556
127.890
34.491
61.747
50.075
975.061
(29.805)
945.256

Durante o ano de 2007 a Companhia realizou pagamentos no montante de R$ 145.668 que
contemplam o valor provisionado corrigido até a data do efetivo pagamento.
(b) Processos com probabilidade de perda possível
Os processos judiciais em andamento nas instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes
tribunais, nos quais a Companhia é parte passiva, considerados por seus assessores legais como de
probabilidade de perda possível, não sendo, por esta razão, provisionados nas demonstrações
financeiras, estão assim distribuídos:

Ações com clientes (i)
Ações com fornecedores (ii)
Outras questões cíveis (iii)
Ações tributárias (iv)
Ações trabalhistas (v)
Ações ambientais (vi)
Total

2007
709.000
254.100
195.300
199.900
70.400
514.400
1.943.100

2006
789.300
198.500
141.600
104.900
43.700
192.400
1.470.400

Ações com clientes
Aproximadamente 1.170 processos judiciais foram ajuizados por clientes comerciais, que pleiteiam
que suas tarifas deveriam ser iguais às de outra categoria de consumidores e, conseqüentemente,
reclamam a devolução de valores cobrados pela Sabesp. A Companhia obteve decisões definitivas
tanto favoráveis como desfavoráveis em diversas instâncias judiciais, sendo constituída provisão
quando a expectativa de perda é considerada provável. Em 2007 foi iniciado um trabalho de revisão
para aprimorar a metodologia para quantificar e qualificar ações envolvendo clientes, considerando o
histórico mais recente de julgamentos favoráveis e desfavoráveis, visando uma melhor estimativa de
desembolso. O resultado desse processo evidenciou a necessidade de se complementar as
provisões, mediante o incremento de aproximadamente R$ 253 milhões, líquidos das exclusões.
(ii) Ações com fornecedores
As reclamações com fornecedores foram ajuizadas por algumas construtoras alegando pagamento a
menor de ajustes de atualização monetária, retenção de valores relacionados a expurgos
decorrentes do Plano Real e desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Essas ações
encontram-se em tramitação nas diversas esferas judiciais, sendo provisionadas quando a
expectativa de perda é considerada provável. O acréscimo ocorrido de R$ 55.600 nos processos
com expectativa de perda possível está relacionada com a aplicação de correção monetária, juros e
honorários do exercício.
(iii) Outras questões cíveis
A Companhia é parte de diversas ações cíveis relacionadas a indenizações por danos materiais,
morais e perda de lucros alegadamente causados a terceiros. Em 31 de dezembro de 2007, foram
registradas provisões no valor de R$ 127.890 (R$ 76.909 em 2006) para as reclamações cujo risco
de perda foi avaliado como provável. Tanto os casos com expectativa de perda provável como
possível, tiveram um acréscimo, que foi provocado pelo aumento de processos e também pela
revisão das expectativas, abrangendo atualizações monetárias, aplicação de juros e honorários.
(iv) Ações Tributárias
As provisões para contingências de natureza tributária referem-se, principalmente, a questões
ligadas à cobrança de tributos, questionada em virtude da divergência de interpretação da legislação
por parte dos assessores legais da Companhia.
Em 2006 a Receita Federal, por meio de ação fiscal, verificou o cumprimento por parte da Companhia
das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, no ano calendário 2001, apurando crédito tributário no valor de R$ 277 milhões
(R$ 298 milhões atualizados para 31 de dezembro de 2007). A Companhia protocolou impugnação,
tempestivamente, e recorrerá à autuação em todas as instâncias administrativas e judiciais. Segundo
seus assessores legais, aproximadamente 90% desse processo administrativo, é considerado como
de perda remota, e 10% como de perda possível.
A Companhia impetrou Mandado de Segurança para contestar a revogação da isenção do imposto
sobre serviços no Município de São Paulo, ocorrida por meio de Lei Municipal promulgada em 2002.
Em abril de 2003, foi deferido o pedido de concessão de medida liminar determinando a suspensão
da tributação. Em maio de 2005 a justiça publicou sentença denegando a segurança. Em julho de
2005 a Sabesp interpôs recursos de apelação objetivando a manutenção da eficácia da medida
liminar concedida. Ainda não houve a decisão definitiva sobre a questão demanda sendo considerada
a expectativa de ganho como possível. Paralelamente a Secretaria das Finanças do Município de São
Paulo, lavrou em 18 de setembro de 2006 auto de infração, contra aos quais foi oferecida,
tempestivamente, impugnação administrativa, com posterior improvimento do recurso em primeira
instância, cujo valor envolvido está estimado em R$ 70,0 milhões (R$ 120 milhões atualizado para 31
de dezembro de 2007).
A Companhia ajuizou ações contra as Prefeituras de Bragança Paulista e de São Paulo devido à
imposição de cobrança sobre o uso de áreas públicas para a instalação de redes de água e esgoto
relacionadas aos serviços de saneamento fornecidos aos municípios. Na ação movida em face da
Prefeitura de Bragança Paulista, foi concedida à Companhia uma medida suspendendo a imposição
deste encargo e impedindo a prefeitura de cobrar quaisquer valores atuais ou futuros devidos com
respeito a este encargo até que haja uma decisão final sobre o mérito da causa. Em junho de 2005, o
Juízo de Primeira Instância decidiu em favor da Companhia e a medida foi mantida. A prefeitura
apelou contra tal decisão, a qual pende de julgamento no tribunal de Justiça. Já em relação à ação
movida em face da Prefeitura de São Paulo, o Juízo de Primeira Instância proferiu uma decisão
sustentando a legalidade desta cobrança municipal. A Companhia interpôs recurso de apelação, que
aguarda julgamento. Posteriormente uma nova lei aprovada instituiu a cobrança pelo uso de áreas
públicas na cidade de São Paulo. Em abril de 2004, a Companhia apresentou um pedido de medida
liminar buscando a suspensão da incidência dessa cobrança municipal. A medida liminar foi
concedida pelo Juízo de Primeira Instância e confirmada por ocasião da prolação da sentença,
reconhecendo ser indevida a cobrança. A prefeitura apresentou recurso de apelação e aguarda-se o
julgamento pelo Tribunal de Justiça. A Companhia, com base na avaliação de seus consultores
jurídicos, não estabeleceu nenhuma provisão proveniente desta cobrança municipal.
Foram revisadas todas as ações de execução fiscal envolvendo a Companhia e a Prefeitura
Municipal de Ferraz de Vasconcelos, acarretando um acréscimo de aproximadamente R$ 39 milhões,
alterando sua avaliação de remota para possível de perda.
(v) Ações Trabalhistas
A Companhia está envolvida em processos trabalhistas, tais como questões referentes a horasextras, adicionais de insalubridade e periculosidade, aviso-prévio, desvio de função, equiparação
salarial e outras, sendo que parte do montante envolvido encontra-se em execução provisória ou
definitiva, nas diversas instâncias judiciais, dessa forma, classificadas como de probabilidade de
perda provável e, conseqüentemente, devidamente provisionadas.
Em 06 de outubro de 1989, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de São
Paulo - Sintaema ajuizou ação contra a Companhia, pleiteando o pagamento de diferenças salariais
oriundas de adicional de insalubridade, de setembro de 1987 até fevereiro de 1991. Em 19 de
dezembro de 1997, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão contrária a Sabesp. A
Companhia recorreu, entretanto, a decisão foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho. O
Sintaema iniciou a execução e o laudo do perito judicial foi apresentado em 21 de fevereiro de 2007,
no valor de R$ 28.313 (R$ 30.735 atualizado para 31 de dezembro de 2007). Os advogados da
Companhia avaliaram o risco de perda como provável e o referido montante esta provisionado em 31
de dezembro de 2007.
(vi) Ações Ambientais
Refere-se a vários processos administrativos e judiciais instaurados por órgãos públicos, inclusive
pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - Cetesb e o Ministério Público do Estado
de São Paulo que objetivam a imposição de multa por danos ambientais alegadamente causados
pela Companhia.
Dentre as questões que envolvem o Ministério Público do Estado de São Paulo, encontram-se as
seguintes:
(a) Em 4 de abril de 2002 a Companhia foi citada em ação pública ajuizada pela Promotoria da Comarca
de São Bernardo do Campo, objetivando a reparação de danos causados em razão do despejo de lodo
proveniente das instalações de tratamento de água da Companhia, bem como requerendo a interrupção
desse despejo. O juízo de primeira instância proferiu sentença favorável à Companhia tendo sido a
decisão objeto de recurso de apelação. O tribunal de justiça decidiu desfavoravelmente à Companhia e
ordenou que ela cesse o lançamento de resíduos dentro de um ano a partir da data em que a decisão for
considerada final, bem como faça a recuperação ambiental em até dois anos da data estabelecida como
final, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 e conversão em indenização pelo dano ambiental
causado. Os advogados da Companhia avaliaram o risco de perda como provável e a provisão constituída
representa o montante de R$ 163 (cento e sessenta e três mil reais), refletindo o valor atribuído à causa;
(b) Ação Civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Sabesp
objetivando a condenação em obrigação de não fazer consistente em cessar o lançamento de esgoto sem
o devido tratamento no córrego Borá ou em qualquer outro no Município de Borá, bem como na obrigação
de fazer consistente em investir no sistema de tratamento de água e esgoto do Município realizando as
obras necessárias para o devido tratamento de esgoto. O perito judicial estimou os danos ambientais em
R$ 41.022, os quais não são ainda definitivos haja vista a inexistência de decisão no processo judicial; (c)
Em 25 de fevereiro de 2003 foi distribuída ação civil pública ambiental pelo Ministério Público contra a
Sabesp objetivando a condenação em obrigação de não fazer consistente na cessação do lançamento de
esgoto sem o devido tratamento no córrego Boa Esperança ou em qualquer outro, no Município de
Lutécia, bem como na obrigação de fazer consistente em investir no sistema de tratamento de água e
esgoto do Município de Lutécia realizando as obras necessárias para o tratamento, bem como o
pagamento de indenização pelos danos ambientais. Em fase de perícia judicial o laudo estimou os danos
em R$ 82.779, os quais não são definitivos haja vista a inexistência de decisão. Os referidos processos
judiciais (b e c) estão em fase de tratativas com o Ministério Público e foram provisionados no montante
esperado de desembolso, estando previstos nos planos de ação para o Município de Lutécia o valor
atualizado de R$ 3.889, referente a Reflorestamento, Plano Diretor de Drenagem Urbana e, também,
Sistema de Esgotamento Sanitário Lutécia, Centro de Recebimento de Materiais Recicláveis; para o
Município de Borá está previsto no plano de ação a importância atualizada de R$ 744, os quais englobam
o Reflorestamento, Plano Diretor de Drenagem Urbana e Recuperação e Adequação do Balneário. (d) O
Ministério Público do Estado de São Paulo promove ação civil pública em face da Sabesp, AES
Eletropaulo, Daee, Cetesb e Fazenda do Estado de São Paulo para requerer a condenação solidária das
mesmas pelos supostos danos ambientais perpetrados em razão da reversão do Rio Pinheiros para a
Represa Billings. Em primeira instância houve sentença amparada em laudo pericial que estimou os
danos em R$ 284.525, condenando solidariamente as partes no pagamento do valor corrigido
monetariamente desde o período de junho de 2.000 que atualizados até dezembro de 2.007 constituem a
continua...
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16.
(a)

(b)

(c)

importância de R$ 491.575. A Sabesp, Daee, AES Eletropaulo, Cetesb e Fazenda do Estado, ingressaram
com apelação em segunda instância aguardando o julgamento do recurso por entenderem não haver
suporte fático. Não há qualquer garantia de que a condenação solidária seja mantida no Tribunal.
Anteriormente classificado como perda remota, este processo, em virtude da recente decisão, passou a
ser avaliado pelos advogados da Companhia como de perda possível.
A Companhia está envolvida em outros processos ambientais em municípios onde opera, oriundos de
lançamento de esgoto sem tratamento, avaliados como de perda provável e possível por seus assessores
legais. Os valores provisionados nem sempre representam o montante final a ser desembolsado a título
de indenização aos danos alegados, tendo em vista a fase atual em que se encontram os referidos
processos e a impossibilidade da Administração estimar os montantes dos futuros desembolsos de forma
razoável. Em 31 de dezembro de 2007, o total provisionado representa o montante de R$ 50.075, já
contemplando os descritos nos itens (a), (b) e (c).
(vii) Processos com acordos firmados em 2007
(a) A Companhia celebrou acordo com a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista referente à execução
fiscal para o recebimento do valor atualizado até 06 de dezembro de 2007 no montante de R$ 13.105
em razão de multas impostas pela Vigilância Sanitária no Município. A municipalidade concedeu o
desconto de juros e multa no total de R$ 4.323. Em 27 de dezembro 2007 foi efetivado encontro de
contas considerando parte do débito tarifário da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista com o
crédito referente à aplicação de multas pela Vigilância Sanitária no Município no valor de R$ 8.782 e
parcelamento do saldo remanescente dos débitos tarifários no valor de R$ 1.080 em 99 vezes a ser
corrigido monetariamente até a data da formalização do acordo.
(b) A Companhia celebrou acordo com o Ministério Público objetivando a execução das obras de
implantação do Sistema de Tratamento de Esgotos Domésticos do Município de Boituva e
Compensação Ambiental no prazo de 54 meses contados a partir da assinatura do ajuste no valor
estimado de R$ 12.776. Desse valor R$ 3.933 serão realizados pelos empreendedores do Município
e o remanescente de R$ 8.843 serão de responsabilidade da SABESP.
(c) A Companhia celebrou acordo com o Ministério Público para a execução de obras e serviços
necessários à implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Domésticos do
Município de Santa Cruz do Rio Pardo e Compensação Ambiental para recomposição da mata
ciliar do Ribeirão Mandaguari, as quais totalizam a importância de R$ 1.250 com início de
implantação do projeto de recomposição da mata ciliar previsto para fevereiro de 2008 e término
de fevereiro de 2012.
(d) Ação civil pública perante a Comarca de Paraguaçu Paulista (1ª Vara de Paraguaçu Paulista)
buscando compensação e a cessação de danos ambientais alegadamente causados pelo
lançamento de esgoto “in natura” pela Companhia no Rio Alegre, situado no Município de Paraguaçu
Paulista. O Juiz da Primeira Instância proferiu decisão contrária à Companhia, determinando que a
mesma: (a) cessasse o lançamento de esgoto “in natura” no Rio Alegre; (b) fizesse investimentos no
sistema de tratamento de água e esgoto do Município de Paraguaçu Paulista; e (c) efetuasse o
pagamento de indenização para reparação de danos ambientais, que foi arbitrada judicialmente no
montante atualizado de R$ 168,9 milhões. A decisão determinou, ainda, que o descumprimento dos
itens (a) e (b) acima sujeitaria a Companhia ao pagamento de multas diárias. A Companhia recorreu
da decisão judicial; entretanto, as obras necessárias ao atendimento dos itens (a) e (b) supracitados
teve seu término previsto para outubro de 2007. Em 21 de setembro de 2006, a apelação da
Companhia teve julgamento desfavorável pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Firmado o
acordo com o Ministério Público, no valor de R$ 42.789 com prazo de 54 meses para a execução das
obras, sendo R$ 34.070 referente a compensação dos danos ambientais.
(viii) Outros processos relacionados à concessão
Em 2 de dezembro de 1997, o Município de Santos promulgou uma lei encampando os sistemas de
água e esgoto da Companhia naquele Município. Em resposta, a Companhia impetrou mandado de
segurança com pedido de liminar contra a promulgação da referida lei, objetivando sua cassação. O
pedido foi indeferido pelo juízo de primeira instância, porém, tal decisão foi posteriormente reformada
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual concedeu a segurança requerida,
suspendendo os efeitos da referida lei. O juízo de primeira instância proferiu uma decisão de mérito a
favor da Companhia, tendo o Município de Santos apelado da decisão. Essa decisão foi mantida pelo
Tribunal de segunda instância, entretanto, ainda não é definitiva. A despeito da ação pendente, a
Companhia continua operando os sistemas de água e esgoto do Município de Santos.
O Município de Itapira declarou a anulação do contrato de concessão e ingressou com ação de
Reintegração de Posse, a qual foi julgada procedente. A Sabesp interpôs recurso, o qual está
pendente de julgamento, sendo que a Companhia, em face do ajuizamento de ação de indenização
contra a aludida municipalidade, procedeu à desistência do recurso de apelação, em razão da
prejudicialidade.
O Município de Tuiuti ajuizou ação declaratória, objetivando o reconhecimento de inexistência de
vínculo jurídico ou legal que possa embasar a permanência da Sabesp à frente dos serviços de
abastecimento de água e coleta de esgoto do Município de Tuiuti, bem como determinar o final
encampamento pelo município-autor de tais serviços públicos. A Sabesp ingressou com
Reconvenção objetivando obter a declaração de existência da relação jurídica entre as partes para
obter indenização a ser apurada pelos investimentos efetuados. O processo se encontra em fase de
instrução, com a realização de perícia.
O Município de Cajobi ajuizou Ação de Reintegração de Posse, pretendendo a retomada dos
serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, ante o advento do termo contratual e extinção
da concessão ocorrido em 13 de novembro de 2006, com a conseqüente reversão ao Poder
Concedente de todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos. Pretende ainda a
condenação da Sabesp ao pagamento de perdas e danos pelos valores recebidos a título de tarifas
de água e esgoto que deixou de receber em decorrência dos serviços públicos explorados, desde a
edição do Decreto Municipal n.º 767, de 13 de novembro de 2006 (que dispõe sobre a retomada dos
serviços concedidos), e bem como pela utilização dos bens ligados à concessão. O município
encontra-se à frente dos serviços desde 29 de maio de 2007, por força de decisão concessiva em
Agravo de Instrumento. O processo encontra-se em fase de instrução.
O Município de Monte Alto, ajuizou a ação de Reintegração de Posse acumulada com perdas e danos
e declaratória de extinção do contrato de concessão, pretendendo a retomada dos serviços de
abastecimento de água e coleta de esgoto, ante o advento do termo contratual e extinção da
concessão ocorrido em 23 de outubro de 2006, com a conseqüente reversão ao Poder Concedente
de todos os bens reversíveis e administração dos serviços objeto de contrato de concessão. A
medida liminar foi deferida pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça em sede de
agravo de instrumento interposto pelo Município e cumprida em 17 de novembro de 2006. A Sabesp
chegou a retomar os serviços por breve período, sendo que o Município conseguiu retornar à frente
dos serviços, onde se mantém até a presente data. O processo encontra-se em fase de instrução.
O Município de Araçoiaba da Serra ajuizou ação de Reintegração de Posse, objetivando liminarmente
a autorização para ingressar nas instalações afetadas à concessão, incluindo todos os bens móveis
e imóveis vinculados ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, passando a
administrar, operar e explorar tais serviços, ante a ocorrência do termo final do contrato de
concessão em 23 de setembro de 2006. Ao final postula a reintegração definitiva na posse,
assegurando-se a devida reversão de todos os bens, direitos e privilégios outrora transferidos da
Sabesp. A medida liminar foi inicialmente concedida e ora mantida pelo Tribunal de Justiça para
manter o Município à frente dos serviços. Ademais a Sabesp ajuizou ação cautelar de produção
antecipada de provas. O processo encontra-se em fase de instrução.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital autorizado
A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de R$ 4.100.000, mediante
deliberação do Conselho de Administração e ouvido o Conselho Fiscal.
Em caso de aumento do capital social, emissão de debêntures conversíveis e/ ou bônus de subscrição
mediante subscrição particular, os acionistas terão direito de preferência na proporção do número de
ações que possuírem na ocasião, observado o disposto no Artigo 171 da Lei nº 6.404/76.
Grupamento de ações
A Assembléia de Acionistas, realizada em 30 de abril de 2007, aprovou a proposta de grupamento de
ações. As ações passaram a ser agrupadas na proporção de 125 (cento e vinte e cinco) ações para 1
(uma) ação, e a partir de 4 de junho de 2007 passaram a ser negociadas em reais por ação. O capital
social passou a ser representado por 227.836.623 ações ordinárias escriturais nominativas, sem valor
nominal, permanecendo inalterado o valor do capital social da Sabesp.
Simultaneamente à operação de grupamento, os American Deposit Receipts (ADRs) passaram a ser
negociados na proporção de 1 (um) ADR para cada 2 (duas) ações.
Capital social subscrito e integralizado
O capital social subscrito e integralizado é composto de 227.836.623 ações ordinárias, escriturais,
nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas:

Acionistas
Secretaria da Fazenda
Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia
The Bank Of New York
ADR Department
(equivalente em ações)(*)
Outros

Número de ações
114.508.087

2007
%
50,26

Número de ações
14.313.511.867

2006
%
50,26

61.690.601

27,08

7.722.535.287

27,11

51.409.636
228.299
227.836.623

22,56
0,10
100,00

6.415.657.250
27.873.423
28.479.577.827

22,53
0,10
100,00

(*) cada ADR equivale a 2 ações
(d) Remuneração aos acionistas
Aos acionistas é assegurado dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, ajustado de
acordo com a legislação societária. Sobre os dividendos aprovados não incidem juros, e os
montantes não reclamados dentro de 3 anos da data da Assembléia Geral que os aprovou
prescreverão em favor da Companhia.
Os dividendos mínimos obrigatórios são apurados como segue:
Lucro líquido do exercício
(-) Reserva legal 5%
Lucro líquido
Dividendo mínimo obrigatório

1.048.703
52.435
996.268
249.067

A Companhia atribuiu no exercício de 2007, a título de juros sobre capital próprio imputados aos
dividendos, R$ 279.494 líquidos de imposto de renda na fonte no valor de R$ 21.250. Em 2006 o valor foi
de R$ 251.238 líquidos do imposto de renda de R$ 19.603. Os juros sobre capital próprio foram calculados
em conformidade com o artigo 9o da Lei nº 9.249/95, observando-se a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP; para fins de dedutibilidade na apuração de imposto de renda e da contribuição social, foram
registrados na conta “Despesas Financeiras”, e em seguida, para fins de demonstração, estão
apresentadas no “Patrimônio Líquido”.
(e) Reservas de capital
As reservas de capital compreendem incentivos fiscais e doações de entidades governamentais e
instituições privadas, as quais totalizam R$ 17.565 durante o exercício 2007 (R$ 27.870 em 2006).
(f) Reserva de lucros
(i) Destinação do lucro do exercício
2007
1.048.703
87.670
300.744
52.435
783.194

1 - Lucro líquido do exercício
(+) Realização da reserva de reavaliação
(-) Juros sobre capital próprio
(-) Reserva legal 5%
Reserva para investimentos

2006
778.905
102.272
270.841
38.946
571.390

2 - A Administração encaminhará para aprovação da assembléia geral proposta para a
transferência dos saldos de lucros acumulados, no valor de R$ 783.194 para a conta de Reserva
para Investimentos, para fazer face às necessidades de investimentos com recursos próprios,
prevista no Orçamento de Capital. Juntamente, encaminhará a proposta de capitalização de parte
da reserva de lucros no valor de R$ 2.800.000, em função desta exceder o valor do capital social.
Após a capitalização da reserva de lucros, o capital social será de R$ 6.203.688.
(ii) Reserva para investimentos
A reserva para investimentos é constituída especificamente da parcela correspondente aos recursos
próprios que serão destinados à ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário.
17. COBERTURA DE SEGUROS
As políticas de seguro adotadas pela Companhia garantem cobertura levando em conta o risco e a
natureza dos respectivos ativos, como segue:
Modalidade de seguro
Risco de engenharia
Incêndio
Responsabilidade civil - Diretores e funcionários
Responsabilidade civil - Obras em andamento
Responsabilidade civil - Operacional

Importância segurada - R$
(*)
288.494
307.743
80.000
11.051
1.500

Prêmio
(*)
644
331
3.000
482
160

(*) Informações não auditadas
A Companhia não possui seguro ambiental e de lucros cessantes.
18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E RISCO
Considerando os termos da CVM nº 235/95, a Companhia procedeu a uma avaliação de seus ativos e
passivos contábeis em relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e
metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, tanto a interpretação dos dados de mercado quanto a
seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se
produzir o valor de realização mais adequado. Como conseqüência, as estimativas apresentadas não
indicam necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. A utilização de
diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para estimativas pode ter efeito significativo nos
valores de realização estimados. Seguem abaixo os valores contábeis e de mercado dos instrumentos
financeiros em 31 de dezembro de 2007:

Aplicações Financeiras (i)
Empréstimos e Financiamentos (ii)
Dívidas de Mercado (ii a)
Dívidas de Natureza Institucional (ii b)

Valor
Contábil
392.164
(5.685.235)
(2.188.953)
(3.496.282)
(5.293.071)

Valor de
Mercado
392.164
(5.702.906)
(2.206.624)
(3.496.282)
(5.310.742)

Ganho (Perda)
não realizado
(17.671)
(17.671)
(17.671)

(a) Valorização dos instrumentos financeiros
Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia em 31 de dezembro de 2007 são
descritos a seguir, bem como os critérios para a sua valorização:
(i) Aplicações financeiras - O valor de mercado desses ativos não difere dos valores demonstrados no
balanço patrimonial da Companhia.
(ii) Empréstimos e financiamentos - Os instrumentos financeiros passivos da Companhia são divididos
em dois grupos:
a. Dívidas de Mercado - São as dívidas contraídas com o objetivo de obter recursos financeiros, no
mercado, para suprir eventuais necessidades de caixa da Companhia. Os instrumentos
financeiros que compõem esse grupo são as debêntures, bonds e FIDC, que foram colocados
junto ao mercado financeiro através de procedimentos de book building, (ou assemelhado) no
qual as taxas de remuneração pedidas pelo investidor são definidas no exato momento da
negociação.
Para esses instrumentos financeiros o critério de avaliação do valor de mercado adotado pela
Companhia foi utilizar o desvio médio do PU (preço unitário) das últimas negociações, do ano
de 2007, realizadas no mercado secundário com relação ao PU (preço unitário) médio na
curva.
As informações necessárias para essa avaliação foram extraídas das seguintes fontes: SND Sistema Nacional de Debêntures, BovespaFix e Bloomberg.
b. Dívidas de Natureza Institucional - São as dívidas contraídas com o objetivo de financiar um
empreendimento relativo ao objeto da Sabesp: obras voltadas para o atendimento do
saneamento básico com água e esgotamento sanitário.
Esses financiamentos têm característica de longo prazo, a taxas de juros específicas definidas
por agentes de fomento (Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, Fehidro), e agências multilaterais de fomento (BID, BIRD, JBIC) o que
inviabiliza a avaliação desses financiamentos ao valor de mercado.
(b) Risco de Taxa de Câmbio - Este risco decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas
por conta de flutuações nas taxas de câmbio que impactem os saldos de passivo de empréstimos e
financiamentos em moeda estrangeira captados no mercado e, conseqüentemente, as despesas
continua...
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financeiras. A Companhia não mantém operações de “hedge” ou “swap”, no entanto, faz uma gestão
ativa da dívida, buscando reduzir a exposição em moeda estrangeira, aproveitando as janelas de
oportunidades, para trocar dívidas caras por dívidas mais baratas, reduzindo custo por meio de
antecipação de vencimentos.
Significativa parte da dívida financeira da Companhia estava atrelada ao dólar norte-americano e ao
iene, no valor total de R$ 1.242.288 (nota 10). O quadro abaixo resume a exposição líquida da
Companhia ao fator da taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2007.

Empréstimos e Financiamentos

US$
670.151

Em milhares
Iene
2.654.422

(c) Risco de taxa de juros - Este risco é oriundo da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em
perdas por conta de flutuações nas taxas de juros que aumentam as despesas financeiras relativas
a empréstimos e financiamentos. A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer
“hedge” contra esse risco, porém monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o
objetivo de avaliar a necessidade de substituição de suas dívidas. Em 31 de dezembro de 2007, a
Companhia possuía R$ 1.021.118 em empréstimos e financiamentos captados a taxas variáveis de
juros (CDI e TJLP).
Outro risco que a Sociedade enfrenta é a não correlação entre os índices de atualização monetária de
suas dívidas e das contas a receber. Os reajustes de tarifa de fornecimento de água e tratamento de
esgoto não necessariamente acompanham os aumentos dos índices de atualização que afetam as
dívidas da Companhia.
(d) Risco de crédito - Os riscos de crédito são atenuados pela venda a uma base de clientes
geograficamente dispersa.
19. RECEITA OPERACIONAL

Região Metropolitana de São Paulo
Sistemas regionais (i)
Total

2007
4.888.077
1.560.134
6.448.211

2006
4.534.093
1.449.919
5.984.012

(i) Compreende os municípios operados no interior e litoral do Estado de São Paulo.
20. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Custo das vendas e serviços prestados:
Salários e encargos
Materiais gerais
Materiais de tratamento
Serviços de terceiros
Energia elétrica
Despesas gerais
Depreciação e amortização
Despesas com vendas:
Salários e encargos
Materiais gerais
Serviços de terceiros
Energia elétrica
Despesas gerais
Depreciação e amortização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa,
líquida das recuperações
Despesas administrativas:
Salários e encargos
Materiais gerais
Serviços de terceiros
Energia elétrica
Despesas gerais
Depreciação e amortização
Despesas fiscais
Custos, despesas com vendas e administrativas:
Salários e encargos
Materiais gerais
Materiais de tratamento
Serviços de terceiros
Energia elétrica
Despesas gerais
Depreciação e amortização
Despesas fiscais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa,
líquida das recuperações 5 (c(ii))
Despesas financeiras:
Juros e encargos sobre empréstimos
e financiamentos - moeda nacional
Juros e encargos sobre empréstimos
e financiamentos - moeda estrangeira
Juros sobre o capital próprio - 16 (f(i))
Juros sobre o capital próprio (reversão)
Outras despesas financeiras
Imposto de renda sobre remessa ao exterior
Variação monetária sobre empréstimos e financiamentos
Outras variações monetárias
Provisões para contingências financeiras
Receitas financeiras:
Variações monetárias ativas
Rendimento de aplicações financeiras
Juros e outras
Financeiras, líquidas
Variações cambiais, líquidas:
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos
Outras variações cambiais
Variação cambial ativa

2007

2006

970.065
121.821
112.339
384.114
472.525
31.316
603.516
2.695.696

966.751
117.872
104.466
326.422
446.974
32.560
621.719
2.616.764

158.338
5.373
88.585
736
58.554
4.627

159.094
5.276
80.467
768
58.946
2.716

323.339
639.552

411.918
719.185

137.267
4.621
66.300
1.218
291.803
14.406
43.575
559.190

132.554
4.574
79.379
1.119
118.646
17.736
33.399
387.407

1.265.670
131.815
112.339
538.999
474.479
381.673
622.549
43.575

1.258.399
127.722
104.466
486.268
448.861
210.152
642.171
33.399

323.339
3.894.438

411.918
3.723.356

447.046

517.547

66.329
300.744
(300.744)
69.287
6.346
101.310
8.059
183.027
881.404

121.194
270.841
(270.841)
38.649
12.564
86.594
10.937
(2.675)
784.810

34.281
51.469
46.659
132.409
748.995

28.475
50.882
46.590
125.947
658.863

(188.411)
87
286
(188.038)

(96.071)
473
(95.598)

21. RESULTADO OPERACIONAL POR SEGMENTO
A Companhia reporta dois segmentos identificáveis: (i) sistemas de abastecimento de água; e (ii) sistemas
de coleta de esgoto.
2007

Receita bruta das vendas e serviços - varejo
Receita bruta das vendas - por atacado
Outras receitas e serviços prestados
Deduções da receita bruta
Receita líquida das vendas e serviços
Custo das vendas e dos serviços
prestados e despesas operacionais
Lucro operacional antes das despesas
financeiras e variações cambiais líquidas

Sistemas de
Água
3.325.826
291.705
64.359
3.681.890
(272.575)
3.409.315

Sistemas de
Esgoto
2.724.400
8.002
33.919
2.766.321
(204.794)
2.561.527

Total
6.050.226
299.707
98.278
6.448.211
(477.369)
5.970.842

(2.534.679)

(1.359.759)

(3.894.438)

1.201.768

2.076.404

874.636

2006

Receita bruta das vendas e serviços - varejo
Receita bruta das vendas - por atacado
Outras receitas e serviços prestados
Deduções da receita bruta
Receita líquida das vendas e serviços
Custo das vendas e dos serviços
prestados e despesas operacionais
Lucro operacional antes das despesas
financeiras e variações cambiais líquidas

Sistemas de
Água
3.093.122
265.298
60.738
3.419.158
(241.885)
3.177.273

Sistemas de
Esgoto
2.530.796
1.870
32.188
2.564.854
(214.794)
2.350.060

Total
5.623.918
267.168
92.926
5.984.012
(456.679)
5.527.333

(2.460.178)

(1.263.178)

(3.723.356)

1.086.882

1.803.977

717.095

22. HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
O montante de remuneração pago pela Companhia a seus Conselheiros e aos Administradores montou
em R$ 2.373 e R$ 3.084 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, respectivamente.
23. COMPROMISSOS
(i) Aluguéis
Os aluguéis operacionais, administrativos e de instalações já contratados requerem os pagamentos
mínimos como segue:
2008
2009
2010
2011
TOTAL

7.844
2.456
660
314
11.274

As despesas com aluguéis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 foram de
R$ 8.214 e R$ 9.810, respectivamente. Os valores referem-se as seguintes contas, aluguel de
imóveis, aluguel de máquinas e equipamentos, aluguel de equipamentos de informática e aluguel
de máquinas de xérox.
(ii) Energia elétrica
A Companhia apresenta contratos de longo prazo junto a fornecedores de energia elétrica. Os
principais valores de contratos dessa modalidade são apresentados como segue:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

182.008
128.947
128.164
133.367
133.730
78
39
706.333

Os gastos com energia elétrica para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 foram
R$ 474.762 e R$ 449.089, respectivamente. Desses valores R$ 474.479 (R$ 448.861 em 2006)
foram contabilizados em despesa e R$ 283 (R$ 228 em 2006) em investimentos.
24. CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Em 14 de novembro de 2007, a Companhia e o Município de São Paulo (as Partes) assinaram um
Convênio que visa estabelecer condições para garantir a estabilidade na prestação de serviços públicos
de saneamento básico e ambiental na Cidade de São Paulo, cujos principais pontos são:
1. as Partes assumiram o compromisso de estabelecer ações de saneamento básico e ambiental,
complementares às ações do Município de São Paulo, investindo na implantação e continuidade de
programas, tais como: Programa Córrego Limpo e Programa de Uso Racional da Água – PURA, cujo
objetivo é garantir a redução do consumo de água nas unidades públicas, assegurando o
abastecimento de água e a qualidade de vida da população;
2. a partir de 14 de novembro de 2007, data de celebração do Convênio, a totalidade dos valores pagos
pelo Município de São Paulo à Sabesp, referentes aos órgãos da administração direta, autarquias e
fundações, descontados os tributos incidentes, será destinada à realização de ações em
saneamento básico e ambiental no Município;
3. o Município assume o compromisso de retomar o pagamento das contas e faturas de consumo
corrente emitidas pela Sabesp, a partir de 14 de novembro de 2007, data da assinatura desse
Convênio;
4. as Partes concluirão, em até 90 dias, os entendimentos necessários ao equacionamento de suas
pendências financeiras e à elaboração das minutas do Projeto de Lei visando obter autorização
legislativa para a celebração do Convênio de Cooperação e Contrato de Programa Metropolitano,
visando a estabilidade da prestação, pela Sabesp, do serviço de saneamento básico no Municício,
por meio de gestão associada do serviço público assumida, de forma compartilhada, pelo Município e
pelo Estado, observados os princípios gerais do serviço de saneamento básico inscritos na Lei
Federal 11.445/2007 e na legislação estadual pertinente;
5. as Partes e o Estado deverão concluir, em até 90 dias contados da assinatura do Convênio, os
termos e condições do Convênio de Cooperação e Contrato de Programa Metropolitano, visando à
estabilidade da prestação dos serviços de saneamento básico no Município, pela Sabesp;
6. A aprovação do Projeto de Lei Municipal autorizativa é condição essencial, tanto para a assinatura do
convênio de cooperação, a ser assinado pelo Município e pelo Estado, quanto para a assinatura do
Contrato de Programa Metropolitano, a ser assinado pelo Município e pela Sabesp;
7. após o encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara, as Partes firmarão o instrumento de
equacionamento de suas pendências financeiras. Será concedido um desconto no valor de R$ 120
milhões sobre os débitos do Município, em caráter negocial. Esses débitos serão pagos sem
acréscimos financeiros decorrente de juros, multa e atualização monetária, sendo que parte dos
débitos será paga até dezembro de 2008 e o restante será pago na forma da Portaria Intersecretarial
Municipal 01/2005, em 7 parcelas anuais;
8. as Partes requererão a extinção das ações judiciais de cobrança promovidas pela Sabesp, arcando a
Sabesp com as custas judiciais, e cada uma das Partes com os honorários advocatícios de seus
profissionais, no valor estimado de R$ 1,9 milhão.
Em 10 de fevereiro de 2008 foi assinado o Primeiro Aditivo ao convênio com o Município de São Paulo
(Nota 27 II).
25. CONCESSÕES
Conforme mencionado na Nota 1, em 2007 estabeleceu-se novo marco regulatório do setor de
saneamento, com a aprovação da Lei do Saneamento e da Lei de criação da Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP).
Coerentemente com o marco regulatório, a Sabesp buscou construir um novo relacionamento com os
municípios, que resultou em 106 contratos renovados e 124 leis autorizativas aprovadas nas câmaras
municipais.
Além dos contratos de programa, os municípios assinaram com o Governo do Estado de São
Paulo, convênios de cooperação, que possibilitam a delegação da regulação e fiscalização dos
serviços à ARSESP.
continua...
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Contratos de Programa
Os contratos de programa celebrados entre os municípios e a Companhia, nos termos estabelecidos nos
Convênios de Cooperação firmados entre o Estado de São Paulo e os municípios, têm como objeto a
prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotos sanitários, com
exclusividade pela Sabesp, pelo prazo de 30 anos, podendo ser prorrogados por igual período.
i) Tarifa
O regime de remuneração dos serviços será tarifário, com reajuste a cada 12 meses, aplicando-se o
índice resultante da variação dos custos da Sabesp (IRT – Índice de Reajuste Tarifário) homologados
pela ARSESP. As ligações dos imóveis públicos municipais serão classificadas na categoria de uso
público e gozarão dos benefícios tarifários da categoria.
ii) Equilíbrio econômico-financeiro
Tanto a tarifa quanto as condições econômico-financeiras dos contratos serão revistos a cada 4 anos,
para garantir a amortização integral e remuneração dos investimentos, custos operacionais, de
administração, de manutenção e expansão dos serviços.
iii) Equacionamento da dívida
A Sabesp poderá cobrar os débitos vencidos e não pagos oriundos da prestação de serviços de
fornecimento de água e coleta de esgotos.
iv) Isenção de tributos municipais
A Companhia terá isenção dos tributos municipais nas áreas e instalações operacionais.
v) Regulação e Fiscalização
A regulação e a fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários delegados
pelos Municípios serão feitas pela Agência Reguladora do Serviço Estadual.
vi) Extinção do contrato
No encerramento do contrato, caso o fluxo de caixa resultante da prestação dos serviços não tenha
permitido a completa remuneração e amortização dos investimentos realizados inclusive dos préexistentes ao Contrato de Programa, o Município poderá optar, dentre outras formas de indenização:
a) manter o contrato e o convênio de cooperação pelo prazo necessário à remuneração e
amortização;
b) retomar os serviços, pagando à Sabesp, previamente a indenização correspondente;
c) formalizar acordo para pagamento parcelado da indenização;
A Sabesp continuará prestando os serviços nas mesmas bases do contrato, respeitando o equilíbrio
econômico-financeiro ajustado, até o efetivo pagamento da indenização.
vii) Bens Reversíveis
Todos os bens pré-existentes aos contratos de programa, são de domínio, gestão e posse da Sabesp.
Os adquiridos ou construídos na vigência dos contratos, afetados e indispensáveis à prestação dos
serviços, terão posse e gestão exercidas pela Sabesp e integram os serviços de abastecimento de
água e de esgotos sanitários.
viii) Critérios de Indenização
A indenização devida pelo Município à Sabesp corresponderá ao valor presente do fluxo de caixa no
período remanescente na data da retomada dos serviços, conforme laudo econômico-financeiro do
contrato, atualizados monetariamente e acrescidos de juros até a data do efetivo pagamento. Podendo
ainda serem avaliados patrimonialmente e cobrados outros direitos e eventuais prejuízos.
26. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO
DE 2008
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, que altera, revoga e introduz novos
dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matéria
contábil, que entra em vigor a partir do exercício que se inicia em 1º de janeiro de 2008. Essa Lei teve,
principalmente, o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de
convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas
internacionais de contabilidade (IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam
expedidos pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM em consonância com os padrões internacionais de
contabilidade.
As modificações na legislação societária brasileira são aplicáveis para todas as companhias constituídas
na forma de sociedades anônimas, incluindo companhias de capital aberto, bem como estendem às
sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações
financeiras. Adicionalmente, companhias de capital fechado poderão optar por observar as normas sobre
demonstrações financeiras expedidas pela CVM para as companhias abertas.
Algumas alterações devem ser aplicadas a partir do início do próximo exercício, enquanto outras
dependem de regulamentação por parte dos órgãos reguladores.
As principais modificações podem ser sumariadas como segue:
•
Substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos pela demonstração dos fluxos de
caixa.
•
Inclusão da demonstração do valor adicionado, aplicável para companhias de capital aberto, que
demonstra o valor adicionado pela Companhia, bem como a composição da origem e alocação de tais
valores.
•
Possibilidade de manter separadamente a escrituração das transações para atender à legislação
tributária e, na seqüência, os ajustes necessários para adaptação às práticas contábeis.
•
Criação de novo subgrupo de contas, intangível, que inclui ágio, para fins de apresentação no balanço
patrimonial. Essa conta registrará os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio
adquirido.
•
Obrigatoriedade do registro no ativo imobilizado dos direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da Companhia, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à Companhia os benefícios, os riscos e o controle dos bens (exemplo: “leasing” financeiro).
•
Modificação do conceito para valores registrados no diferido. Somente as despesas pré-operacionais
e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de
um exercício social e que não configurem tão-somente uma redução de custos ou acréscimo na
eficiência operacional.
•
Obrigatoriedade de a Companhia analisar, periodicamente, a capacidade de recuperação dos valores
registrados no ativo imobilizado, intangível e diferido, com o objetivo de assegurar que: (i) a perda por
não-recuperação desses ativos é registrada como resultado de decisões para descontinuar as
atividades relativas a referidos ativos ou quando há evidência de que os resultados das operações
não serão suficientes para assegurar a realização de referidos ativos; e (ii) o critério utilizado para
determinar a estimativa de vida útil remanescente de tais ativos com o objetivo de registrar a
depreciação, amortização e exaustão é revisado e ajustado.
•
Requerimentos de que as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, sejam
registradas: (i) pelo seu valor de mercado ou valor equivalente, quando se tratar de aplicações
destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e (ii) pelo valor de custo de aquisição ou valor de
emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de
realização, quando este for inferior.
•
Criação de um novo subgrupo de contas, ajustes de avaliação patrimonial, no patrimônio líquido, para
permitir o registro de determinadas avaliações de ativos a preços de mercado, principalmente
instrumentos financeiros.
•
Introdução do conceito de ajuste a valor presente para as operações ativas e passivas de longo prazo
e para as relevantes de curto prazo.
•
Revogação da possibilidade de registrar: (i) prêmio recebido na emissão de debêntures; e (ii) doações
e subvenções para investimento (incluindo incentivos fiscais) diretamente como reservas de capital
em conta de patrimônio líquido. Como consequência, as doações e as subvenções para investimento
passarão a ser registradas no resultado do exercício. Visando evitar a distribuição como dividendos, o
montante das doações e subvenções poderá ser destinado, após transitar pelo resultado, para
reserva de incentivos fiscais.
•
Eliminação da reserva de reavaliação. Os saldos existentes nas reservas de reavaliação deverão
ser mantidos até sua efetiva realização ou estornados até o fim do exercício social em que a Lei
entrar em vigor.
Apesar da Companhia já adotar alguma dessas alterações, como por exemplo a divulgação das
demonstrações dos fluxos de caixa e de valor adicionado e a segregação do intangível no ativo
permanente, a Administração da Companhia ainda não avaliou todos os efeitos que referidas alterações

poderiam resultar em suas demonstrações financeiras e nos resultados dos exercícios seguintes, em
razão de essas alterações terem sido recentemente promulgadas e algumas ainda dependerem de
regulamentação por parte dos órgãos reguladores para serem aplicadas.
27. EVENTO SUBSEQUENTES
I - Termo de Compromisso entre o Estado de São Paulo e a Sabesp
Em 26 de março de 2008, foi assinado Termo de Compromisso, entre o Estado de São Paulo (Gesp) por
intermédio da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Saneamento e Energia, e a Sabesp, para o
equacionamento das pendências financeiras relacionadas ao reembolso dos benefícios de
complementação de aposentadoria e pensão.
Embora o Estado reconheça ser devedor dos valores referentes ao pagamento de complementações de
aposentadoria e pensões, há uma discordância dos critérios adotados pela Sabesp para a concessão e
pagamento dos benefícios, por força de superveniência de pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria
Geral do Estado - PGE, os quais vinculam a atuação do Estado e impedem o ressarcimento espontâneo
da totalidade dos valores pagos pela Sabesp.
Sob o ponto de vista da Sabesp, os critérios adotados no passado para a concessão e pagamento de
benefício afiguram-se corretos, pois foram apoiados em autorizações específicas do Estado ou em
entendimentos jurídicos então vigentes.
A persistência das divergências entre o Estado e a Sabesp constitui o principal motivo porque as partes
não conseguiram até o momento implementar completamente o ajustado no Acordo Gesp de 2001,
descrito na nota 6 (iii).
Com base em levantamentos preliminares, de acordo com os critérios de calculo e elegibilidade aceitos
pelo Estado, a Sabesp estimou o Valor do Reembolso Incontroverso em aproximadamente R$ 936,0
milhões, que incorpora atualização monetária de acordo com a variação do Índice de Preços ao
consumidor Ampliado (IPCA) (R$ 605,3 em valores nominais). O valor total pago pela Sabesp foi de R$
1.422,8 milhões, atualizados pelo IPCA (R$ 879,0 em valores nominais).
Há consenso entre as partes que essa divergência não deve representar um obstáculo à implementação
dos compromissos assumidos no Acordo Gesp - Nota 6 (iii) relativamente ao Valor de Reembolso
Incontroverso.
A Sabesp deverá contratar a Fipecafi, no prazo de 30 dias após a data da assinatura do Termo de
Compromisso, para concluir a validação do Valor do Reembolso Incontroverso e do Valor Controverso,
estimados pela Sabesp, bem como as empresas para realizarem nova avaliação dos Reservatórios que
poderão ser transferidos para a Sabesp a titulo de amortização das parcelas do ressarcimento devido pelo
Estado. O Valor do Reembolso Incontroverso deverá incorporar a variação mensal do IPCA ocorrida desde
o mês de cada desembolso pela Sabesp e até o mês da conclusão dos trabalhos da apuração.
Uma vez apurado e validado pelas partes do Valor do Reembolso Incontroverso, assim como concluída a
nova avaliação dos reservatórios, o Estado iniciará no prazo de até 30 dias o pagamento do Valor do
Reembolso Incontroverso, conforme previsto no Acordo Gesp, em 114 parcelas mensais e consecutivas,
incorporando a variação anual do IPCA, e juros de 6% ao ano.
O Estado confirma a disposição de assumir a responsabilidade pelo processamento e pagamento direto
dos benefícios, caso a Sabesp consiga reverter a decisão judicial que a obriga a continuar efetuando
normalmente, nas condições e termos atuais, os pagamentos de complementação de aposentadoria e
pensões. Enquanto persistir a atual decisão judicial, o Estado transferirá à Sabesp o numerário necessário
ao pagamento do valor incontroverso dos benefícios que vencerem mensalmente.
A Sabesp não renunciará a créditos de que a Companhia se considere legitima titular em face do Estado.
Nesse sentido esgotará todas as possibilidades de dirimir a questão em instâncias técnico-juridicas. Em
persistindo a divergência, adotará todas as medidas necessárias para assegurar os interesses da
Companhia.
Com base em cálculos preliminares, considerando o reembolso do Valor Incontroverso pelo Gesp,
estimado aproximadamente em R$ 936,0 milhões, representando 66 % do valor pago pela Sabesp e
considerando, entre outros aspectos a necessidade de reconhecer um passivo atuarial para refletir o
direito a benefícios que serão pagos no futuro, o impacto estimado no resultado da companhia em 31 de
dezembro de 2007 seria de R$ 513 milhões, aproximadamente.
Nenhuma provisão foi constituída, seja para perda ou para os benefícios que serão pagos no futuro,
em virtude da elevada expectativa de êxito no recebimento dos valores pendentes e da solução das
divergências em favor da Companhia. Essa expectativa funda-se em, além de uma análise interna
pelos órgãos da Companhia, parecer jurídico externo, cuja conclusão, após análise detida da matéria,
foi no sentido de que eventual ação de regresso da Companhia em face do Estado tem grande
possibilidade de êxito. Nos termos do parecer, as circunstâncias nas quais foram realizados os
pagamentos dos benefícios impõem ao Gesp o dever de ressarcir a Companhia, na medida em que
ela figurou apenas como co-obrigada, em virtude de sua condição de empregadora. A análise das
principais divergências permite inferir também que os critérios adotados pela Companhia no passado
para a concessão e pagamento de benefício são razoáveis, por terem sido construídos a partir de
orientações específicas do próprio Gesp.
II - Primeiro Aditivo ao Convênio com o Município de São Paulo
Em 10 de fevereiro de 2008, as Partes resolveram prorrogar o prazo, por igual período, para que as
mesmas concluam os entendimentos necessários ao equacionamento de suas pendências financeiras e a
elaboração das minutas do Convênio de Cooperação; do Contrato de Programa Metropolitano e do Projeto
de Lei Autorizativa.
As etapas já em curso são, a conclusão das minutas dos instrumentos citados, envio do Projeto de Lei à
Câmara, finalização dos entendimentos necessários ao equacionamento das pendências financeiras, bem
como a definição, em conjunto, das ações em saneamento básico e ambiental.
28. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES
(a) Fluxos de Caixas
A demonstração do fluxo de caixa reflete as atividades de financiamento, investimento e operações da
Companhia derivadas dos registros contábeis preparados de acordo com a Legislação Societária e tem
sido apresentada em conformidade com as Normas Contábeis Internacionais - IAS nº 7 “Demonstrações
do Fluxo de Caixa”.
Nota explicativa
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliação do lucro líquido:
Impostos e contribuições diferidos
Provisões para contingências
Reversão provisão para perdas
Outras provisões
Obrigações previdenciárias
Baixas do ativo imobilizado
Baixas do ativo diferido
Baixas de investimentos
Ganho na venda de imobilizado
Depreciação e amortização
Juros calculados sobre empréstimos
e financiamentos a pagar
Variações monetárias e cambiais de
empréstimos e financiamentos
Variação monetária de juros sobre o capital próprio
Juros e variações monetárias passivas
Juros e variações monetárias ativas
Provisão para devedores duvidosos
Lucro líquido ajustado
Variação no ativo:
Contas a receber de clientes
Transações com partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Demais contas a receber
Depósitos judiciais

8(b)

20

12
5(c(ii))

2007

2006

1.048.703

778.905

(104.432)
477.722
(945)
155
59.931
68.349
1.276
219
622.549

(8.473)
144.480
(8.819)
7.504
60.070
47.807
5.195
20
(1.294)
642.171

519.672

619.909

(87.101)
(9.477)
4.462
12.218
17.646
(21.121)
(16.549)
323.339
411.918
2.924.996 2.691.013
(400.944)
( 81.741)
(3.307)
22.168
(22.877)
9.706

(458.824)
(151.343)
(12.851)
(30.729)
(14.671)
(21.012)
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Nota explicativa
Variação no passivo:
Fornecedores
Salários, provisões e contribuições sociais
Impostos e contribuições a recolher
Serviços recebidos
Outras obrigações
Contingências
Fundo de pensão
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de bens do ativo imobilizado
Aumento de intangíveis
Venda de bens do ativo imobilizado
Aumento do ativo diferido
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos - longo prazo:
Captações
Pagamentos
Pagamento de juros sobre o capital próprio
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
Aumento nas disponibilidades
Disponibilidades no início do exercício
Disponibilidades no final do exercício
Variação nas disponibilidades
Informações suplementares do fluxo de caixa:
Juros e taxas pagos de empréstimos e financiamentos
Capitalização de juros e encargos financeiros
8(c)
Imposto de renda e contribuição social pagos
Ativo imobilizado recebido em doações
Cofins e Pasep pagos
Acordos judiciais
Programa Agência Nacional de Água
Aquisição de bens do ativo imobilizado a pagar

2007

2006

b)

2007

(14.055)
50.176
(10.908)
60.416
(22.840)
(43.899)
4.034
45.293
(27.055)
2.472
(145.668)
(79.801)
(15.909)
(15.416)
2.215.600 2.020.824
(848.878)
(32.818)
(881.696)

1 - Receitas
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços
1.2) Baixa de Créditos/Provisão para
devedores duvidosos
1.3) Não operacionais
22.1)
2.2)
2.3)

(842.454)
(12.630)
7.837
(2.789)
(850.036)

Insumos Adquiridos de Terceiros
Matérias-primas consumidas
Custo das mercadorias e serviços vendidos
Materiais, força e luz, serviços
de terceiros e outros

3 - Valor Adicionado Bruto (1-2)
4 - Retenções (Depreciação/ Amortização)
5 - Valor Adicionado Líquido Produzido
pela Entidade (3-4)
6 - Valores Remunerados Por Terceiros
6.1) Receitas financeiras
7 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)
Distribuição do Valor Adicionado
- Remuneração do Trabalho
- Salários e Encargos
- Participação dos empregados nos lucros
- Planos de aposentadoria e Pensão
- Remuneração do Governo
- Federais
- Estaduais
- Municipais
- Remuneração do Capital de Terceiros
- Juros
- Aluguéis
- Juros sobre o Capital Próprio e dividendos
- Lucros retidos

222.474
706.774
(1.283.201) (1.660.482)
(136.386) (169.047)
(1.197.113) (1.122.755)
136.791
48.033
328.206
280.173
464.997
328.206
136.791
48.033
548.417
(13.338)
499.318
17.565
472.060
34.071
16.219
35.154

Demonstração do valor adicionado - DVA

637.989
5.784
404.272
27.870
440.883
16.210

DIRETORIA

%

2006

6.448.211

5.984.012

(323.339)
(28.658)
6.096.214

(411.918)
(48.638)
5.523.456

112.339
996.473

104.466
911.569

510.503
1.619.315
4.476.899
622.549

341.367
1.357.402
4.166.054
642.171

3.854.350

3.523.883

%

132.123
3.986.473

100,0

125.474
3.649.357

100,0

1.100.481
993.959
47.734
58.788
1.136.948
1.123.592
2.332
11.024
700.341
686.734
13.607
300.744
747.959

27,6
24,9
1,2
1,5
28,6
28,2
0,1
0,3
17,5
17,2
0,3
7,5
18,8

1.144.264
1.009.307
75.974
58.983
1.035.912
1.032.702
2.014
1.196
690.276
676.175
14.101
270.841
508.064

31,4
27,7
2,1
1,6
28,4
28,3
0,1
0,0
18,9
18,5
0,4
7,4
13,9
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame
das Demonstrações Financeiras, do Relatório Anual da Administração e da Proposta da Administração para Destinação do Resultado, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007 e, com base em
análises efetuadas, em esclarecimentos adicionais prestados pela Administração, inclusive pelo Comitê de Auditoria, considerando, ainda, o Parecer dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, datado de 27
de março de 2008, em especial os parágrafos 5 e 6, concluíram que os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, motivo pelo qual opinam favoravelmente ao seu
encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral de Acionistas.
São Paulo, 27 de março de 2008.
MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA
JOÃO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
SANDRA MARIA GIANNELLA
ATIÍLIO GERSON BERTOLDI
JORGE MICHEL LEPELTIER

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
São Paulo - SP
1.

Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP (“Companhia”), levantados em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes
aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

2.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam:
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os
sistemas contábil e de controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das
evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a
avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração
da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3.

4.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, o resultado de suas operações,
as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos
exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras
básicas referidas no parágrafo 1, tomadas em conjunto. As demonstrações dos fluxos de caixa e do

valor adicionado, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, que estão
sendo apresentadas para propiciar informações suplementares sobre a Companhia, não são requeridas
como parte integrante das demonstrações financeiras básicas, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Essas demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado foram submetidas
aos mesmos procedimentos de auditoria mencionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião, essas
demonstrações suplementares estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes,
em relação às demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007
e de 2006, tomadas em conjunto.
5.

Conforme mencionado nas notas explicativas nº 6 e nº 27 às demonstrações financeiras, a Companhia
está em fase de negociação com o Governo do Estado de São Paulo, no que tange ao ressarcimento
dos valores de complementação de aposentadoria e pensão pagos pela Companhia.

6.

Conforme mencionado na nota explicativa nº 24 às demonstrações financeiras, em 14 de novembro de
2007 foi firmado convênio entre a Prefeitura do Município de São Paulo e a Companhia, buscando a
estabilidade na prestação dos serviços no Município de São Paulo e o estabelecimento de ações de
saneamento básico e ambiental complementares às ações do Município.
São Paulo, 27 de março de 2008
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Marco Antonio Brandão Simurro
Contador
CRC nº 1 RJ 052000/O-0 “S” SP
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RIBEIRÃO PRETOWATER PARK S.A.
(Em Liquidação) Cia. Aberta - CNPJ/MF nº 72.991.714/0001-10
Balanço Patrimonial - 31 de Dezembro de 2006 e 2005 (Em Reais - R$)
Passivo/Circulante
2006
2005
Ativo/Circulante
2006
2005
Fornecedores ........................................
151.498
98.353
Disponibilidades ....................................
26.501
7.400
Obrigações fiscais..................................
58.199
4.651
Outros....................................................
290.484
238.713
Outros créditos ......................................
6.535.043
5.674.141
Patrimônio Líquido
Total do Ativo ..........................................
6.561.544
5.681.541
Capital social..........................................
51.790.082
51.790.082
Prejuízo acumulado ..............................
(45.728.719) (46.450.258)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
6.561.544
5.681.541
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 (Em Reais - R$) Total do Passivo ......................................
Demonstração do Resultado
Capital
Prejuízo
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 (Em Reais - R$)
Descrição
Social Acumulado
Total
Despesas Operacionais
2006
2005
Impostos e taxas diversas ......................
(18.933)
–
Saldo em 31/12/ 2004 ................ 51.790.082 (47.209.263) 4.580.820
Receitas (despesas) financeiras líquidas
854.876
865.431
Lucro do exercício ......................
–
759.004
759.004
Outras despesas gerais e administrativas
(92.502)
(106.427)
Lucro (Prejuízo) Operacional ................
743.441
759.004
Saldo em 31/12/ 2005 ................ 51.790.082 (46.450.258) 5.339.824
Lucro (Prejuízo) do Exercício
Lucro do exercício ......................
–
743.441
743.441
Contribuição social ................................
–
–
Imposto de renda ..................................
–
–
Ajuste de exercício anterior ........
–
(21.901)
(21.901)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ..
743.441
759.004
Lucro (Prejuízo) do Exercício por Ação
0,01
0,01
Saldo em 31/12/2006 ................ 51.790.082 (45.728.719) 6.061.363

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 (Em Reais - R$)
Origens de Recursos
2006
2005
Lucro do exercício ..................................
743.441
759.004
Total das Origens ....................................
743.441
759.004
Aumento (Redução) do Cap. Circ. Líq. ..
743.441
759.004
Variação do Capital Circulante Líquido:
Ativo circulante:
No início do exercício
5.681.541
4.812.623
No final do exercício
6.561.544
5.681.541
880.003
868.918
Passivo circulante: No início do exercício
341.717
231.803
No final do exercício
500.181
341.717
158.463
109.914
Ajuste exercício anterior ........................
21.901
–
Aumento (Redução) do Cap. Circ. Líq. ..
743.441
759.004
Liquidante
Nelson Castanho
Contador
Setsuo Kaidei Junior
TC CRC 1SP196.192/O-4 - CPF: 269.547.798-81

