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(ii) Reembolso de complementação de aposentadoria e pensão pagos
Refere-se a valores de benefícios de complementação de aposentadoria e pensão previstos na Lei
Estadual Paulista nº 4.819/58 (“Benefícios”) pagos pela Companhia a ex-empregados ou pensionistas.
Nos termos do Acordo referido em (iii), o Gesp reconhece ser responsável pelos encargos decorrentes
dos Benefícios, desde que obedecidos os critérios de pagamento estabelecidos pelo Departamento de
Despesa de Pessoal do Estado - DDPE, fundados na orientação jurídica fixada pela Consultoria Jurídica
da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado - PGE.
Conforme explicitado no item (vi), ao longo da validação pelo Gesp dos valores devidos à Companhia por
conta dos Benefícios, surgiram divergências quanto aos critérios de cálculo e de elegibilidade dos
Benefícios aplicados pela Companhia. A Administração da Companhia, no entanto, mantém seu
entendimento de que essas divergências não justificam qualquer provisão, nos termos detalhados no
item (vi).
Em 31 de dezembro de 2008 e 2007, 2.604 e 2.635 aposentados, respectivamente, receberam
complementos de aposentadoria, sendo que nos exercício findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 a
Companhia pagou R$ 110.763 e R$ 104.622, respectivamente. Havia 143 empregados ativos em 31 de
dezembro de 2008 que farão jus a esses benefícios por ocasião de sua aposentadoria, em comparação
aos 144 em 31 de dezembro de 2007.
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 calculo definidos pela PGE.
Por força de decisão judicial, a responsabilidade pelos pagamentos retornou à Sabesp, na forma
original.
(iii) Acordo Gesp
Em 11 de dezembro de 2001, a Companhia, o Gesp (por intermédio da Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda, atualmente Secretaria da Fazenda) e o Departamento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE, com a interveniência da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras,
atualmente Secretaria de Saneamento e Energia, celebraram o Termo de Reconhecimento e
Consolidação de Obrigações, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças (“Acordo Gesp”), com o
intuito de equacionar as pendências existentes entre o Gesp e a Companhia relacionadas ao serviços de
água e esgoto quanto aos Benefícios.
O total do acordo foi de R$ 678.830, a valor histórico, sendo (i) R$ 320.623 referentes aos Benefícios
pagos pela Companhia e não reembolsados pelo Estado no período de março de 1986 a novembro de
2001, e (ii) 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, mas não pagos pelo Gesp.
Tendo em vista a importância estratégica dos reservatórios de Taiaçupeba, Jundiaí, Biritiba, Paraitinga e
Ponte Nova (“Reservatórios”), para a garantia da manutenção do volume de água do Alto Tietê, a
Companhia acordou recebê-los como parte do reembolso referente aos Benefícios. Os Reservatórios lhe
seriam transferidos pelo DAEE, que, por sua vez, se sub-rogaria em crédito de mesmo valor perante o
Gesp.
No entanto, o Ministério Público do Estado do São Paulo questionou a validade jurídica desse acordo,
por meio de ação civil pública, cujo argumento principal é a ausência de autorização legislativa
específica para a alienação de patrimônio do DAEE. Os advogados da Companhia avaliam o risco de
perda desse processo como provável, caso não se obtenha a aludida autorização legislativa, o que
impediria a transferência dos respectivos reservatórios como amortização parcial do saldo a receber.
Os saldos de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto foram incluídos no Primeiro e
Segundo Aditamentos conforme descrito nos itens (iv) e (v). Os saldos referentes ao reembolso dos
benefícios de complementação de aposentadoria e pensão foram incluídos no Termo de Compromisso
entre o Estado de São Paulo e a Sabesp, conforme descrito nos itens (vi) e (vii).
(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 obrigação remanescente tinha, 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%.
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, vencendo-se a primeira
em 2 de janeiro de 2008. O valor das parcelas é 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$
236.126 foram recebidos e R$ 8.784 foram transferidos para outro devedor e R$ 11.698 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 transferiu a cobrança para a Entidade correspondente.
A Companhia não constituiu 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 janeiro de 2009, aproximadamente 94 % das contas
já foram pagas pelo Governo do Estado.
(vi) Terceiro Aditamento ao Acordo Gesp
O Gesp, a Sabesp e o DAEE, celebraram em 17 de novembro de 2008, o Terceiro Aditamento ao Acordo
Gesp, por meio do qual o Gesp confessou dever à Sabesp o valor de R$ 915.251, atualizados
monetariamente até setembro de 2008 pelo IPCA-IBGE, correspondente ao Valor Incontroverso,
apurado pela Fipecafi. A Sabesp aceitou, provisoriamente, os Reservatórios como parte do pagamento
do Valor Incontroverso e ofereceu ao Gesp quitação provisória, constituindo um crédito financeiro de R$
696.283, correspondente ao valor dos Reservatórios. A quitação definitiva apenas ocorrerá com a efetiva
transferência de propriedade no competente cartório de registro de imóveis. O saldo devedor restante de
R$ 218.967 está sendo pago em 114 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 1.920 cada,
atualizadas anualmente pelo IPCA/FIPE acrescida de juros de 0,5% a.m., vencendo-se a primeira em 25
de novembro de 2008.
A Sabesp e o Estado estão trabalhando em conjunto para obter autorização legislativa a fim de viabilizar
a transferência dos Reservatórios à Sabesp, superando assim a incerteza jurídica causada pela ação
Civil Pública citada no item (iii). Após a publicação da autorização legislativa, ocorrerá a transferência
dos Reservatórios à Sabesp.
O Terceiro Aditamento prevê também a regularização do fluxo mensal de benefícios. Enquanto a Sabesp
estiver responsável pelos pagamentos mensais, por força de decisão judicial, o Estado vem
reembolsando a Companhia com base nos critérios idênticos aos aplicados na apuração do Valor
Incontroverso. Não havendo mais decisão judicial impeditiva, o Estado assumirá diretamente o fluxo de
pagamento mensal da parcela tida por incontroversa.
A diferença entre o Valor Incontroverso e o montante efetivamente pago pela Companhia, constitui o
Valor Controverso. A Sabesp encaminhou em 04 de março de 2009 à Procuradoria Geral do Estado PGE requerimento fundamentado a fim de obter reapreciação das divergências que deram causa ao
Valor Controverso. De fato, o Procurador Geral do Estado já confirmou formalmente a disposição de
reapreciar a matéria.
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.
(vii) Razões que orientaram a Administração da Companhia a não provisionar o valor controverso dos
Benefícios
Conforme demonstrado em (vi), o Terceiro Aditamento ao Acordo Gesp divide o montante dos Benefícios
em valor incontroverso e valor controverso.
O valor incontroverso foi plenamente equacionado, inclusive em relação à parcela incontroversa do fluxo
mensal futuro de pagamento dos Benefícios. O estoque do valor incontroverso, conforme já exposto,
será pago por meio dos Reservatórios e o restante em 114 parcelas. Quanto à parcela incontroversa do
fluxo mensal, enquanto o Gesp providencia a estruturação operacional interna necessária para a
apuração e processamento dos reembolsos, a Companhia manterá contratada a Fipecafi para que
efetue mensalmente o cálculo do valor de reembolso, aplicando critérios idênticos aos utilizados na
apuração do Valor Incontroverso. O Gesp se comprometeu a efetivar os reembolsos em até 10 (dez) dias
úteis a contar da data de apresentação do laudo de apuração de reembolso mensal emitido pela
Fipecafi. Isso está contratado na cláusula terceira desse Aditamento. As parcelas do acordo e fluxo
mensal estão sendo pagas normalmente pelo Governo do Estado.
Nenhuma provisão foi constituída para a parcela controversa dos Benefícios - seja em relação a eventual
perda de valores já contabilizados ou ainda em relação à parcela controversa dos Benefícios que serão
pagos no futuro - em virtude da elevada expectativa de êxito no recebimento desses valores pendentes
e da solução das divergências em favor da Companhia.
Essa expectativa funda-se em diversas razões.
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Não há fato novo que justifique uma mudança de interpretação sobre as chances de recebimento dos
valores pendentes a título de Benefícios. A controvérsia sobre parcela dos Benefícios não é um dado
novo. Nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2007, indicou-se inclusive estimativa dos
valores incontroverso e controverso, sem que isso tenha ensejado qualquer provisão em relação ao
montante controverso.
Ao contrário, é preciso destacar que ao longo de 2008 houve grande avanço quanto à perspectiva de
recebimento dos valores pendentes por conta dos Benefícios. O valor incontroverso dos Benefícios foi
plenamente equacionado, como já apontado em (vi) e neste item.
Em relação ao valor controverso, também houve melhora na perspectiva de recebimento. Conforme
informado em (vi), o Procurador Geral do Estado comprometeu-se formalmente a reavaliar as divergências
que deram origem ao valor controverso.
A Companhia contratou parecer de contabilista de renome para avaliar a decisão da Administração de não
provisionar o montante tido por controverso, cuja conclusão foi que se trata de “tema com características
de incerteza”, não havendo “obstáculos técnicos à luz das normas que regem os trabalhos e os relatórios
de auditores independentes para que esta situação seja tratada como um parágrafo de ênfase, ao invés de
uma ressalva por falta de constituição de provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa”.
Do ponto de vista jurídico, a Companhia contratou dois juristas de notório conhecimento a fim de obter
avaliação externa de seu direito ao reembolso. O primeiro, em parecer de março de 2008, concluiu ser
“irrecusável a responsabilidade do Estado” tendo a Sabesp “as condições jurídicas e morais de reaver o
que pagou”. O segundo, em fevereiro de 2009, em trabalho exaustivo, realizou análise das condições
gerais em que se deram os pagamentos dos Benefícios bem como de mais de 1.000 processos judiciais
relativos a disputas entre a Companhia e os beneficiários da Lei nº 4.819/58 e seus dependentes. A
conclusão do segundo parecer também foi, em linhas gerais, favorável à Sabesp.
Ademais, a Assessoria da Presidência da Companhia preparou nota técnica (não auditada) sobre o
assunto, com avaliação detalhada das circunstâncias históricas em que se adotaram os critérios de
concessão e cálculo dos Benefícios, concluindo favoravelmente ao direito de reembolso à Sabesp. Essa
nota técnica foi encaminhada em 04 de março de 2009 à PGE e representa, em essência, as principais
razões que fundamentam o direito da Companhia ao reembolso. Desde esse momento, as divergências
entre a Sabesp e o Estado encontram-se formalmente em fase de reapreciação pela PGE.
A Companhia mantém seu entendimento de que a melhor estimativa para a parcela controversa dos
Benefícios é no sentido de que será recebida pela Companhia no futuro, seja por meio da reapreciação
prevista pelo Procurador Geral do Estado ou ainda por decisão judicial.
Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia possuía saldo de caixa e equivalentes de caixa junto a instituições financeiras controladas
pelo Governo do Estado nos valores de R$ 579.750 e R$ 421.630 em 31 de dezembro de 2008 e de 2007,
respectivamente. As receitas financeiras oriundas dos investimentos foram de R$ 62.179 e R$ 51.469 nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, 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, 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 (PURA)
A Companhia tem contratos assinados com entidades públicas ligadas ao Governo do Estado e aos
municípios operados envolvendo aproximadamente 6.130 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.
Sesamm
Em 15 de agosto de 2008, a Companhia como parte de seu processo de crescimento, em conjunto com as
empresas OHL Médio Ambiente, Inima S.A.U. - Unipersonal (a “Inima”), Técnicas y Getion Medioambiental
S.A.U. (a “TGM”) e Estudos Técnicos e Projetos ETEP Ltda. (a “ETEP”) constituíram a empresa Sesamm Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A (“Sesamm” ou “Controlada”), cujo objeto social é a prestação
dos serviços de complementação da implantação do sistema de afastamento de esgotos e implantação e
operação do sistema de tratamento de esgotos do Município de Mogi Mirim, incluindo a disposição dos
resíduos sólidos gerados, conforme nota 8.
Contrato de cessão de pessoal entre entidades ligadas ao GESP
A Companhia possui contratos de cessão de funcionários com entidades ligadas ao Governo do Estado de
São Paulo, onde os gastos são integralmente repassados e reembolsados monetariamente.
Em 2008 os gastos com os funcionários cedidos pela Sabesp à outras entidades estaduais somaram R$
5.503.
Neste mesmo período, os gastos com os funcionários de outras entidades à disposição da Sabesp
totalizaram R$ 1.267.
Serviços contratados de entidades ligadas ao GESP
Em 31 de dezembro de 2008, a Sabesp possuía em aberto o montante de R$ 17.739 a pagar referente
serviços prestados à entidades ligadas ao Governo do Estado de São Paulo, dentre eles destacamos os
serviços de fornecimento de energia elétrica pela Companhia Energética de São Paulo - CESP e serviços
prestados de coordenação de obras pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, em represas de
sua propriedade e utilização da Companhia, perfazendo 93% do saldo a pagar.
Os gastos referentes as obras executadas pelo DAEE montam R$ 11.135.
Ativos não operacionais
A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2008 e 2007, o valor de R$ 26.479 relativos, principalmente, a
terrenos cedidos em comodato às Associações, Entidades Assistenciais, Organização Não Governamentais
e ao DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, entre outros. Os terrenos cedidos ao DAEE somam
R$ 2.289.
Sabesprev
A Companhia patrocina plano de benefício definido Administrado pela Fundação Sabesp de Seguridade
Social - Sabesprev. O compromisso atuarial líquido, reconhecido até 31 de dezembro de 2008 é de R$
419.871.

7.

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 2008 e 2007 esse ativo importava em R$ 148.794 (valores nominais).
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).
O valor residual dos bens do ativo imobilizado relacionados ao município de Diadema, reclassificados em
dezembro de 1996 foi de R$ 75.231, e o saldo de indenizações a receber do município era de R$ 62.876.
O valor residual dos bens do ativo imobilizado relacionados ao município de Mauá, reclassificados em dezembro
de 1999, foi de R$ 103.763, e o saldo de indenizações a receber do município era de R$ 85.918.
Os direitos da Companhia à recuperação desses valores estão sendo discutidos judicialmente 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 de
apelação em novembro de 2000. Em dezembro de 2005 foi dado parcial provimento à apelação da Sabesp para
declarar a validade do acordo celebrado com o município de Diadema. Em outubro de 2006, a prefeitura interpôs
recursos especial e extraordinário, que foram indeferidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça em março de
2007. 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 dezembro de 2007 foi proferida decisão judicial deferindo o prosseguimento da execução em face
da Companhia de Saneamento de Diadema - Saned e mandando intimar essa companhia para que pague o valor
integral do débito, em 15 dias, sob pena de multa. A Saned interpôs agravo de instrumento contra essa decisão,
mas o recurso foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça em junho de 2008. Para o prosseguimento da execução, o juiz
deferiu a realização de penhora de dinheiro em contas e aplicações financeiras da Saned (penhora on line) em
até 10% do valor atualizado do débito, indeferindo, contudo a penhora de percentual do faturamento da empresa.
A Saned recorreu da primeira decisão e a Sabesp da segunda, aguardando-se o julgamento desses recursos.
Foram realizados bloqueios no valor de R$ 2.838 (já transferidos para conta judicial). Posteriormente, o Tribunal
de Justiça determinou em sede liminar que a penhora seja feita mediante depósito semanal pela Saned do valor
correspondente a 20% de tudo o que receber em suas contas e aplicações financeiras.
Em 29 de dezembro de 2008, a Saned e o município de Diadema celebraram com o Estado de São Paulo e a
Sabesp, um Protocolo de Intenção com o objetivo de elaborar estudos e conduzir negociações para instruir
decisões de Diadema e da Sabesp, visando a prestação exclusiva de serviços de água e esgoto no município de
Diadema, em um prazo de até três meses.
As partes concordam que a busca de uma solução negociada para os conflitos hoje existentes entre as
empresas é imprescindível para que o serviço público de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos
tenha seu adequado desenvolvimento em Diadema.
Em janeiro de 2009 as partes apresentaram petição conjunta requerendo a suspensão das novas penhoras, pelo
prazo de três meses, para tentarem viabilizar um acordo.
Com relação à Mauá, foi proferida decisão em primeira instância determinando que o Município pague o valor de
R$ 153,2 milhões como compensação pelos danos causados e pelos lucros cessantes. A Prefeitura de Mauá
recorreu dessa sentença em abril de 2005. Em 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 dezembro de 2007, tendo o perito confirmado o valor dos lucros cessantes
apurado em primeira instância. Em agosto de 2008 o recurso foi julgado, tendo sido integralmente mantida a
condenação imposta na primeira instância. Essa decisão ainda é recorrível.
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.

8.

INVESTIMENTOS

Sesamm
Outras
Total

2007
720
720

Aumento
de Capital
3.841
3.841

Equivalência
Patrimonial
(9)
(9)

2008
3.832
720
4.552

Em 15 de agosto de 2008 foi constituída a empresa Sesamm - Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A com
prazo de duração de 30 anos contados da data de assinatura do Contrato de Concessão com o município, cujo
objeto social é a prestação dos serviços de complementação da implantação do sistema de afastamento de
esgotos e implantação e operação do sistema de tratamento de esgotos do Município de Mogi Mirim, incluindo a
disposição dos resíduos sólidos gerados.
Em 31 de dezembro de 2008 o capital social da Sesamm era de R$ 10.669, divididos em 10.669.549 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, dos quais a Sabesp detém 36% de participação acionária.
A Companhia assinou acordo de acionista que prevê o poder de veto em conjunto com o acionista Medio Ambinet
Inima S.A., em determinadas situações.
continua...

...continuação da página anterior
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9.

IMOBILIZADO

Custo
Corrigido
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

(a)

(b)

(c)

(d)

Controladora
2008
Depreciação
Acumulada

2007
Líquido

Líquido

963.427
2.754.928
1.035.085
306.845
3.568.318
209.646
554.575
16.722
9.409.546

(1.657.905)
(424.771)
(153.635)
(1.182.216)
(116.162)
(380.152)
(13.837)
(3.928.678)

963.427
1.097.023
610.314
153.210
2.386.102
93.484
174.423
2.885
5.480.868

961.538
1.251.672
584.979
144.300
2.391.789
97.490
169.185
3.124
5.604.077

349.734
1.658.417
966.460
5.695.263
624.878
5.054
9.299.806

(711.226)
(426.807)
(1.363.032)
(463.352)
(3.001)
(2.967.418)

349.734
947.191
539.653
4.332.231
161.526
2.053
6.332.388

348.508
1.002.059
552.297
4.320.058
123.124
2.113
6.348.159

107.706
139.009
147.037
355.529
20.556
8.412
778.249
19.487.601

(84.952)
(127.363)
(194.332)
(2.489)
(409.136)
(7.305.232)

107.706
54.057
19.674
161.197
20.556
5.923
369.113
12.182.369

107.706
57.882
10.959
139.733
20.556
5.923
342.759
12.294.995

935.829
1.800.344
7.891
2.744.064
22.231.665

(7.305.232)

935.829
1.800.344
7.891
2.744.064
14.926.433

734.016
1.018.620
3.737
1.756.373
14.051.368

O saldo do Consolidado totaliza o montante de R$ 14.926.616, sendo a diferença de R$ 168 referente a projetos
de esgoto e R$ 15 representada principalmente por móveis e utensílios e equipamentos.
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.
Até dezembro de 2008 encontram-se vencidos 68 contratos de concessão, todos em fase de negociação com
os municípios sem prejuízo da continuidade de prestação de serviço. O valor contábil líquido do imobilizado
utilizado nestes municípios totaliza R$ 1.582.424. Os encargos de depreciação em 2008 desses municípios
foram de R$ 44.454.
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.
Depreciações
A depreciação é calculada às seguintes taxas anuais:
Estrutura - 4%, ligações - 5%, hidrômetros - 10%, redes - 2%, poços - 5%, equipamentos - 10%, equipamentos de
transporte - 20%, móveis e utensílios - 10%.
Baixas dos bens do imobilizado
(i) A Companhia baixou, no exercício de 2008, bens do ativo imobilizado no valor de R$ 20.632 (2007 - R$
68.568, resultando em perda total no valor de R$ 68.349), R$ 12.105 (2007 - R$ 14.247) refere-se ao grupo de
bens em operação, motivados por obsolescência, furtos e alienação, e R$ 8.527 (2007 - 54.103) refere-se a
obras desativadas, poços improdutivos e projetos economicamente inviáveis.
(ii) A Companhia registrou no exercício de 2008, perda do ativo imobilizado no valor de R$ 137.346 referente a
benfeitorias em imóveis de terceiros (DAEE - Sistema Produtor Alto Tietê).
Capitalização de juros e encargos financeiros
A Companhia capitalizou juros e variação monetária, incluindo variação cambial, no imobilizado no valor de R$
219.430 no exercício findo em 31 de dezembro de 2008 (2007 - (R$ 13.338)), durante o período no qual os ativos
eram apresentados como obras em andamento.
Obras em andamento
As obras em andamento referem-se principalmente a novos projetos e melhorias operacionais, e são
representadas por:
Controladora
2008
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

(e)

(f)
(g)

(h)

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
2008 e de 2007 não existiam valores pendentes relativos a esses pagamentos aos municípios.

Intangível
Concessões (i)
Contratos de programa (compromissos) (ii)
Licença de uso de (software) (iii)
Contratos de programa - investimentos realizados (iv)
Total
(i)

178.977
22.281
71.375
225.646
160.602
75.135
734.016

1.332.002
335.451
132.891
1.800.344
7.891
2.744.064

710.960
179.604
128.056
1.018.620
3.737
1.756.373

O saldo do consolidado totaliza R$ 2.744.232, sendo a diferença de R$ 168 representada por projetos de
tratamento de esgoto.
Os desembolsos estimados relativos a investimentos já contratados são de aproximadamente R$ 2.222 milhões
para os exercícios de 2009 a 2013 (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 2009 é de aproximadamente R$ 489 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 2008, o valor referente às desapropriações
foi de R$ 11.004 (2007 - R$ 16.813).
Ativos dados em garantia
Em 31 de dezembro de 2008 e 2007, a Companhia mantinha ativos no valor de R$ 249.034 dados em garantia ao
Pedido de Parcelamento Especial - Paes (Nota 13).
Ativos não operacionais
A Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2008 e 2007, o valor de R$ 26.479, relativos, principalmente, a
terrenos cedidos em comodato as associações, entidades assistenciais, organizações não governamentais e ao
DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, entre outros.
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, situamse 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 2008 seria de R$ 371.088 (2007 - R$ 400.606). Foram realizados os montantes de R$ 87.670 e
R$ 86.816 da reserva de reavaliação nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2008, respectivamente.
A Companhia optou por manter registrada a Reseva de Reavaliação até a sua efetiva realização.
(i) Ativos totalmente depreciados em uso
Em 31 de dezembro de 2008, o valor contábil bruto dos ativos totalmente depreciados que ainda encontramse em uso é de R$ 882.707 (2007 - R$ 606.142).

Controladora e Consolidado
2008
Custo
Amortização
histórico
Acumulada
Líquido
8.695
(2.466)
6.229
734
(60)
674
17.650
(3.868)
13.782
3.786
(730)
3.056
1.855
(410)
1.445
15.582
(2.505)
13.077
16.148
(1.330)
14.818
6.438
(1.835)
4.603
1.885
(183)
1.702
10.648
(1.426)
9.222
295.841
(79.242)
216.599
15.687
(4.707)
10.980
157
(40)
117
2.523
(216)
2.307
1.171
(312)
859
237.464
(38.981)
198.483
15.608
(3.837)
11.771
651.872
(142.148)
509.724

Controladora
2007
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

Amortização dos Bens intangíveis é realizada durante a vigência dos contratos de concessão dos Municípios
assumidos.
Nos exercícios de 2008 e de 2007, as despesas de amortização relacionadas aos direitos intangíveis foram
de R$ 21.509 e R$ 20.311, respectivamente.
(ii) Contratos de programa (Compromissos)
A partir do marco regulatório as renovações ocorreram por meio de contratos de programa. Em alguns deles
a Companhia assumiu compromissos de participar financeiramente de ações de Saneamento SócioAmbientais. Estes compromissos foram registrados em contrapartida do ativo intangível no montante de R$
252.770 deduzidos do ajuste a valor presente de R$ 81.726. Estes ativos estão sendo amortizados pela
vigência de contrato de programa (em sua maioria em 30 anos).
Os valores compromissados estão relacionados aos seguintes municípios:
Controladora e Consolidado
2008
Amortização
Valor
acumulada
Líquido
70
(2)
68
45
(1)
44
5.000
(83)
4.917
50
(2)
48
800
(27)
773
9.000
(150)
8.850
3.000
(133)
2.867
2.000
(33)
1.967
112
(5)
107
243
(4)
239
9.500
(317)
9.183
20.676
(976)
19.700
250
(4)
246
4.426
(197)
4.229
9.000
(300)
8.700
8.844
(147)
8.697
197
(7)
190
5.000
(97)
4.903
5.000
(83)
4.917
16.000
(356)
15.644
350
(7)
343
39
(2)
37
2.643
(44)
2.599
142.945
142.945
600
(20)
580
1.300
(22)
1.278
5.540
(108)
5.432
140
(4)
136
252.770
(3.131)
249.639

Município
Alfredo Marcondes
Aparecida D’Oeste
Avaré
Bento de Abreu
Bocaina
Caçapava
Campos do Jordão
Capão Bonito
Emilianópolis
Fartura
Fernandópolis
Franca
Indiaporã
Jales
Lorena
Mococa
Mombuca
Monte Alto
Novo Horizonte
Pindamonhangaba
Piratininga
Planalto
Riolândia
São José dos Campos
São Luiz Paraitinga
São Manuel
Tupã
Valentim Gentil
Total

Em 2008 as despesas de amortização relacionadas aos compromissos dos contratos de programa foram
de R$ 3.131.
Os valores ainda não desembolsados relacionados aos contratos de programa estão registrados na conta
“outras obrigações” nos passivos circulante R$ 35.308 e não circulante R$ 111.118.
(iii) Licença de Uso de - Softwares
O valor líquido das amortizações das licenças pelo uso de software em 31 de dezembro de 2008 era de
R$ 9.602.
(iv) Contratos de Programa
Referem-se às renovações dos contratos anteriormente denominados de concessão plena para concessão
de operação, através dos contratos de programa que tem por objeto a prestação de serviços públicos
municipais de abastecimento e esgotamento sanitário, onde a Companhia possui a posse e a gestão dos
bens adquiridos ou construídos durante a vigência destes contratos (30 anos).

10. INTANGÍVEIS
(a) Contratos de concessão baseados em laudo econômico-financeiro
No período de 1999 a 2006, as negociações relacionadas a novas concessões foram realizadas considerando o
11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Controladora e Consolidado
2008
Não
Circulante
circulante
Total

Controladora
2007
507.789
8.705
516.494

Concessões
O montante líquido demonstrado refere-se à assunção dos seguintes municípios:

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

2007

300.630
24.835
90.133
343.657
126.648
49.926
935.829

Controladora
e Consolidado
2008
509.724
249.639
9.602
46.451
815.416

Controladora
2007
Não
Circulante circulante

Controladora e Consolidado
2008
Custo
Amortização
corrigido
Acumulada
Líquido
Sistema água
Estruturas
Ligações
Hidrômetros
Redes
Poços
Equipamentos
Outros
Subtotal
Sistemas de esgotos
Estruturas
Ligações
Redes
Equipamentos
Subtotal
Uso geral
Estruturas
Equipamentos de transporte
Móveis, Utensílios, Equipamentos
Subtotal
Total

Controladora
2007
Líquido

567
6.574
4.627
5.174
752
3.075
111
20.880

(9)
(99)
(99)
(72)
(5)
(55)
(1)
(340)

558
6.475
4.528
5.102
747
3.020
110
20.540

31
1.180
1.024
627
518
3.380

6.802
6.204
8.593
1.810
23.409

(105)
(113)
(118)
(26)
(362)

6.697
6.091
8.475
1.784
23.047

1.751
1.427
1.214
217
4.609

66
1.042
1.836
2.944
47.233

(2)
(33)
(45)
(80)
(782)

64
1.009
1.791
2.864
46.451

189
527
716
8.705
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A amortização dos bens dos municípios por contrato é realizada durante a vigência dos contratos de
programa.

Total

Garantias

Vencimento
Final

Taxa anual
de juros

Atualização
Monetária

1.880.838
427.657
312.362
737.438
549.171
180.555

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

2014
2010
2010
2011
2015
2008/2022
2011

8,50%
11%
CDI+1,5% e 10,8%
CDI+1,5% e 10,75%
CDI+2,75% e 12,87%
5% a 9,5%
CDI + 0,70%

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

207.593

Recursos Próprios

2013

3% + TJLP LIMITE 6%

2019
2009/2011

2,5%+TJLP LIMITE 6%
12% / CDI /TJLP + 6%

Instituição financeira:
PAÍS
União Federal/ Banco do Brasil
263.497
1.406.001
1.669.498
238.194
1.642.644
Debêntures 6ª Emissão
240.346
229.690
470.036
427.657
Debêntures 7ª Emissão
200.000
123.497
323.497
312.362
Debêntures 8ª Emissão
350.000
425.831
775.831
737.438
Debêntures 9ª Emissão
218.146
218.146
Caixa Econômica Federal
68.840
567.149
635.989
58.267
490.904
FIDC - Sabesp I
55.556
69.444
125.000
55.555
125.000
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
42.814
126.657
169.471
41.904
165.689
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES Baixada Santista
32.145
32.145
Outros
2.802
13.586
16.388
3.146
18.753
Juros e encargos
118.843
29.281
148.124
93.398
32.036
Total do País
1.342.698
3.241.427
4.584.125
490.464
3.952.483
EXTERIOR
Inter-American Development Bank BID US$ 412.260 mil (2007 - US$ 432.099 mil)
86.420
877.031
963.451
64.764
700.613
Euro Bônus - US$ 140.000 mil (2007 - US$ 238.052 mil)
327.180
327.180
173.680
247.982
JBIC - Iene 15.116.861 mil (2007- Iene 2.654.422 mil)
390.015
390.015
42.043
BID 1983AB - US$ 250.000 mil
580.595
580.595
Juros e encargos
19.742
19.742
13.206
Total Exterior
106.162
2.174.821
2.280.983
251.650
990.638
Total dos Empréstimos e Financiamentos
1.448.860
5.416.248
6.865.108
742.114
4.943.121
Cotação de 31 de dezembro de 2008 - US$ 2,3370; Iene 0,02580 (2007 - US$ 1,7713; Iene 0,015839)
Em 31 de dezembro de 2008 a Companhia não possuía saldos de empréstimos e financiamentos captados no curto prazo

21.899
125.434
4.442.947
765.377
421.662
42.043
13.206
1.242.288
5.685.235

Governo Federal
Governo Federal

2016/2025
2016
2029
2023

UPR

Var. Cesta
3,00% a 5,61% Moedas +US$
7,5%
US$
1,8% e 2,5%
Iene
4,47% a 4,97%
US$
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SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
(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) 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
Juros
231.813
- CDI+1,75% a.a.
188.267
IGP-M
11% a.a.
179.920
IGP-M
11% a.a.

Pagamento
de Juros Amortização Vencimento
Semestral Parcela Única
Set/2007
Anual Parcela Única
Set/2009
Anual Parcela Única
Set/2010

As despesas de juros foram de R$ 26.999 e R$ 23.290, em 2008 e 2007 referentes à 2ª Série, e R$
25.802 e R$ 22.258, respectivamente, referentes à 3ª Série. Os saldos remanescentes a serem pagos,
no valor de R$ 8.714 (2007 - R$ 7.366) da 2ª Série e R$ 8.328 (2007 - R$ 7.040) da 3ª Série, encontramse 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.
(ii) 7ª Emissão
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

Sumário
Caderno Empresarial 2
BALANÇO
ABN AMRO ACVISORY SERVICES S.A. .......................................... 69
ABN AMRO ADM CARTOES DE CREDITO LTDA ............................. 63
ABN AMRO BRASIL DOIS PART S/A ................................................ 61

Quantidade Atualização
200.000
100.000
IGP-M

Juros
CDI+1,5% a.a.
10,80% a.a.

Pagamento
de Juros Amortização Vencimento
Semestral Parcela Única
Mar/2009
Anual Parcela Única
Mar/2010

As despesas de juros foram de R$ 27.171 e R$ 26.159 em 2008 e 2007, respectivamente, referentes
à 1ª Série, e R$ 13.444 e R$ 11.974, respectivamente, referentes à 2ª Série. Os saldos
remanescentes a serem pagos, no valor de R$ 9.861 (2007 - R$ 7.788) da 1ª Série e R$ 11.128
(2007 - R$ 9.975) da 2ª Série, encontram-se registrados sob a rubrica “Empréstimos e
Financiamentos”, no passivo circulante.
(iii) 8ª Emissão
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:

AES ELPA S.A. ............................................................................... 29
AES TIETE S.A. .............................................................................. 51
ARCADIS HIDRO AMBIENTE S A .................................................... 93

1ª Série
2ª Série

Quantidade Atualização
350.000
350.000
IGP-M

Juros
CDI+1,5% a.a.
10,75% a.a.

Pagamento
de Juros Amortização Vencimento
Semestral Parcela Única
Jun/2009
Anual Parcela Única
Jun/2011

ARCADIS TETRAPLAN S A ............................................................. 70
BANCO INTERCAP S.A. ................................................................. 73
BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S.A. ..................................... 91
CAIUA DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A ....................................... 121
CIA BRASILIANA DE ENERGIA ....................................................... 17
CIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA ....................................... 127
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST SP - SABESP .............................. 2
CREDICENTER EMPREEND. E PART. S.A. ......................................... 59

As despesas de juros foram de R$ 47.580 e R$ 45.744 em 2008 e 2007, respectivamente, referentes à 1ª
Série, e R$ 46.357 e R$ 40.496, respectivamente, referentes à 2ª Série. Os saldos remanescentes a
serem pagos, no valor de R$ 4.149 (2007 – R$ 3.187) da 1ª Série e R$ 26.867 (2007 - R$ 23.444) da 2ª
Série, encontram-se registrados sob a rubrica “Empréstimos e Financiamentos”, no passivo circulante.
(iv) 9ª Emissão
Em 23 de outubro de 2008, a Companhia registrou junto a CVM, programa de valores mobiliários no
montante de até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) e realizou a Oferta Pública de Debêntures
Simples, da espécie quirografária, não conversíveis em ações, da 9ª Emissão, no âmbito do referido
Programa, cujas características são as seguintes:

CRUZEIRO FACTORING SOC FOMENTO COML .............................. 68
DIAMOND FINANCE PROM. DE VENDAS S.A. ................................ 66
ELETROPAULO METROP ELETRICID SP S/A ..................................... 39
EMP DISTR DE ENEGIA VALE PARANAPAEMA S.A......................... 141
EMP ELETRICA BRAGANTINA S/A ................................................ 134
EMP ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S/A .......................... 105
ENERCONSULT S.A. ....................................................................... 95
GENERAL SHOPPING BRASIL SA .................................................... 99

Registro na CVM
Quantidade
Data Emissão
Valor unitário (R$ Mil)
Remuneração
Atualização Monetária
Pagamento Remuneração
Amortização Final
Resgate facultativo

1ª série
CVM/SER/DEB/2008-029
100.000
15/10/2008
R$ 1
DI acrescido de 2,75% a.a.
Não há
Semestral
15/10/2013
A partir do 24º mês

2ª série
CVM/SER/DEB/2008-030
120.000
15/10/2008
R$ 1
12,87% a.a.
IPCA
Anual
15/10/2015
A partir do 24º mês

GRUCAI PARTICIPACOES S.A. ........................................................ 87
INPAR S.A. .................................................................................... 77
LOGOS ENGENHARIA S.A. ............................................................ 97
MAGNOLIA HOLDINGS S.A. .......................................................... 76
MERCEDES-BENZ LEASING BRASIL ARREND MERC ......................... 89
QMRA PARTICIPACOES S/A ......................................................... 148
REAL CHP SA ................................................................................ 67
REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. ............................................ 57
REAL MICROCREDITO ASSESS. FINANC. S.A. ................................ 65
REDE ENERGIA S/A ...................................................................... 107
TANGARA ENERGIA S/A .............................................................. 154
TRIUNFO PARTS INVESTIMENTOS S/A ............................................ 81
UNIBANCO EMPREEND PARTS S/A .............................................. 120
UNIBANCO INVESTIMENTOS E PARTS S/A .................................... 104
WEBMOTORS S.A. ........................................................................ 71

As amortizações ocorrerão em 3 parcelas anuais, iguais e consecutivas, sendo a primeira com
vencimento em 15 de outubro de 2011 para a 1ª série e 15 de outubro de 2013 para a 2ª série.
A data de liquidação financeira da 1ª série ocorreu em 7 de novembro de 2008 e da 2ª série em 10 de
novembro de 2008.
Os recursos financeiros captados com essa emissão destinaram-se ao refinanciamento de dívidas
vincendas.
As despesas de juros incorridos no ano de 2008 referente a 1ª série foi de R$ 3.340 e de R$ 3.185 para
a 2ª série, esses saldos a serem pagos no decorrer do próximo exercício, encontram-se registrados sob
a rubrica “Empréstimos e Financiamentos”, no passivo circulante.
“Covenants” financeiros das 6ª,7ª, 8ª e 9ª 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.
Na falta de observância dos covenants deverá o agente fiduciário convocar no prazo de 48 horas da data
que tomar conhecimento do ocorrido, uma assembléia geral de debenturistas para deliberar sobre a
declaração do vencimento antecipado das debêntures.
(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 2008 é de R$ 614.934 (2007 - R$ 527.669), sendo o valor a utilizar
desses contratos de R$ 217.106.
Os encargos contratuais são os seguintes:
Contrato assinado em:1996
Taxas de juros
9,5% a.a.
Na fase de carência:
Taxa de risco
1,0% a.a. sobre o valor
desembolsado
Taxa de administração 0,12% a.m. sobre o
valor do contrato

1997
6,5% a 8,0% a.a.
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1998 a 2004
6,5% a 8,0% a.a.

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

Na fase de retorno:
Taxa de administração Diferença entre o cálculo
da prestação e a taxa de
10,5% a.a. menos a taxa1,0% a.a. sobre o
de 9,5% a.a.
saldo devedor
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1,0% a.a. sobre o
saldo devedor

(ii) Modalidade Pró-Sanear
Em 1997, 1998 e 2008 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 2008 é de R$ 21.055
(2007 – R$ 21.502), sendo o montante a utilizar desses contratos, relativo a obras que já estão em
andamento, de R$ 94.529.
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
(iii) Modalidade PAC
Nos anos de 2007 e 2008 foram firmados contratos com vários municípios, no âmbito do Programa
Saneamento para Todos (PAC) com recurso do FGTS. A garantia para esses contratos é um fluxo
mensal da arrecadação tarifária correspondente a no mínimo três vezes o valor de um encargo mensal.
O prazo de amortização é de 240 meses a partir do início da fase de retorno. Estes contratos ainda não
tiveram desembolsos, sendo o montante a utilizar de R$ 796.558.
Encargos Financeiros Previstos
Taxa de juros - 6% a.a.
Taxa de administração - 1,05% a.a. durante toda a vigência do contrato
Taxa de risco - 0,3% a.a. sobre o saldos devedores atualizados.
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.
O não cumprimento das cláusulas de covenants incorrerá em vencimento antecipado do contrato.
(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 2008, é de R$ 42.367 (2007 - R$ 51.896).
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 2008 o saldo devedor era de
R$ 127.104 (R$ 155.697 em 2007). 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.
O não cumprimento das cláusulas de covenants incorrerá em vencimento antecipado do contrato.
(e) BNDES Baixada Santista
Em novembro de 2007, foi assinado contrato de financiamento junto ao BNDES para o Programa de
Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista, no valor de R$ 129.973 com juros de
2,5% ao ano mais TJLP limitada a 6%.
Em 26 de setembro de 2008 ocorreu o primeiro desembolso deste contrato. O prazo previsto para
amortização é de 96 prestações mensais e sucessivas, tendo início em janeiro de 2012 e término em
dezembro de 2019.
Parcela da receita da Companhia é dada como garantia a este contrato.
O Contrato encontra-se em prazo de execução de obras e o saldo devedor em dezembro de 2008 é de R$
32.145.
(f) 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 2008 o saldo correspondente às quotas subordinadas era de
R$ 18.177, registrado na rubrica “Demais Contas a Receber” do ativo não circulante; o saldo correspondente
às quotas seniores era de R$ 125.000, 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.
(g) 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 nova emissão de eurobônus (Eurobônus 2016) no valor
de US$ 140.000 mil.
Em julho de 2008, foi quitado o contrato Eurobônus 2008, no valor de R$ 158.256 e R$ 9.495 relativos
aos juros do período. Para essa quitação foram utilizados parte da captação do AB Loan.
(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.
O não cumprimento das cláusulas de covenants incorrerá em vencimento antecipado do contrato.
(h) BID
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 2008 era de US$ 215.310 mil, equivalente a R$ 503.179 (2007 - R$ 397.990).
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 2008 era de US$ 22.222 mil, equivalente a R$ 51.933 (2007 - R$
44.282).
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. Durante o ano de 2008 o total desembolsado foi de US$ 2.434 mil,
não mais existindo valores a serem desembolsados neste contrato. 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 2008, era de US$ 174.728 mil, equivalente a R$ 408.339 (2007 - R$
323.105).
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.
O não cumprimento das cláusulas de covenants incorrerá em vencimento antecipado do contrato.
(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 2008 era de R$ 390.015 (2007 – R$ 42.043).
(j) AB Loan (BID 1983AB)
Em 27 de maio de 2008, foi assinado contrato de empréstimo BID AB Loan, no valor de US$ 250.000.000,00,
cujo desembolso ocorreu integralmente em junho de 2008. Os recursos captados foram utilizados na
quitação do Eurobônus 2008 e na execução de parte do plano de investimento da Companhia.
Esse contrato apresenta as seguintes características:

1983 A
1983 B1
1983 B2

US$
100.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00

Vencimento inicial
Maio de 2011
Maio de 2011
Maio de 2011

Vencimento Final
Maio de 2023
Maio de 2020
Maio de 2018

Juros (Libor + spread)
2,595%+2,375%
2,595%+2,075%
2,595%+1,875%

Os juros são pagos semestralmente a partir de novembro de 2008.
O saldo deste contrato em 31 de dezembro de 2008 era de US$ 250.000 mil, equivalente a R$ 584.250, deduzido
parte dos custos de captação no valor de R$ 3.655 que serão amortizados durante a vigência do contrato.
(k) Compromissos financeiros “covenants”
Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 a Companhia cumpriu todos os requisitos vigentes em seus
contratos de empréstimos e financiamentos.
(l) Vencimentos contratuais dos empréstimos e financiamentos

Em moeda
nacional
Em moeda
estrangeira
Total Geral

2011

2012

2013

2015
2014 em diante

2009

2010

1.342.698

843.019

106.162
1.448.860

86.420 151.994 163.149 163.149 163.149 1.446.960 2.280.983
929.439 1.071.946 663.242 701.098 352.777 1.697.746 6.865.108

919.952 500.093 537.949 189.628

TOTAL

250.786 4.584.125

continua...
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12. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS
(a) Saldos patrimoniais
Controladora e Consolidado
2008
2007
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)
Imposto de renda diferido
Contribuição social diferida
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

125.722
45.260
170.982

79.994
28.798
108.792

320.104
115.237
435.341

260.847
96.379
357.226

209
75
19.296
44.789
64.369

21.507
53.742
75.249

59.468
16.899
17.656
47.469
141.492

66.909
19.578
19.128
54.250
159.865

(399.194)
112.216
(286.978)
(149.179)
37.924
(111.255)

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

(i)

No ativo circulante
Calculado substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 502.889 (2007 R$ 319.977).
(ii) No realizável a longo prazo
Calculados substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 1.280.413 (2007 R$ 1.043.388) relativas ao imposto de renda e R$ 1.280.413 (2007 - R$ 1.070.876) relativas à contribuição
social.
A Administração da Companhia tem expectativa de realização do saldo de longo prazo, mencionado no item
(ii) em 2010 na mesma proporção de 2009, e o restante a ser realizado no ano subsequente de 2011.
(iii) Passivo circulante
- Imposto de renda e contribuição social
Calculados substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 837, relativas ao
imposto de renda e 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.
(iv) No passivo não circulante
- Imposto de renda e contribuição social
Calculados substancialmente com base em diferenças temporárias no montante de R$ 237.872 (2007 R$ 267.636) relativas ao imposto de renda e R$ 187.766 (2007 - R$ 217.530) relativas a 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
Controladora e Consolidado
2008
2007
170.982
108.792

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
Custos na emissão de títulos
Receita órgãos públicos
No passivo não circulante
Custos na emissão de títulos
Lucro órgãos públicos
Receita órgãos públicos

240.493
139.616
55.232
435.341
606.323

225.697
121.039
10.490
357.226
466.018

284
64.085
64.369

75.249
75.249

1.997
74.370
65.125
141.492
205.861

Total dos impostos diferidos passivos

86.487
73.378
159.865
235.114

(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:
Controladora e Consolidado
2008
2007
1.406.318
1.486.832
34%
34%
(478.148)
(505.523)

Lucro antes dos impostos
Alíquota nominal
Despesa esperada à taxa nominal
Diferenças permanentes
Realização da reserva de reavaliação
Juros sobre capital próprio
Outras diferenças
Ajustes adoção Lei 11.638/07
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Alíquota efetiva

(29.518)
100.704
8.729
(398.233)
(548.373)
150.140
28%

(29.808)
102.253
(721)
2.231
(431.568)
(543.345)
111.777
29%

(d) Regime Tributário de Transição - RTT
A Companhia optou por adotar o Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pela Medida Provisória 449/08.
Dessa forma, os efeitos trazidos pelas alterações da Lei 11638/07 e pelos artigos 36 e 37 da referida medida
provisória, não tiveram efeitos para fins tributários.
Com a adoção ao regime, a companhia manteve o benefício de não tributação dos valores relativos à doações e
subvenções governamentais para investimentos e manteve a dedutibilidade dos custos nas emissões de títulos,
que passaram a ser registrados em conta redutora do passivo.
13. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

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

Circulante
2008
2007
3.742
4.420
6.114
5.331
37.766
41.629
32.631
43.918
21.406
20.072
28.750
12.365
130.409
127.735

Não circulante
2008
2007
114.210
197.635
114.210
197.635

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 2008 e 2007 foram de R$ 34.114 e R$ 43.002
respectivamente, e foram registradas despesas financeiras de R$ 8.281 e R$ 12.218, respectivamente. O saldo
devedor em 31 de dezembro de 2008 era de R$ 146.842. Os ativos dados em garantia no Programa Refis anterior, no
montante de R$ 249.034, continuam a garantir os valores do Programa Paes. Como resultado da adequação nos
cálculos de juros relativos ao parcelamento, o saldo devedor foi reduzido em aproximadamente R$ 66.000.

14. 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: 7,1% (2007 - 7,2%) 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 2008, com base em relatório independente, calculado pelo método de Unidade de Crédito
Projetada, a Companhia possuía um compromisso atuarial líquido de R$ 419.871 (R$ 365.234 em 2007) que
representa a diferença entre o valor presente das obrigações da Companhia relativamente aos participantes
empregados, aposentados e pensionistas e os ativos garantidores, conforme demonstrado a seguir:

(i)

Conciliação dos ativos e passivos
Valor presente das obrigações atuariais
Valor justo dos ativos
Ganhos a serem reconhecidos em exercícios futuros
Passivo líquido
Passivo líquido reconhecido no balanço
(ii) Despesas reconhecidas na demonstração do resultado
Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Rendimento esperado do ativo do plano
Contribuição dos empregados
Total
(iii) Movimentação do passivo líquido atuarial
Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do exercício
Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Rendimento esperado do ativo do plano
Contribuição dos empregados
Contribuições reais da Companhia no exercício
Valor presente da obrigação atuarial no final do exercício
(iv) Evolução do valor justo dos ativos
Valor justo dos ativos do plano no início do exercício
Rendimento real do valor justo dos ativos
Contribuições reais no exercício
Benefícios pagos
Valor justo dos ativos do plano no final do exercício
(v) Evolução do valor presente das obrigações
Valor presente das obrigações no início do exercício
Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Benefícios pagos
Perda no valor presente das obrigações
Valor presente das obrigações no final do exercício
(vi) Despesas previstas
Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Rendimento esperado do ativo do plano
Contribuições dos empregados
Total

Controladora e Consolidado
2008
2007
(1.433.710)
(1.386.563)
976.545
969.440
37.294
51.889
(419.871)
(365.234)
(419.871)
(365.234)
33.347
164.124
(117.317)
(13.025)
67.129

33.440
131.848
(96.439)
(12.925)
55.924

(365.234)
(33.347)
(164.124)
117.317
13.025
(432.363)
12.492
(419.871)

(321.212)
(33.440)
(131.848)
96.439
12.925
(377.136)
11.902
(365.234)

969.440
40.723
25.517
(59.135)
976.545

812.909
183.748
24.827
(52.044)
969.440

1.386.563
33.347
164.124
(59.135)
(91.189)
1.433.710
2009
31.116
155.514
(92.309)
(21.235)
73.086

1.096.219
33.440
131.848
(52.044)
177.100
1.386.563
2008
33.347
164.124
(117.317)
(13.025)
67.129
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(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.
Descrevemos abaixo as premissas utilizadas na avaliação atuarial:

AES TIETE S.A. .............................................................................. 51
ARCADIS HIDRO AMBIENTE S A .................................................... 93
ARCADIS TETRAPLAN S A ............................................................. 70
BANCO INTERCAP S.A. ................................................................. 73
BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S.A. ..................................... 91
CAIUA DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A ....................................... 121
CIA BRASILIANA DE ENERGIA ....................................................... 17
CIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA ....................................... 127
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST SP - SABESP .............................. 2
CREDICENTER EMPREEND. E PART. S.A. ......................................... 59
CRUZEIRO FACTORING SOC FOMENTO COML .............................. 68
DIAMOND FINANCE PROM. DE VENDAS S.A. ................................ 66
ELETROPAULO METROP ELETRICID SP S/A ..................................... 39
EMP DISTR DE ENEGIA VALE PARANAPAEMA S.A......................... 141
EMP ELETRICA BRAGANTINA S/A ................................................ 134
EMP ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S/A .......................... 105
ENERCONSULT S.A. ....................................................................... 95
GENERAL SHOPPING BRASIL SA .................................................... 99
GRUCAI PARTICIPACOES S.A. ........................................................ 87
INPAR S.A. .................................................................................... 77
LOGOS ENGENHARIA S.A. ............................................................ 97

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

2008
10,85% a.a.
10,85% a.a.
6,08% a.a.
4,00% a.a.

2007
10,85% a.a.
10,85% a.a.
6,08% a.a.
4,00% a.a.

MAGNOLIA HOLDINGS S.A. .......................................................... 76
MERCEDES-BENZ LEASING BRASIL ARREND MERC ......................... 89
QMRA PARTICIPACOES S/A ......................................................... 148
REAL CHP SA ................................................................................ 67
REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. ............................................ 57

98%
98%
98%
98%
2008
2007
AT 83
AT 83
RRB 44
RRB 44
RRB 44
RRB 44
Prudential
Prudential
Primeira idade
Primeira idade
com direito a um com direito a um
dos benefícios
dos benefícios
95%
95%
Esposas são 4
Esposas são 4
anos mais jovens anos mais jovens
que maridos
que maridos

REAL MICROCREDITO ASSESS. FINANC. S.A. ................................ 65
REDE ENERGIA S/A ...................................................................... 107
TANGARA ENERGIA S/A .............................................................. 154
TRIUNFO PARTS INVESTIMENTOS S/A ............................................ 81
UNIBANCO EMPREEND PARTS S/A .............................................. 120
UNIBANCO INVESTIMENTOS E PARTS S/A .................................... 104
WEBMOTORS S.A. ........................................................................ 71

O número de participantes ativos em 31 de dezembro de 2008 era de 15.448 (15.881 em 2007). O número de
beneficiários, aposentados e pensionistas em 31 de dezembro de 2008 era de 4.579 (4.245 em 2007).
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 2008 é de R$ 500.266 (2007 – R$
319.463). 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.
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.
15. 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 2008,
com a distribuição do valor correspondente de até uma folha de pagamento, mediante o estabelecimento de metas. No
ano foi provisionado o montante de R$ 53.216.
16. 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, tributária, trabalhista e ambiental. A Administração acredita, apoiada na opinião e
nas estimativas de seus advogados e consultores legais, que as provisões são suficientes para cobrir eventuais
perdas. Essas provisões, líquidas dos depósitos judiciais, estão assim demonstradas:

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

Controladora
e Consolidado
2008
659.875
222.372
152.446
26.291
41.222
55.442
1.157.648
459.395
698.253

Controladora
2007
504.028
171.656
125.627
32.123
61.747
50.075
945.256
290.172
655.084

Movimentação das provisões para contingências para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 está
demonstrada a seguir:
continua...
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Ações com clientes
Ações com fornecedores
Outras questões cíveis
Ações tributárias
Ações trabalhistas
Ações ambientais
Subtotal
Depósitos judiciais
Total

2007
526.302
174.556
127.890
34.491
61.747
50.075
975.061
(29.805)
945.256

Adições
173.280
36.711
42.360
4.890
19.722
22.599
299.562
(30.328)
269.234

Exclusões
(86.313)
(38.074)
(36.475)
(12.805)
(39.237)
(25.707)
(238.611)
21.021
(217.590)

Juros, Atualizações
Monetárias
e Reversões
2008
83.319
696.588
52.162
225.355
22.469
156.244
(285)
26.291
(1.010)
41.222
8.475
55.442
165.130 1.201.142
(4.382)
(43.494)
160.748 1.157.648

(c)

(b) Processos com probabilidade de perda possível
A Companhia possui processos em andamento nas esferas administrativas e judiciais, de natureza civil,
tributária, trabalhista e ambiental, que não estão provisionadas, pois envolvem risco de perda classificados pela
Administração e seus advogados e consultores legais como perda possível. As contingências passivas estão
assim representadas:
(d)

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

Controladora
e Consolidado
2008
653.700
388.100
228.100
259.000
115.600
25.200
1.669.700

Controladora
2007
709.000
254.100
195.300
199.900
70.400
514.400
1.943.100

(i)
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Ações com clientes
Aproximadamente 1.200 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. A variação ocorrida de R$ 170.286 nos processos classificados como de provável
perda decorreu da migração de expectativa de processos em andamento, juros, honorários e atualização.
(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, entre outros. 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$ 134.000 nos processos com expectativa de perda possível está relacionada com a
migração de expectativa de processos, juros, honorários e atualização de processos em andamento.
(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 2008, foram registradas
provisões no valor de R$ 156.244 (R$ 127.890 em 2007) 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$ 322 milhões
atualizados para 31 de dezembro de 2008). 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.
Em 2005 a Receita Federal indeferiu parcialmente Pedido de Compensação realizado pela Companhia, que
objetivava a extinção de crédito tributário do IRPJ, de aproximadamente R$ 56,1 milhões, e da CSLL, de
aproximadamente R$ 8,7 milhões, dos períodos de apuração janeiro à abril de 2003, com o aproveitamento
de saldos negativos de IRPJ e CSLL de anos anteriores. No despacho decisório, a autoridade não homologou
o equivalente a R$ 11,2 milhões de IRPJ e R$ 0,7 milhão de CSLL, totalizando valor aproximado de R$ 11,9
milhões (R$ 24,1 milhões atualizados para 31 de dezembro de 2008). Nossos advogados avaliaram o risco
como de perda possível.
Em 2008, a Receita Federal do Brasil indeferiu seis Pedidos de compensação realizados pela Companhia,
que objetivavam a extinção de créditos tributários do IRPJ/CSLL, com aproveitamento de montantes que lhe
eram favoráveis, oriundos de recolhimentos indevidos do IRPJ/CSLL, pagos por estimativa mensal. O valor
envolvido nesses processos é de R$ 28 milhões atualizados para 31 de dezembro de 2008. Nossos
advogados avaliaram o risco 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 demanda sendo considerada a expectativa de ganho como possível. Já 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. Foi interposto, tempestivamente, recurso ordinário perante o Conselho Municipal de Tributos que não
fora conhecido e contra tal decisão foi ajuizada ação cautelar, com pedido de liminar, ainda não apreciada, com
o intuito de ser anulada tal decisão. O valor envolvido está estimado em R$ 70,0 milhões (R$ 135 milhões
atualizado para 31 de dezembro de 2008). Nossos advogados avaliaram o risco como de perda possível.
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. Nossos advogados avaliaram o risco como perda possível.
(v) Ações Trabalhistas
A Companhia está envolvida em processos trabalhistas, tais como questões referentes a horas-extras,
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. Dessa forma,
classificadas como de probabilidade de perda provável e, conseqüentemente, devidamente provisionadas.
(vi) Ações Ambientais
Referem-se às ações judiciais propostas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por algumas
municipalidades e por algumas organizações não governamentais, na maioria, ações civis públicas
ambientais que visam, de uma maneira geral:
(1) proibir que o esgoto bruto seja despejado em certos cursos d’água locais;
(2) em alguns casos, pleiteando recursos para danos ambientais que ainda não foram especificados e
avaliados por peritos técnicos dos tribunais; e
(3) visando exigir que instalemos e operemos instalações de tratamento de esgoto nos referidos locais.
Dentre as ações civis públicas das quais fazemos parte, destacamos as seguintes:
(a) Ação civil pública ajuizada pela Promotoria da Comarca de São Bernardo do Campo, objetivando a cessação
definitiva do descarte do lodo resultante do tratamento da água da ETA-Rio Grande em qualquer corpo d’água e
no reservatório Billings, bem como, a reparação de danos causados por esta atividade ao longo dos anos e a
implementação de um projeto de recuperação ambiental. Houve decisão desfavorável em segunda instância,
ordenando que o despejo de resíduos cessasse em um ano a contar da data da decisão final, bem como,
determinou que a recuperação ambiental fosse executada no prazo de dois anos da data da decisão final, sob
pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e conversão em indenização pelo dano ambiental causado.
Dessa decisão a Companhia interpôs recurso e está aguardando julgamento. Os advogados da Companhia
avaliaram o risco de perda como provável e realizaram provisão refletindo o valor atribuído à causa;
(b) Ação civil pública promovida pelo Ministério Público em face da Sabesp e da Prefeitura Municipal de Cotia,
objetivando a condenação individual e solidária das rés com relação: (i) a cessação definitiva do descarte de
efluentes sem tratamento no Rio Cotia ou seus tributários, sob pena de multa diária em caso de não cumprimento;
(ii) obrigação de submeter o esgoto a tratamento prévio antes de lançá-lo no Rio Cotia, sob pena de multa diária
no caso de não cumprimento; (iii) restauração integral das condições primitivas do solo, corpos d’água
superficiais e subterrâneos e da vegetação, sob pena de multa diária em caso de não cumprimento e (iv) ao
pagamento de indenização por danos ao meio ambiente causados ao solo, a fontes de água e a corpos d água
subterrâneos e superficiais que não podem ser recuperados. O Tribunal de Justiça decidiu a favor dos itens (i), (iii)

(e)

(f)

(g)

(h)
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e (iv) acima. O perito técnico do tribunal calculou a indenização por danos ambientais no valor de R$ 826.800,00
(oitocentos e vinte e seis mil e oitocentos reais), ou alternativamente, em R$ 5,8 milhões, em 17 de outubro de
2006. Este montante ainda está sob discussão e sujeita a uma decisão final pelo Tribunal. Nossos advogados
avaliaram o risco de perda como provável. Em dezembro de 2008, o valor atualizado do total da perícia era de R$
7,4 milhões. O processo encontra-se em fase de execução definitiva. A Sabesp está em tratativas para celebração
de acordo com o Ministério Público;
Ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Sabesp, Município de
Itupeva, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista pleiteando 1) a condenação em obrigação de não fazer
consistente em deixar de lançar o esgoto de origem domiciliar “in natura” no Rio Jundiaí em desacordo com os
padrões de qualidade previstos em lei sob pena de execução específica; 2) obrigação de indenizar os danos
materiais e morais ambientais no valor de R$ 2,0 milhões e fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais) para cada um dos Municípios envolvidos, solidariamente com a SABESP. Deferida a liminar. A ação foi
julgada procedente em parte para condenar os réus em obrigação de não fazer consistente em deixar de lançar o
esgoto de origem domiciliar in natura no rio Jundiaí sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
observados os prazos fixados na liminar que se tornou definitiva; condenação dos réus no pagamento de
indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. A SABESP ofertou recurso de
apelação, o qual aguarda julgamento. O Ministério Público iniciou a liquidação de sentença para apuração dos
danos materiais, a qual está em fase de perícia. Nossos advogados avaliaram o risco de perda como provável. O
valor da causa atualizado é de R$ 4,5 milhões;
Ação civil pública movida pelo Ministério Público, em face da Sabesp, pleiteando a obrigação de não fazer
consistente em não lançar e nem deixar cair o esgoto no Rio Cascavel ou outro leito de água, no município de
Echaporã, sob pena de 200 salários mínimos diários e indenização pelos danos causados ao meio ambiente, em
valor a ser definido em perícia. O juízo de primeira instância proferiu sentença desfavorável à Companhia,
amparada em laudo pericial que estimou os danos em R$ 352.000,00 (trezentos e cinqüenta e dois mil reais) em
Julho de 2000. Tal decisão foi mantida em segunda instância e a Companhia aguarda decisão de recurso dos
tribunais superiores. Nossos advogados avaliaram o risco de perda como provável. O valor da perícia acrescido
da multa cominada totaliza R$ 11,0 milhões;
Ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Sabesp, objetivando a
condenação da companhia em 1) abster-se de lançar efluentes de esgotos sem o prévio tratamento nas águas do
Rio Capivari e seus afluentes, no município de Campos do Jordão, no prazo de 540 dias a contar da propositura
da ação, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 2) Reparação integral dos danos causados ao
meio ambiente ou pagamento de indenização a título de compensação no caso de comprovada inviabilidade de
reparação ambiental. A sentença foi desfavorável à Sabesp. A Sabesp ingressou com o recurso de apelação. O
Tribunal manteve os termos da sentença, alterando a multa pelo descumprimento da obrigação em R$ 10.000,00
(dez mil reais). A Sabesp interpôs Recurso Extraordinário, o qual aguardamos julgamento. Nossos advogados
avaliaram o risco de perda como provável. O valor da multa atualizado para 31 de dezembro de 2008 corresponde
a R$ 4,7 milhões;
Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Sabesp e da Prefeitura
Municipal de Piracaia pleiteando a condenação das rés em obrigação de não fazer, consistente em deixar de
lançar o esgoto de origem domiciliar “in natura” no Rio Atibaia em desacordo com os padrões de qualidade
previstos em lei sob pena de execução específica ou multa diária. O valor atribuído à ação é de R$ 3,5 milhões,
em 11 de julho de 1996, atualizado para R$ 8,7 milhões em 31 de dezembro de 2008. Este processo está
aguardando julgamento em primeira instância. Nossos advogados avaliaram o risco de perda como possível;
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$ 285 milhões condenando solidariamente as partes no pagamento do valor
corrigido monetariamente desde o período de junho de 2.000 que atualizados até dezembro de 2.008 constituem
a importância de R$ 527 milhões. As partes recorreram dessa decisão e o Tribunal, em 17 de março de 2009,
proveu o recurso, favoravelmente à Sabesp. Nossos advogados avaliaram o risco de perda como remota;
Em 2003, o Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba propôs em face da Sabesp e da Agência
Nacional de Águas ação civil pública, objetivando, em síntese, à reparação pelos danos causados pelo uso da
Bacia dos Rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari para abastecimento da região metropolitana de São Paulo através
do Sistema Cantareira ao longo de quase trinta anos. O valor atribuído à ação é de R$ 11,4 bilhões, em 10 de
dezembro de 2003, atualizado para R$ 16,1 bilhões em 31 de dezembro de 2008. Este processo está em estágio
inicial e aguarda julgamento em primeira instância. Até o momento, não foi estabelecido um valor para os danos
alegados. Nossos advogados avaliaram o risco de perda como remota.
A Companhia está envolvida em outras ações ambientais e processos administrativos em municípios onde opera,
oriundos de lançamento de esgoto sem tratamento, avaliados como de perda provável e possível por nossos
advogados. 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. Em 31 de dezembro de 2008, o
total provisionado representa o montante de R$ 55.442, já contemplando os descritos nos itens (a), (b), (c), (d) e (e).
(vii) Processos com acordos firmados em 2008
a) Em janeiro de 2008 a Sabesp celebrou acordo com o Ministério Público objetivando a execução das
obras de implantação do Sistema de Tratamento de Esgotos Domésticos do Município de Boituva no
prazo de 54 meses contados a partir da assinatura do ajuste no valor estimado de R$ 12,8 milhões.
Desse valor R$ 3,9 milhões serão realizados pelos empreendedores do Município e o remanescente de
R$ 8,9 milhões serão de responsabilidade da Sabesp. Referido acordo previu, também, a compensação
ambiental, consistente em reflorestamento com o plantio de 5000 mudas. O acordo foi homologado pelo
juízo.
b) Em janeiro de 2008, 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$ 1,3 milhões com início de implantação
do projeto de recomposição da mata ciliar previsto para fevereiro de 2.008 e término em fevereiro de
2.012. O acordo foi homologado pelo juízo.
c) Em Julho de 2008, a Sabesp celebrou acordo com o Ministério Público Estadual para a execução de
obras para implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos domésticos do município
de Bragança Paulista até 31/12/2011, no valor total de R$ 51,9 milhões, bem como, a compensação
ambiental no valor de R$ 4,2 milhões até 31/12/2014. Ressalte-se que referido acordo foi homologado
pelo juízo.
d) Em dezembro de 2008, a Sabesp celebrou acordo com o Ministério Público Estadual para implantação
no Sistema de Tratamento de esgoto no município de Lutécia, no valor total de R$ 1,3 milhão, bem como,
a compensação ambiental no valor de R$ 963.000,00(novecentos e sessenta e três mil reais). Ressaltese que referido acordo já foi homologado pelo juízo.
e) Em Dezembro de 2008, a Sabesp celebrou acordo com o Ministério Público Estadual para a execução de
obras de compensação ambiental, no município de Borá, no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e
quarenta mil reais). Ressalte-se que referido acordo está pendente, ainda, de homologação pelo juízo.
f) Em Outubro de 2008, a Sabesp celebrou acordo com o Ministério Público Estadual e a Prefeitura
Municipal de Itaquaquecetuba para a execução de obras para implantação do Sistema de Afastamento e
Tratamento de Esgotos domésticos do município de Itaquaquecetuba até 31/12/2019, no valor de R$
245,8 milhões e compensação ambiental, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).
Ressalte-se que referido acordo está pendente, ainda, de homologação pelo juízo.
(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 decretou a nulidade do contrato de concessão e ingressou com Ação de Reintegração
de Posse, a qual foi julgada procedente. A Sabesp interpôs recurso de apelação e posteriormente dele
desistiu em face do ajuizamento de ação de indenização contra a aludida municipalidade.
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 municípioautor 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.
O Município de Cajobi ajuizou Ação de Reintegração de Posse, pretendendo a retomada dos serviços de
abastecimento de água e coleta de esgoto, bem como, 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, assim 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 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, sendo deferida liminar. A SABESP retomou a operação dos serviços no
Município em junho de 2008 após acordo entre as partes, que pende de homologação do Juízo, em relação
aos honorários advocatícios.
O Município de Araçoiaba da Serra ajuizou Ação de Reintegração de Posse, objetivando liminarmente
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.
continua...
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17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital autorizado
A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de R$ 10.000.000, mediante
deliberação do Conselho de Administração e ouvido o Conselho Fiscal.
(b) 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

2008
Número de ações
114.508.086

%
50,26

2007
Número de ações
114.508.087

%
50,26

54.336.892

23,85

61.690.601

27,08

58.769.102
222.543
227.836.623

25,79
0,10
100,00

51.409.636 22,56
228.299
0,10
227.836.623 100,00

(*) cada ADR equivale a 2 ações
(c) 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%
(-) Doações
Lucro líquido
Dividendo mínimo obrigatório

1.008.085
50.404
25.780
931.901
232.975

A Companhia atribuiu no exercício de 2008, a título de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, R$
274.990 líquidos de imposto de renda na fonte no valor de R$ 21.198. Em 2007 o valor foi de R$ 279.494 líquidos
do imposto de renda de R$ 21.250. Os juros sobre o 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”.
(d) Reservas de capital
As reservas de capital compreendem incentivos fiscais.
(e) Reserva de lucros
(i) Destinação do lucro do exercício
2008
1 - Lucro líquido do exercício
Lucro líquido do exercício
Realização da reserva de reavaliação
Juros sobre o capital próprio
Reserva legal 5%
Reserva para investimentos

1.008.085
86.817
(296.188)
(50.404)
748.310

2 - A Administração encaminhará para aprovação da assembléia geral proposta para a transferência dos
saldos de lucros acumulados, no valor de R$ 748.310 para a conta de Reserva para Investimentos, para fazer
face às necessidades de investimentos com recursos próprios, prevista no Orçamento de Capital.
(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.
18. 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

Importância segurada - R$
(*)
347.517
336.086
80.000
14.084
3.000

Risco de engenharia
Incêndio
Responsabilidade civil - Diretores e funcionários
Responsabilidade civil - Obras em andamento
Responsabilidade civil - Operacional
(*) Informações não auditadas

Prêmio
(*)
823
223
1.690
475
167

A Companhia não possui seguro ambiental e de lucros cessantes.
19. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E RISCO
(a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros
A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo
aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos, conforme descrito a seguir.
A Companhia não realizou, operações com derivativos em 2008 e 2007.
(i) Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar.
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.
Equivalentes de caixa correspondem as aplicações financeiras expressas em reais e possuem liquidez
imediata.
(ii) Investimentos
Consiste, principalmente, em investimento na empresa Sesamm (conforme nota nº 8), registrado pelo método
de equivalência patrimonial, nas quais a Companhia tem interesse estratégico. Considerações de valor de
mercado das ações possuídas não são aplicáveis.
(iii) Empréstimos e Financiamentos
Em cumprimento à CPC 14, seguem abaixo demonstrados os valores de mercado dos fluxos de caixa
projetados, trazidos a valor presente, dos empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2008.

Moeda Nacional
Debêntures (i)
BNDES (ii)
Outros (iii)
Moeda estrangeira
Financiamentos (iv)

Valor contábil

Fluxo de
Caixa Projetado

Ajuste ao
Valor Presente

1.866.139
202.245
2.515.741
4.584.125

2.479.587
202.245
2.891.794
5.573.626

2.064.856
202.245
2.907.469
5.174.570

414.731
(15.675)
399.056

2.280.983
2.280.983
6.865.108

3.108.964
3.108.964
8.682.590

2.984.782
2.984.782
8.159.352

124.182
124.182
523.238

Diferenças

Para a obtenção dos valores de mercado dos Instrumentos Financeiros, são adotados os seguintes critérios:
(i) As debêntures são financiamentos considerados pelo valor nominal atualizados até a data de vencimento,
descontados a valor presente às taxas de mercado futuro de juros, divulgados pela Andima no mercado
secundário, tendo como base a data de 30 de dezembro de 2008 e o título da Companhia negociado no
mercado nacional.
(ii) Financiamentos - BNDES, são instrumentos considerados pelo valor nominal atualizados até a data de
vencimento, que possuem como característica a indexação pela TJLP, que é uma modalidade específica, não
sendo comparada a nenhuma outra taxa de mercado.
Sendo assim, a Companhia optou por divulgar como valor de mercado o montante contabilizado em 31 de
dezembro de 2008.
(iii) Os outros financiamentos em moeda nacional são considerados pelo valor nominal atualizados até a data de
vencimento, descontados a valor presente às taxas de mercado futuro de juros. As taxas futuras utilizadas
foram obtidas no site da BM&F.
(iv) Financiamentos em moeda estrangeira são controlados em moeda de origem, convertidos à taxa de câmbio na
data base do balanço, descontados a valor presente utilizando à taxa futura de mercado obtida na Bloomberg,
com base em título da Companhia negociado no mercado externo.
Adicionalmente, a Companhia possui um instrumento indexado à IENE (JBIC, conforme mencionado na nota
11), o qual, além das premissas descritas acima, foi considerado na conversão para valor presente a paridade
da moeda de origem do instrumento em relação ao dólar.
(b) Riscos de mercado
(i) Riscos 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, consequentemente, as despesas 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$ 2.280.983 (nota 10). O quadro abaixo resume a exposição líquida da Companhia ao fator da
taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2008.

Empréstimos e Financiamentos

Controladora e Consolidado
Em milhares
US$
Iene
802.260
15.116.861

(ii) 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 aumentem 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 2008, a Companhia possuía R$ 863.950 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.

(iii) Risco de crédito
Os riscos de crédito são atenuados pela venda a uma base de clientes geograficamente dispersa.
(c) Análise de sensibilidade
A seguir é apresentado o quadro do demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros que
possam gerar impactos significativos para a Companhia.
São apresentados dois cenários nos termos da instrução CVM nº 475/08, afim de demonstrar os saldos dos ativos
e passivos financeiros convertidos à uma taxa projetada para 31 de março de 2009 com apreciação de 25% e 50%
no Cenário I e 25% e 50% de deterioração no Cenário II, conforme tabela abaixo.
Cenário I
Instrumentos Financeiros
Ativo Financeiro
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações financeiras (Nossa Caixa e Bradesco)
Passivo Financeiro
Empréstimos e Financiamentos
Banco do Brasil, CEF e Pref. de Presidente Prudente
Debêntures, FIDC e BI Cia. Secutirizadora
Debêntures
Debêntures
BNDES e FEHIDRO
BID e EUROBONUS
JBIC
Referências para Passivos financeiros - Cenário I

Risco

Provável

CDB

561.523

701.904

842.285

2.894.198
1.018.187
1.593.453
187.127
256.934
2.302.000
428.884

3.473.037
1.221.825
1.912.144
224.553
308.321
2.762.400
514.661

UPR
2.315.358
CDI
814.550
IGPM
1.274.764
IPCA
149.702
TJLP
205.547
US$
1.841.600
JPI
343.107
taxa projetada em 31 de
março de 2009 *

UPR
CDI
IGPM
IPCA
TJLP
US$
JPI

1,63%
13,03%
4,49%
4,10%
6,25%
2,30
0,022697

Aumento da taxa em
25%
50%
2,04%
2,45%
16,29%
19,55%
5.61%
6,74%
5,13%
6,15%
7,81%
9,38%
2,88
3,45
0,02837
0,034046

Cenário II
Instrumentos Financeiros
Ativo Financeiro
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações financeiras (Nossa Caixa e Bradesco)
Passivo Financeiro
Empréstimos e Financiamentos
Banco do Brasil, CEF e Pref. de Presidente Prudente
Debêntures, FIDC e BI Cia. Secutirizadora
Debêntures
Debêntures
BNDES e FEHIDRO
BID e EUROBONUS
JBIC
Referências para Passivos financeiros - Cenário II
UPR
CDI
IGPM
IPCA
TJLP
US$
JPI

2008
taxa maior
em 50%

taxa maior
em 25%

Risco

Provável

taxa menor
em 25%

CDB

561.523

421.142

2008
taxa menor
em 50%

280.762

UPR
2.315.358
1.736.519
1.157.679
CDI
814.550
610.912
407.275
IGPM
1.274.764
956.072
637.381
IPCA
149.702
112.276
74.851
TJLP
205.547
154.160
102.774
US$
1.841.600
1.381.200
920.800
JPI
343.107
257.331
171.554
taxa projetada em 31 de
março de 2009 * Diminuição da taxa em
25%
50%
1,63%
1,22%
0,82%
13,03%
9,77%
6,52%
4,49%
3,37%
2,25%
4,10%
3,08%
2,05%
6,25%
4,69%
3,125%
2,30
1,73
1,15
0,022697 0,017023
0,011349

Essas análises de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto das mudanças nas variáveis de mercado
sobre os instrumentos financeiros da Companhia. Tais valores quando de sua liquidação poderão apresentar valores
diferentes dos demonstrados acima, devido as estimativas utilizadas no seu processo de elaboração.
* As taxas projetada para 31 de março de 2009 foram obtidas através do site do Banco Central do Brasil,
relatório Focus.
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20. RECEITA OPERACIONAL

Região Metropolitana de São Paulo
Sistemas regionais (i)
Total
(i) Compreende os municípios operados no interior e litoral do Estado de São Paulo.

ELETROPAULO METROP ELETRICID SP S/A ..................................... 39

2008
5.207.678
1.631.125
6.838.803

Controladora
2007
4.888.077
1.560.134
6.448.211

EMP DISTR DE ENEGIA VALE PARANAPAEMA S.A......................... 141
EMP ELETRICA BRAGANTINA S/A ................................................ 134
EMP ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S/A .......................... 105
ENERCONSULT S.A. ....................................................................... 95
GENERAL SHOPPING BRASIL SA .................................................... 99
GRUCAI PARTICIPACOES S.A. ........................................................ 87

21. 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 (nota 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 (nota 17(e(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

INPAR S.A. .................................................................................... 77
LOGOS ENGENHARIA S.A. ............................................................ 97

2008

Controladora
2007

1.027.527
135.814
133.154
443.973
457.740
36.400
597.201
2.831.809

970.065
121.821
112.339
384.114
472.525
31.316
603.516
2.695.696

QMRA PARTICIPACOES S/A ......................................................... 148

179.197
6.159
131.921
751
60.782
3.875

158.338
5.373
88.585
736
58.554
4.627

UNIBANCO EMPREEND PARTS S/A .............................................. 120

336.264
718.949

323.339
639.552

147.034
4.579
112.663
1.098
247.802
16.728
48.554
578.458

137.267
4.621
66.300
1.218
291.803
7.845
43.575
552.629

1.353.758
146.552
133.154
688.557
459.589
344.984
617.804
48.554

1.265.670
131.815
112.339
538.999
474.479
381.673
615.988
43.575

336.264
4.129.216

323.339
3.887.877

423.245

447.046

71.344
296.188
(296.188)
26.212
5.019
127.938
20.512
165.130
839.400

66.329
300.744
(300.744)
69.287
6.346
101.310
8.059
183.027
881.404

420.374
62.179
88.057
570.610
268.790

34.281
51.469
46.659
132.409
748.995

MAGNOLIA HOLDINGS S.A. .......................................................... 76
MERCEDES-BENZ LEASING BRASIL ARREND MERC ......................... 89
REAL CHP SA ................................................................................ 67
REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. ............................................ 57
REAL MICROCREDITO ASSESS. FINANC. S.A. ................................ 65
REDE ENERGIA S/A ...................................................................... 107
TANGARA ENERGIA S/A .............................................................. 154
TRIUNFO PARTS INVESTIMENTOS S/A ............................................ 81
UNIBANCO INVESTIMENTOS E PARTS S/A .................................... 104
WEBMOTORS S.A. ........................................................................ 71
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22. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
A composição de “outras receitas (despesas) operacionais, líquido” é a seguinte:

As despesas com energia elétrica para o exercício findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 foram de R$
459.880 e R$ 474.762 respectivamente. Desses valores R$ 459.589 (R$ 474.479 em 2007) foram contabilizados
em despesa e R$ 291 (R$ 283 em 2007) em investimentos.
2008
70.280
(5.306)
64.974
(173.444)
(108.470)

Outras receitas operacionais
Cofins e Pasep
Outras despesas operacionais
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

Controladora
2007
52.633
(6.518)
46.115
(81.291)
(35.176)

As outras receitas operacionais compõem-se, de vendas do ativo imobilizado, vendas de editais, assim como também
de indenizações e ressarcimento de despesas, multas e cauções, locação de imóveis, água de reuso, projeto e
serviços do Pura e Aqualog.
As outras despesas operacionais compõem-se, substancialmente, da baixa de bens do ativo imobilizado por
obsolescência, obras desativadas, poços improdutivos, projetos economicamente inviáveis e perda do ativo imobilizado.
23. RESULTADO OPERACIONAL POR SEGMENTO
A Companhia reporta dois segmentos identificáveis: (i) sistemas de abastecimento de água; e (ii) sistemas de coleta
de esgoto.
Controladora e Consolidado
2008
Água
Esgoto
Total

Água

6.394.679

3.325.826

Descrição
Receita bruta das vendas e
serviços - varejo
3.503.643 2.891.036
Receita bruta das vendas por atacado
314.952
16.606
Outras receitas e serviços prestados
74.547
38.019
Receita bruta das vendas e serviços 3.893.142 2.945.661
Deduções da receita bruta
(277.310) (209.821)
Receita líquida das vendas
e serviços
3.615.832 2.735.840
Custos, despesas com vendas
e administrativas
(2.717.310) (1.411.906)
Lucro operacional antes das
outras despesas
operacionais, líquidas
898.522 1.323.934
Outras despesas
operacionais líquidas
Lucro operacional antes das
participações societárias

Sumário
Caderno Empresarial 2

Controladora
2007
Esgoto
Total
2.724.400

6.050.226

331.558
291.705
8.002
299.707
112.566
64.359
33.919
98.278
6.838.803 3.681.890 2.766.321 6.448.211
(487.131) (272.575) (204.794) (477.369)
6.351.672

3.409.315

2.561.527

5.970.842

(4.129.216) (2.530.933) (1.356.944) (3.887.877)

2.222.456

878.382

1.204.583

2.082.965

(108.470)
2.113.986

(35.176)
2.047.789

O saldo consolidado do lucro operacional antes das participações societárias totaliza o montante de R$
2.113.848, sendo a diferença de R$ 138 representada principalmente por despesas administrativas, em virtude da
Sesamm ser uma empresa em fase pré operacional em 31 de dezembro de 2008.
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24. HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
O montante de remuneração pago pela Companhia a seus Conselheiros de Administração e aos Diretores montou em
R$ 2.444 e R$ 2.373 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007, respectivamente. Um montante
adicional de R$ 933, referente ao programa de Bônus, foi provisionado no período de Janeiro a Dezembro de 2008.
25. COMPROMISSOS
(i) Aluguéis
Os aluguéis operacionais, administrativos e de instalações já contratados requerem os pagamentos mínimos
como segue:

ARCADIS TETRAPLAN S A ............................................................. 70
BANCO INTERCAP S.A. ................................................................. 73
BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S.A. ..................................... 91
CAIUA DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A ....................................... 121

2009
2010
2011
TOTAL

6.781
2.150
800
9.731

CIA BRASILIANA DE ENERGIA ....................................................... 17
CIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA ....................................... 127
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST SP - SABESP .............................. 2
CREDICENTER EMPREEND. E PART. S.A. ......................................... 59
CRUZEIRO FACTORING SOC FOMENTO COML .............................. 68
DIAMOND FINANCE PROM. DE VENDAS S.A. ................................ 66
ELETROPAULO METROP ELETRICID SP S/A ..................................... 39
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As despesas com aluguéis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 foram de R$ 8.516 e R$
8.214, 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) Contratos de demanda firme
A Companhia apresenta contratos de longo prazo de compromisso firme junto a fornecedores de energia elétrica.
Os principais valores de contratos dessa modalidade são apresentados como segue:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

196.090
135.916
136.110
114.008
847
382
83
583.436

26. 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 deste 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 Município, por meio da 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 11.445/07 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, quando, então 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, e o saldo remanescente 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 11 de fevereiro de 2008 foi assinado o Primeiro Aditivo ao Convênio com o Município de São Paulo. 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.
Em 9 de maio de 2008 foi assinado o Segundo Aditivo ao Convênio, prorrogando o prazo por igual período e prevendo
renovações automáticas, por iguais períodos, em não havendo manifestação das partes em sentido contrário.
Em 29 de agosto de 2008 a Prefeitura Municipal de São Paulo encaminhou o Projeto de Lei nº 558/08 à Câmara
Municipal de São Paulo. A aprovação desta lei municipal autorizará o poder executivo a celebrar Convênio de
Cooperação e Contrato de Programa, com o Estado de São Paulo, com a Agência Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo - ARSESP e com a Sabesp.
Em 22 de dezembro de 2008 foi assinado o Terceiro Aditivo ao Convênio, no qual as Partes resolveram: i - alterar o
prazo para o pagamento, pelo Município, do saldo credor favorável à Sabesp, após o encontro de contas; ii - adotar o
mesmo critério que a Sabesp irá utilizar para calcular o ajuste a valor presente do saldo credor favorável à Sabesp
para deflacionar o desconto negocial acordado no Convênio; iii - inserir no Convênio cláusula autorizando a Sabesp a
promover desapropriações.
Ainda em dezembro de 2008, o Projeto de Lei Municipal nº 558/08 foi aprovado em primeira votação. A aprovação final
depende de segunda votação em Plenário.
27. EVENTO SUBSEQUENTE
Reestruturação
A reestruturação nos quadros de colaboradores, iniciada pela Sabesp em fevereiro de 2009, vem ao encontro da
necessidade de a empresa adequar-se à nova realidade que tem assumido no mercado: comprometimento com a
universalização do saneamento até 2018 nos 366 municípios em que atua em São Paulo e a possibilidade de entrada
em novos negócios desde a vigência das Leis Estaduais 12.292/2006 e 1025/2007 que permitiram a empresa atuar
em áreas como drenagem, resíduos sólidos e energia.
A empresa realizará concurso público para preenchimento de 1.771 vagas, sendo a maioria para áreas operacionais.
O concurso está inserido na estratégia de renovação do quadro funcional da empresa.
Dentro desta reestruturação, foi assinado em 20 de fevereiro um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – que inclui
o desligamento de todos os funcionários aposentados pelo INSS do quadro permanente da Sabesp, atendendo
determinação do Ministério Público Estadual. Para garantir a qualidade de serviços prestados à população, os
desligamentos serão feitos de forma gradual, num total de 2.250 aposentados entre 2009 e 2011 com a substituição
de profissionais por meio do concurso.
Quando da rescisão do contrato, além das verbas rescisórias será paga a multa de 40% sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço relativo a todo período trabalhado.
Além disso, a Sabesp assegurará aos aposentados a parcela da empresa na manutenção do Plano de Saúde por até
seis meses após o desligamento.
A expectativa de desembolso estimado, referente ao desligamento, é de R$ 166.878.
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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
Consolidadas, do Relatório Anual da Administração e da Proposta
da Administração para Destinação do Resultado, referente ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2008 e, com base
em análises efetuadas, em esclarecimentos adicionais prestados
pela Administração, inclusive pelo Comitê de Auditoria,
considerando, ainda, o Parecer dos Auditores Independentes da
PricewaterhouseCoopers, datado de 26 de março de 2009, em
especial os parágrafos 3, 5 e 6, concluíram que os documentos
analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão
adequadamente apresentados, motivo pelo qual opinam pelo seu
encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral de
Acionistas.
São Paulo, 26 de março de 2009.

MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA

EMÍLIA TICAMI

SANDRA MARIA GIANNELLA

ATÍLIO GERSON BERTOLDI

JORGE MICHEL LEPELTIER

Diário Oficial

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
1. Examinamos o balanço patrimonial da Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP (“Companhia”) e o balanço patrimonial
consolidado da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e sua controlada em 31 de dezembro de 2008 e as correspondentes
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos
de caixa e do valor adicionado da Companhia e as correspondentes
demonstrações consolidadas do resultado, dos fluxos de caixa e do valor
adicionado do exercício findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade
de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre
essas demonstrações financeiras.
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis
no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo
de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em
todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu,
entre outros procedimentos: (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 estimativas contábeis
mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Conforme mencionado na Nota 6, a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP mantém registrado no ativo não circulante
valores relativos à complementação de aposentadoria e pensão, pagos pela
Companhia no período de 1986 a 2008. Após um período de negociação, as
partes (Companhia e Governo do Estado de São Paulo) assinaram, em 17 de
novembro de 2008, o Terceiro Aditamento ao Termo de Reconhecimento,
Compromisso de Pagamento e Outras Avenças, que demonstra parcelas
consideradas controversas e incontroversas, originadas a partir de cálculos
efetuados por entidade especializada em relação aos pagamentos efetuados.
Em decorrência do referido Termo, a Companhia reconheceu atualização
monetária da parte incontroversa, até então mantida a valores históricos,
todavia não efetuou, no exercício de 2008, provisão para a parcela
controversa, no montante de R$ 302.775 mil, líquido dos efeitos fiscais, em
virtude da elevada expectativa de êxito no recebimento dos valores pendentes
e da esperada solução das divergências com o Estado e/ou discussões em
instâncias técnico-jurídicas. As práticas contábeis adotadas no Brasil
requerem provisão para perdas para redução a valor recuperável, que
correspondem, neste contexto, aos valores vencidos há longa data e
determinados como controversos. Consequentemente, em 31 de dezembro de
2008 o ativo não circulante, o patrimônio líquido e o lucro líquido do período
estão apresentados a maior nesse montante.
4. Somos de parecer que, exceto pelos efeitos do assunto mencionado no
parágrafo acima, as demonstrações financeiras referidas no primeiro parágrafo

5.

6.

7.

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP e sua controlada em 31 de dezembro de 2008 e o resultado das
operações, as mutações do patrimônio líquido, os fluxos de caixa e o valor
adicionado, bem como o resultado consolidado das operações, os fluxos de caixa
e os valores adicionados consolidados referentes ao exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Conforme mencionado na Nota 6, a Companhia e o Governo do Estado de São
Paulo celebraram instrumento para liquidação do valor denominado
incontroverso, referente ao reembolso de complementação de aposentadoria e
pensão, pagos pela Companhia em nome e à conta do Governo do Estado de São
Paulo. A realização desse ativo poderá eventualmente ser influenciada: (a) pela
resolução de incertezas jurídicas causadas por ação pública e da autorização
legislativa relativas à transferência dos reservatórios para a Companhia, no
montante de R$ 696.283 mil e (b) pelo recebimento financeiro dos demais
valores, no montante de R$ 260.310 mil.
Conforme mencionado na Nota 26, foram firmados alguns acordos entre a
Prefeitura do Município de São Paulo e a Companhia, buscando o
equacionamento dos débitos existentes em contexto que envolve
simultaneamente a estabilidade na prestação dos serviços e o estabelecimento
de ações de saneamento. Em razão do atual estágio das negociações entre a
Companhia e o Município de São Paulo, a administração tem a expectativa de
que nenhum ajuste será necessário aos correspondentes valores incluídos nas
demonstrações financeiras. Dessa forma, nenhum ajuste foi consignado nas
demonstrações financeiras.
O exame das demonstrações financeiras da controladora do exercício findo em
31 de dezembro de 2007, apresentadas para fins de comparação, foi conduzido
sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram parecer
sem ressalva, com dupla data, sendo 26 de março de 2009 para a Nota 2 e 27 de
março de 2008 para o restante do relatório, porém com parágrafos de ênfases
relacionados: (i) ao ressarcimento dos valores de complementação de
aposentadoria e pensão pagos pela Companhia, (ii) ao convênio firmado entre a
Prefeitura do Município de São Paulo e a Companhia e (iii) ao descrito na Nota 2
sobre o fato que, em decorrência das mudanças nas práticas contábeis adotadas
no Brasil, durante 2008, o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro
de 2007 da controladora e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado,
correspondentes ao exercício findo naquela data foram ajustados e estão sendo
reapresentadas como previsto na NPC 12 - “Práticas Contábeis, Mudanças nas
Estimativas Contábeis e Correção de Erros”.
São Paulo, 26 de março de 2009
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

•

A Sabesp deu passos importantes em 2008 para se adaptar aos desafios e oportunidades trazidos pelo novo marco
regulatório, fortalecendo-se como uma empresa de soluções ambientais, eficiente e competitiva. Com o empenho de todos
os funcionários, foi atingida grande parte das metas propostas. Cinco avanços merecem destaque.
Em primeiro lugar, a aceleração de investimentos rumo à universalização dos serviços foi notável. Em 2008, foi investido
R$ 1,7 bilhão, o maior volume dos últimos 10 anos. No biênio 2007-08, os investimentos somaram cerca de R$ 2,6 bilhões,
mais que o dobro do realizado no período 2003-04 e 65% maior do que no biênio 2005/06.
A aceleração dos investimentos é essencial para ampliar o atendimento, em linha com as novas diretrizes estratégicas da
empresa. A nova visão da Sabesp estabelece como objetivo para 2018 “ser reconhecida como a empresa que universalizou
os serviços de saneamento em sua área de atuação, com foco no cliente, de forma sustentável e competitiva, com
excelência em soluções ambientais”.
Para concretizar sua visão, a Companhia tem trabalhado firmemente na ampliação da coleta e do tratamento de esgotos, na
despoluição do Tietê e dos demais rios e córregos de São Paulo, na melhoria da balneabilidade das praias, na preservação
dos mananciais e na promoção do uso racional dos recursos hídricos. Os avanços alcançados traduzem o compromisso da
Sabesp com o desenvolvimento e a sustentabilidade.
Em 2008 foram realizadas 189 mil ligações de água e 155 mil ligações de esgoto, o que equivale a incluir na rede de
atendimento da Sabesp uma cidade como São José dos Campos, de aproximadamente 600 mil habitantes. O avanço em
termos de tratamento dos esgotos coletados foi ainda mais significativo. A cobertura foi elevada de 63% em 2006 para 66%
em 2007 e 72% em 2008, um aumento suficiente para incorporar à estrutura de tratamento de esgoto uma cidade como
Guarulhos, de aproximadamente 1,25 milhão de habitantes, por ano. A meta para 2009 é manter a universalização no
abastecimento de água, elevar o índice de coleta de esgoto para 80% e o tratamento dos esgotos coletados para 74%.
Este trabalho está integrado a um esforço global para atingir as metas do milênio estabelecidas pela Organização das
Nações Unidas (ONU). No campo da sustentabilidade ambiental, a ONU definiu como objetivo até 2015 reduzir pela metade
a percentagem da população privada de acesso à água potável e ao saneamento básico. A Sabesp está indo além,
caminhando a passos acelerados para universalizar os serviços nos municípios em que atua.
Além disso, os investimentos também possibilitaram reduzir as perdas de água em quatro pontos percentuais, caindo de
31,9% do faturamento em 2006 para 27,7% em 2008. Essa redução equivale a poupar água suficiente para incorporar uma
cidade de 1,2 milhão de habitantes na rede de atendimento. O aumento na eficiência reduz o consumo de recursos
hídricos, materiais de tratamento de água e energia elétrica. Só para se ter uma idéia, a economia realizada com redução
de perdas levou a uma produção de água menor em 2008 do que em 2007, a despeito da ampliação no número de
ligações e do crescimento populacional.
Em segundo lugar, a estabilização contratual e de mercado avançou. Ao longo do ano, 58 leis autorizativas foram aprovadas
pelas Câmaras Municipais, possibilitando a renovação das concessões em 53 municípios. Dessa forma, a empresa concluiu
o ano com 160 contratos de programa firmados e se prepara para firmar outros 70 contratos em 2009. O processo de
renovação contratual permite identificar as principais necessidades de cada município e incorporá-las ao planejamento de
investimentos da empresa.
Em terceiro lugar, importantes pendências financeiras foram solucionadas. O principal destaque foi a celebração do
Terceiro Aditamento ao acordo com o Governo do Estado de São Paulo que garantiu equacionamento de dívidas
pendentes há vários anos entre as partes. No relacionamento com a Prefeitura de São Paulo, o grande destaque foi o
restabelecimento do fluxo de pagamentos das contas da municipalidade. A inadimplência caiu de uma média de 85% nos
3 anos anteriores para 5% em 2008.
Em quarto lugar, está em curso na Sabesp um amplo processo de modernização corporativa. Entre os avanços está o
aprimoramento do planejamento estratégico, que intensificou o foco dos empregados em metas e resultados, e a
implantação do sistema de gestão por valor agregado (GVA), que aumentará a eficiência da aplicação dos recursos
produtivos da Companhia.
Merece atenção especial o processo de adequação de quadros, iniciado em 2008. Atendendo à determinação do Ministério
Público Estadual, a Sabesp assinou um Termo de Ajustamento de Conduta para o desligamento de todos os funcionários
aposentados pelo INSS. Como o momento é de ampliação da capacidade da empresa, será fundamental recompor o quadro
de pessoal através do recrutamento de novos talentos. Em 2009, a Sabesp realizará o primeiro concurso abrangente desde
2001 para ocupar 1.771 vagas nos vários municípios operados no Estado de São Paulo.
A geração de profissionais que ingressará na Sabesp mediante o concurso terá o privilégio de aprender com a equipe
competente e dedicada que construiu a maior empresa de saneamento da América Latina e uma das maiores do mundo. Com
o quadro recomposto, a Sabesp terá condições de enfrentar os próximos desafios e ampliar suas fronteiras e áreas de atuação.
Em quinto lugar, a empresa deu importantes passos no sentido de reposicionar-se estrategicamente frente ao novo marco
regulatório. Após a criação da área de meio ambiente em 2007, foi criada a área de assuntos regulatórios, com o objetivo de
fomentar a adoção das melhores práticas de regulação e disseminar a cultura regulatória na empresa.
Adicionalmente, houve expressivo avanço na criação da área de novos negócios, cujo papel é avaliar oportunidades em
outros mercados e em novos setores. Ao longo do ano, a Sabesp realizou a primeira sociedade com o setor privado para
tratar esgotos em Mogi Mirim, firmou três termos de cooperação com empresas estaduais para intercâmbio de tecnologia e
negociou o primeiro acordo internacional com a empresa AYA da Costa Rica.
Também foram dados passos importantes para a criação de uma área de P&D&I. O objetivo desta nova divisão será
organizar e expandir os esforços da empresa em pesquisa e inovação, um ingrediente fundamental para o aumento da
eficiência e da competitividade. Os temas de pesquisa foram selecionados levando em conta a minimização do impacto
ambiental de nossas atividades no que tange ao consumo de energia, redução de perdas e desenvolvimento de tecnologias
sustentáveis de disposição de lodo.
Em paralelo, a plataforma Sabesp Soluções Ambientais, lançada em 2007, apresentou seus primeiros resultados. Foram
assinados 54 novos contratos de demanda firme com os grandes clientes, número de contratos superior ao total do período
2003-06. A Sabesp também lançou os serviços de medição individualizada e de telemedição, respondendo a uma antiga
demanda dos condomínios residenciais.
Ainda vale ressaltar os nossos esforços para melhorar os serviços nas comunidades de maior vulnerabilidade social. Em
parceria com a Prefeitura de São Paulo, a Sabesp tem se engajado em um amplo programa de despoluição de córregos, de
urbanização de favelas e construção de parques, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da cidade. Além disso,
foram realizados 30 encontros com os líderes comunitários para solucionar as demandas da população.
Os esforços para ampliar e melhorar os serviços foram percebidos por grande parte dos nossos 26 milhões de clientes. O
resultado da pesquisa de satisfação mostrou que 80% estão satisfeitos com os serviços prestados. Tivemos ainda uma
redução de 57% no número de reclamações fundamentadas feitas ao Procon, refletindo a melhoria do atendimento em
nossos Serviços de Atendimento ao Cliente e Ouvidoria.
Todos os avanços verificados ocorreram em um ano marcado por uma importante alteração do ambiente econômico. No
último trimestre de 2008 a economia brasileira registrou queda de 3,6% em relação ao trimestre anterior. O ano de 2009 será,
portanto, duplamente desafiador para a Sabesp. Não bastasse o nível ambicioso das metas, elas deverão ser perseguidas
em um contexto econômico adverso, especialmente no tangente à disponibilidade de crédito.
O objetivo da Sabesp é avançar em seu programa de trabalho, mantendo o atual patamar de R$ 1,7 bilhão em investimentos
a despeito dos efeitos da crise. O lucro de mais de R$ 1 bilhão alcançado pela Companhia em 2008 assegura
simultaneamente a boa classificação de risco e a conseqüente garantia da capacidade de financiamento e investimento. Em
complementação, a Sabesp está implementando um conjunto de ações de ajuste, que inclui redução de despesas correntes,
aceleração do plano de otimização de imóveis, suspensão de reformas e obras não prioritárias, entre outras providências.
Os investimentos em saneamento têm impactos positivos sobre a saúde pública, o meio-ambiente e a geração de empregos.
Em linha com as diretrizes do governo José Serra, a Sabesp preservará seu plano de investimentos, contribuindo para o
desenvolvimento econômico e ambiental do Estado de São Paulo.
Gesner Oliveira
Presidente da Sabesp
1. A SABESP

Quadro 2 - Painel de Indicadores
Indicadores
Unidade
2003
2004
Atendimento
Índices de Atendimento em Água
Índices de Atendimento em Coleta de Esgotos
%
77
78
Índices de Tratamento dos Esgotos Coletados
%
61
63
População Residente Atendida com
Abastecimento de Água
mil hab.
21.324 22.335
População Residente Atendida com
Coleta de Esgostos
mil hab.
17.030 18.014
Operacionais
Ligações de Água
mil un.
6.044 6.358
Ligações de Esgotos
mil un.
4.462 4.747
Perdas de Água
%
33,0
34,0
Volume Produzido de Água
milhões m³
2.820 2.770
Volume Faturado de Água no Atacado
milhões m³
346
251
Volume Faturado de Água no Varejo
milhões m³
1.419 1.441
Volume Faturado de Esgoto
milhões m³
1.110 1.141
Número de Empregados
empregados
18.546 17.735
Produtividade Operacional
lig/empr.
566
626
Financeiros
Receita Líquida
milhões R$ 4.130,8 4.397,1
LAJIDA
milhões R$ 2.076,5 1.926,5
Margem do LAJIDA
%
50,3
43,8
Resultado (Lucro/Prejuízo Líquido)
milhões R$
833,3 513,0
Notas: (*) 99% ou mais

Prêmio de Excelência Empresarial, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que elegeu a Sabesp a melhor empresa
do setor de saneamento do Brasil;
• Prêmio Balanço Anual, concedido pela Gazeta Mercantil, que elegeu a Sabesp como a melhor empresa no setor
“Saneamento e Limpeza”;
• Prêmio Paulista da Qualidade de Gestão (PPQG) - Nível III - Troféu Governador do Estado de Excelência da
Gestão - Categoria Empresa de Economia Mista, pelo modelo da gestão Sabesp;
• Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS) - Níveis I, II e III;
• Prêmio Anefac-Fipecafi-Serasa (Troféu Transparência) - Categoria Capital Aberto, pela transparência contábil de
seu balanço;
• Prêmio Gestão Banas de Qualidade, pelo seu elevado grau de desenvolvimento e comprometimento com o
sistema de qualidade;
• Prêmio E-Learning Brasil, categoria Corporativa Star à Universidade Empresarial Sabesp, pelo trabalho
desenvolvido na área de educação à distância;
• Prêmio Ser Humano - Qualidade de Vida, pelo Programa de Atendimento e Recuperação do Empregado (Pare);
• Selo Ouro: Ambiente Livre do Tabaco, por suas ações no controle do tabagismo dentro da empresa;
• Prêmio 19 de Março, na categoria Inovação, pela criação de rotinas e regras de negócio inovadoras adotadas no
Sistema Pregão Eletrônico;
• Prêmio Excelência em Governo Eletrônico, na categoria G2B - Governo para Negócios para Sistema de
Gerenciamento de Licitações;
• Prêmio Ti & Governo, na categoria e-Administração Pública para o Projeto Banco de Preços Referenciais para
Materiais;
• As 100 Melhores Empresas em IDHO 2008 - Índice de Desenvolvimento Humano e Organizacional;
• Selo de ética e Perfil de Maturidade de Gestão Probare, à central de atendimento telefônico da Sabesp, por ter
atendido a padrões com alto grau de exigência em eficiência operacional e nas relações humanas.
A atuação da Sabesp na melhora da qualidade do saneamento dos municípios gera impactos positivos na saúde
pública, no meio ambiente, na qualidade de vida e no crescimento econômico regional. O trabalho da Companhia é
fundamental para o desenvolvimento sustentável.

1
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A Sabesp oferece serviços de saneamento a 366 dos 645 municípios do Estado de São Paulo, fornece água no atacado
para seis municípios permissionários(1) e trata esgotos de cinco deles, atendendo mais de 26 milhões de cidadãos - 67%
da população urbana do Estado. A Sabesp é uma empresa de economia mista e tem como principal acionista o Governo
do Estado de São Paulo. A Empresa abriu seu capital em 1994, possui 100% de ações ordinárias e em 2002 tornou-se
a primeira empresa de economia mista a aderir ao Novo Mercado da BM&FBovespa, o segmento de mais alto nível de
governança corporativa do Brasil. Simultaneamente, passou a ter sua ação listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque
(NYSE).
As importantes transformações na regulação do setor de saneamento ocorridas em 2007 geraram novos desafios e
oportunidades para a Sabesp. O novo marco regulatório consolidou a integração entre os investimentos da prestadora de
serviços e as prioridades estabelecidas pelo titular dos serviços, tornou a prestação de contas mais efetiva e
transparente e aumentou a segurança para investimentos.
Além de atuar na prestação de serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, a Sabesp está habilitada para
exercer estas atividades em outros estados e países. Pode ainda atuar nos mercados de drenagem urbana, serviços de
limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e energia.
Diante de tantas mudanças, a Sabesp passou em 2008 por um processo de aprimoramento do planejamento
estratégico, com foco em metas e resultados de curto e longo prazo e maior integração com o orçamento. O Conselho de
Administração aprovou as cinco novas diretrizes estratégicas da Empresa e foram redefinidas a missão e a visão da
Empresa, que estão descritas no quadro 1.
As cinco novas diretrizes estratégicas estabelecidas para a Empresa são:

Soluções ambientais
Incorporar na dinâmica de atuação da Empresa, o foco em Soluções Ambientais. Esta incorporação inclui a
implementação de políticas voltadas para a sustentabilidade ambiental, o fortalecimento do compromisso com o meio
ambiente perante a sociedade e a ampliação da plataforma de soluções ambientais.

Universalização e qualidade
Universalizar os serviços de abastecimento de água e de afastamento e tratamento de esgotos até 2018 em todos os
municípios onde a Sabesp é concessionária no Estado de São Paulo, buscando excelência na qualidade dos produtos e
serviços oferecidos.

Crescimento com sustentabilidade
Buscar o crescimento da Empresa com a garantia de sustentabilidade econômico-financeira em um cenário onde as
demais diretrizes são totalmente implementadas a partir de medidas para o aumento da eficiência operacional, como
combate às perdas de água e uso eficiente de insumos e a adequada gestão de receitas, despesas, ativos e passivos,
de forma a gerar recursos para garantir os investimentos necessários.

Pró-atividade nos relacionamentos externos
Adotar iniciativa no desenvolvimento e manutenção de relacionamentos éticos e harmoniosos com clientes, municípios,
agentes de controle e regulação, acionistas, financiadores, parceiros da cadeia de suprimentos, entidades da sociedade
civil e demais agentes.

Quadro 1 - Missão e Visão aprimoram o foco e facilitam a comunicação
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“Prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio
ambiente”
“Em 2018...
Ser reconhecida como Empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de
atuação, com foco no cliente, de forma sustentável e competitiva, com excelência em soluções
ambientais”

A Sabesp foi incluída no Pacto Global (programa da ONU que reúne os maiores grupos voluntários de responsabilidade
social do mundo, credenciados a atuarem em uma extensa rede internacional em prol da sustentabilidade, inclusão
social e cidadania corporativa) e segue fazendo parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa
(carteira que inclui em sua listagem apenas as empresas que apresentam alto grau de comprometimento com a
sustentabilidade e a responsabilidade social). Além disso, a Companhia recebeu diversos prêmios em 2008, entre os
quais pode-se destacar:
•

2008

Tende à Universalização (*)
78
78
79
79
61
63
66
72
22.570 22.700 22.959 23.162
18.326 18.519 18.881 19.198
6.489 6.609 6.767 6.945
4.878 5.002 5.167 5.336
32,4
31,9
29,5
27,7
2.830 2.887 2.874 2.853
259
263
274
285
1.500 1.544 1.573 1.596
1.198 1.246 1.300 1.330
17.448 16.978 16.850 16.649
651
684
708
738
4.953,4 5.527,3 5.970,8 6.351,7
2.285,6 2.446,1 2.698,9 2.840,3
46,1
44,3
45,2
44,7
865,6 778,9 1.055,3 1.008,1

Quadro 3 - Investimento realizado em 2008 (R$ milhões)
Água
433
170
603

Região Metropolitana de São Paulo
Sistemas Regionais (Interior e Litoral)
TOTAL

Esgoto
353
752
1.105

TOTAL
786
922
1.708

No biênio 2007-08, o investimento da Sabesp somou cerca de R$ 2,6 bilhões, o que representa mais que o dobro do
montante investido no período 2003-04 e também um crescimento de cerca de 65% em relação ao biênio 2005-06. O
Quadro 4 mostra a evolução histórica dos investimentos e o quadro 5 traz a previsão para o período 2009 – 2013.
Quadro 4 - Evolução do Investimento realizado
R$ milhões correntes

905

921

2006

2007

1000,0
750,0

594

601

2003

2004

1.708

678

500,0
250,0
0,0
2005

2008

Obs: 2003 - não inclui a transferência dos serviços de saneamento do Município de São Bernardo do
Campo (R$ 415 milhões)
2008 - não inclui os compromissos assumidos com os contratos de programa (R$ 253 milhões)
Quadro 5 - Plano de Investimentos (R$ milhões)
2009
577
860
214
1.650

Água
Esgotos
Outros
TOTAL

2010
590
948
213
1.750

2011
664
835
254
1.753

2012
653
867
228
1.748

2013
668
827
231
1.725

2009 -2013
3.152
4.337
1.139
8.627

O Quadro 6 apresenta o resultado de 2008 e a síntese das metas operacionais para o período 2009-2018:
Quadro 6 - Realizado 2008 e Metas 2009-2018
Novas Ligações de Água (mil)
Abastecimento de Água
Perdas de Água (%)
Novas Ligações de Esgoto (mil)
Coleta de Esgoto (%)
Tratamento de Esgotos Coletados (%)
* meta acumulada de 2014 a 2018

2008
189

2009
159

28
155
79
72

26
160
80
74

2010 2011 2012 2013
158
149
159
159
Tende à universalização
24
22
21
20
225
179
167
154
81
82
83
85
78
81
84
88

2018
787 *
14
915 *
90
100

O Quadro 7 apresenta as novas ligações de água e esgoto executadas em 2008, bem como a população beneficiada
por essas ligações.
Quadro 7 - Ligações de água e esgoto executadas e população beneficiada

Aumentar a produtividade da Companhia, a partir da maior integração de processos, compartilhamento de recursos e
estruturas e foco em inovação. Esta diretriz inclui reestruturar a Empresa nos setores em que se fizer necessário,
capacitando-a para os novos desafios e premiando o desempenho. Inclui também o fomento ao desenvolvimento
contínuo dos recursos humanos de maneira aderente ao planejamento estratégico e promove a disseminação do
conhecimento e da evolução tecnológica.

Visão

2007

1.1 Aceleração dos investimentos rumo à universalização
Para cumprir sua missão e alcançar sua visão, a Sabesp contempla no seu plano de investimentos entre 2009 e
2013 cerca de R$ 8,6 bilhões em programas estruturantes. Em 2008, a Sabesp realizou R$ 1,7 bilhão de
investimentos, detalhados no Quadro 3.

Integração e inovação

Missão

2006

Municípios permissionários são aqueles para os quais a Sabesp presta parte dos serviços que compõem o
ciclo do saneamento. Com relação à água tratada, a venda é feita no atacado e o município é responsável
pela distribuição. No caso do esgoto, o município faz a coleta e a Sabesp oferece o serviço de tratamento.

REAL CHP SA ................................................................................ 67
REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. ............................................ 57

2005

Prêmio Panamericano de Desenvolvimento Sustentável “Luis Wannoni Lander”, premiação internacional de
sustentabilidade concedida ao Projeto Tietê, gerenciado pela Sabesp;

Água

Número de novas ligações (1)
População atendida (2)
Esgoto Número de novas ligações (1)
População atendida (2)
(1) em milhares de unidades
(2) em milhares de habitantes

RMSP
119,2
350
85,9
360

Sistemas Regionais
(Interior e Litoral)
70,2
180
68,8
210

Total
189,4
530
154,7
570

A universalização nos próximos dez anos demandará um nível elevado de investimentos durante todo o período. Para
que a meta seja alcançada, a Sabesp está aprimorando seus programas estruturantes, que contribuem para a maior
consistência e foco dos investimentos, além de facilitar o acesso a financiamentos de longo prazo e custo mais baixo
junto a bancos oficiais nacionais e estrangeiros.

PROGRAMAS ESTRUTURANTES
Redução de Perdas
O objetivo do programa corporativo de redução de perdas de água é obter uma diminuição mais acelerada e
consistente das perdas a partir da integração e ampliação das iniciativas existentes nas Unidades de Negócio. A
estruturação do programa foi iniciada no segundo semestre de 2007 e finalizada em 2008. O programa prevê
investimentos de cerca de R$ 3,0 bilhões, possui horizonte de 11 anos (2009-2019) e tem como meta reduzir o índice
continua...

...continuação da página anterior

SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
CNPJ/MF nº 43.776.517/0001-80 - Companhia Aberta

de perdas de 432 litros/ligação x dia (em dez/2008) para 211 litros/ligação x dia em 2019, o que equivale a reduzir
o índice de perdas de água de 27,7% (em dez/2008) para 13% em 2019, número compatível com os padrões
internacionais.

http://www.sabesp.com.br

operação compartilhada entre a Empresa e o Município para a operação dos serviços de água e esgoto.
A Sabesp avançou nas negociações de um pré-contrato com o Pólo Petroquímico de Capuava e a Ecosama,
concessionária de serviços de esgoto do Município de Mauá, para o Projeto Aquapolo Ambiental. A expectativa é que
ainda no primeiro semestre de 2009 o Projeto Aquapolo Ambiental seja viabilizado.

Onda Limpa
1.3 Equacionamento financeiro
O programa Onda Limpa ampliará o serviço de coleta e tratamento de esgoto para toda a Baixada Santista. Serão três
milhões de pessoas beneficiadas, entre população fixa e flutuante. O programa prevê investimentos de R$ 1,2 bilhão
e, até 2011, elevará de 54% para 95% o índice de coleta de esgotos e tratará 100% dos esgotos coletados, o que
significa uma mudança no patamar de saneamento da região, possibilitando:
•
reduzir o número de internações por doenças de veiculação hídrica;
•
reduzir os índices gerais de mortalidade, especialmente o de mortalidade infantil;
•
despoluir rios e canais;
•
recuperar a balneabilidade de 82 praias, distribuídas nos 162,5 km da região;
•
incentivar o turismo, a geração de empregos e renda na Baixada Santista.
Em 2008, foram iniciadas obras em três lotes do programa. Assim, os oito lotes do Onda Limpa estão em andamento,
sendo que 35% das obras de todo o programa já foram realizadas.

Onda Limpa Litoral Norte
O programa Onda Limpa Litoral Norte ampliará a coleta e o tratamento de esgoto no litoral norte de São Paulo,
beneficiando 600 mil pessoas. Até 2015, o programa elevará o índice de coleta e tratamento de esgoto da região de
36% para 85%, gerando melhoria na saúde e bem estar da população, além de estimular o desenvolvimento
econômico ao possibilitar o incremento do turismo na região.
Os principais avanços do programa em 2008 foram a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Porto
Novo em Caraguatatuba e o início das obras do emissário submarino de Ilhabela e de sistemas de esgotamento
sanitário em São Sebastião e Caraguatatuba. Em 2009, está prevista a conclusão de sistemas de esgotamento
sanitário em Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela. O investimento total no programa será de R$ 260 milhões.

A diretriz “Crescimento com Sustentabilidade” remete também à necessidade de aceleração das negociações para
equacionamentos financeiros com o Governo do Estado de São Paulo e municípios permissionários, visando reduzir a
incerteza dos recebimentos, aumentar a transparência nos relacionamentos e construir o almejado ambiente de
cooperação e parceria para acelerar os investimentos em saneamento.

Consolidação do novo regime de relacionamento com o Governo do Estado de São Paulo
É possível destacar dois avanços importantes ocorridos ao longo de 2008 em relação às pendências financeiras que têm
marcado historicamente a relação entre Sabesp e o Governo do Estado de São Paulo (GESP). Em primeiro lugar, foi
posto em prática o acordado em dezembro de 2007 por meio do Segundo Aditamento ao Acordo GESP. O Segundo
Aditamento buscou o equacionamento de débitos pendentes por conta da prestação de serviços de saneamento que, de
maneira agregada, somavam R$ 390,0 milhões. Além disto, a Sabesp pagou ao Estado R$ 559,3 milhões a título de
juros sobre o capital próprio referentes ao período de março de 2004 a dezembro de 2007, que estavam retidos pela
Companhia por conta das pendências financeiras com o Governo do Estado de São Paulo.
Em segundo lugar, foi assinado em novembro de 2008 o Terceiro Aditamento ao Acordo GESP, tratando de pendências
financeiras relativas ao reembolso devido pelo Estado à Sabesp por conta do pagamento a ex-empregados e
pensionistas de benefícios previstos na Lei nº 4.819/58. Com relação ao reembolso desses benefícios, o Estado
confessou ser devedor de R$ 915,3 milhões. Ainda neste mesmo aditivo, a Sabesp aceitou provisoriamente os
Reservatórios do Alto Tietê, no valor de R$ 696,3 milhões, como parte do pagamento.
Além disso, R$ 409,0 milhões da dívida de reembolso devida pelo Governo do Estado de São Paulo serão
reapreciados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), em função de divergências que impediram o reconhecimento
deste valor pelo Governo.

Água do Litoral
Equacionamento de dívidas dos municípios permissionários
Este programa constitui o principal conjunto de ações de longo prazo para ampliação da capacidade de produção de
água em todo o Litoral de São Paulo. Serão mais de quatro milhões de pessoas beneficiadas nos municípios de
Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente,
Cubatão, Santos, Guarujá, Bertioga, Cananéia, Iguape e Ilha Comprida. Com o programa, será possível elevar o nível
de confiabilidade dos sistemas, eliminando a falta de água e intermitências existentes e potenciais. Será possível
também ampliar o índice de atendimento, atingindo universalização na Baixada Santista e garantindo a
disponibilidade de água tratada à população residente e também ao fluxo de turistas, além de melhorar a qualidade da
água oferecida à população. O investimento total no programa é de R$ 1,1 bilhão até 2013.

Projeto Tietê
O Projeto Tietê tem como objetivo a melhoria da qualidade da água da bacia do Rio Tietê na Região Metropolitana de
São Paulo, por meio da ampliação da infra-estrutura de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Iniciado em 1992,
o Projeto Tietê envolve investimentos da ordem de US$ 2,5 bilhões distribuídos ao longo de 23 anos.
A 1ª e a 2ª etapa do programa colaboraram para que a coleta dos esgotos produzidos na Região Metropolitana de São
Paulo subisse de 70% para 84%, e o tratamento dos esgotos coletados saltasse de 24% para 70%.
Em 2008, a 2ª etapa do projeto teve seu programa original concluído, cumprindo todas as metas inicialmente
estabelecidas. O principal avanço foi a conclusão das interligações do sistema Pinheiros, que possibilitou o
encaminhamento de cerca de 2.500 l/s de esgoto para a estação de tratamento Barueri.
Dando início à 3ª etapa do projeto, foi lançado o primeiro bloco de editais em dezembro de 2008. Para 2009, está
prevista a contratação das obras que foram objeto dos editais de dezembro e que incluem 205 km de coletores tronco
e 400 km de redes coletoras.

Programa Metropolitano de Água
O Programa Metropolitano de Água (PMA) tem como objetivo garantir a disponibilidade de água tratada na Região
Metropolitana de São Paulo e compreende obras de ampliação da infra-estrutura de reservação, produção e
distribuição de água. A infra-estrutura de reservação será ampliada em 210.000 m³ e serão construídas 44 estações
elevatórias de água e 240 km de adutoras. O investimento alcançará R$ 2,7 bilhões e as obras expandirão a
capacidade de produção e distribuição de água em 20%, fazendo-a crescer de 66 m³/s para cerca de 80 m³/s. As
primeiras ações do PMA foram iniciadas em 2006 e o programa se estenderá até 2014.
Em 2008, o destaque do PMA foi a estruturação da parceria público-privada (PPP) do Alto Tietê, cujo objetivo é a
ampliação da produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Taiaçupeba, de 10 m³/s para 15 m³/s. As obras da
parceria foram iniciadas no primeiro trimestre de 2009 e deverão durar dois anos.

Vida Nova
O programa Vida Nova inclui o Programa Mananciais e outros projetos voltados para a melhoria e preservação dos
reservatórios de água da Região Metropolitana de São Paulo e o desenvolvimento urbano nessas regiões, em
especial em torno dos mananciais Guarapiranga e Billings. A maior parte dos recursos será investida na criação de
infra-estrutura para coletar o esgoto produzido na região e encaminhá-lo para estações de tratamento, evitando que
seja despejado diretamente nos mananciais. O programa inclui ainda ações de proteção de áreas verdes e de
urbanização de favelas e beneficiará diretamente 45 mil famílias.
Ao todo, o programa reúne investimentos de aproximadamente R$ 1,2 bilhão do Governo do Estado, municípios da
região e Governo Federal. A participação da Sabesp totaliza R$ 300 milhões. O Vida Nova é coordenado pela
Secretaria de Saneamento e Energia e conta com ações da Sabesp, CDHU e municípios da região.
Córrego Limpo
O programa Córrego Limpo é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Sabesp, e a
Prefeitura de São Paulo, cujo objetivo é reverter a situação de degradação dos córregos na cidade de São Paulo. O
cronograma total prevê que 300 córregos estejam despoluídos num período de dez anos, sendo 100 até 2010. Na
primeira fase, finalizada em março/2009, foram investidos R$ 200 milhões em 42 córregos, sendo que destes, 16
foram despoluídos em 2008. Na segunda fase, serão mais R$ 241 milhões a serem investidos em 58 córregos. Dos
R$ 441 milhões investidos nesse período, R$ 311 milhões estarão a cargo da Sabesp.
O programa inclui também um Projeto de Educação Ambiental junto à população para conscientizar as pessoas sobre
a importância de não depositar lixo e entulho nas ruas ou nos córregos, conectar-se à rede de esgotos e cuidar das
instalações residenciais. Adicionalmente, oito regiões próximas a córregos serão transformadas em parques lineares,
proporcionando mais lazer e saúde à população.
1.2 Estabilidade contratual e de mercado
Em linha com a diretriz “Crescimento com Sustentabilidade”, um dos maiores desafios para a Sabesp alcançar a
sustentabilidade econômica no longo prazo é a estabilização contratual e de mercado. As próximas seções trazem os
resultados alcançados em 2008 e as metas para os próximos anos em relação a: renovação de concessões; avanços
na contratualização da prestação de serviços nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, São José dos
Campos e municípios permissionários.

Contratualização com os municípios
No ano de 2008, a Sabesp assinou contratos de programa com 53 municípios, somando 160 desde 2007. Além dos
contratos, que têm duração de 30 anos, esses municípios assinaram convênios de cooperação com o Governo do
Estado de São Paulo, delegando a regulação e a fiscalização da prestação de serviços à Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - Arsesp.
O marco regulatório do setor prevê que todos os municípios terão de ter sua situação contratual regularizada até 2010.
Neste sentido, além dos contratos renovados no biênio 2007-08, a Sabesp terá de renovar ainda 163 contratos para
alcançar a meta de chegar em 2010 em plena conformidade com o marco regulatório. A meta para 2009 é renovar
mais 70 contratos. Nesta meta, incluem-se contratos de áreas metropolitanas, que devem ser foco de grande esforço.
Os desafios para 2009 são:
1) manter o ritmo de renovações no interior e litoral;
2) superar as dificuldades jurídico-institucionais nas regiões metropolitanas.

São Paulo
A Sabesp e a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) avançaram na contratualização de sua relação. O Convênio
assinado com a Prefeitura Municipal de São Paulo em novembro de 2007 trouxe importantes resultados. Em primeiro
lugar, proporcionou o restabelecimento do fluxo de pagamentos das contas da municipalidade, que em 2008 somou
R$ 103 milhões. Este fluxo reflete uma melhora significativa no índice de inadimplência que passou de uma média de
mais de 80% no triênio 2005-07, para menos de 5% em 2008. O processo foi facilitado pela implantação do Sistema
de Gerenciamento Eletrônico de Contas que garante o monitoramento e controle dos volumes consumidos em cada
unidade do Município. Em segundo lugar, o Convênio propiciou investimentos em programas conjuntos da Prefeitura
Municipal de São Paulo e Sabesp, tais como: Programa Córrego Limpo; Programa de Uso Racional da Água (PURA);
Parque da Integração, entre outros.
Em dezembro de 2008, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeira votação o Projeto de Lei Nº 558/08 que
autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de programa com o Estado de São Paulo, a Arsesp e a Sabesp. A
aprovação final ainda depende de segunda votação em Plenário.
O principal desafio para 2009 é a finalização do processo de contratualização desse que é o principal mercado da
Companhia. Para que o desafio seja transformado em realidade, será necessário progredir na discussão jurídicoinstitucional sobre o formato dos contratos de prestação de serviços de saneamento em regiões metropolitanas, na
aprovação do Projeto de Lei Nº 558/08 e no acordo financeiro, que inclui o encontro de contas de dívidas das duas partes.

São Bernardo do Campo
Em novembro de 2008, a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo aprovou o novo acordo estabelecido entre a
Sabesp e o município. Este acordo prevê a ampliação de seis para oito anos do prazo para equiparação das tarifas
cobradas no Município com aquelas praticadas na Região Metropolitana de São Paulo e o aumento nos investimentos
previstos para o período 2008-12 de R$ 380,9 milhões para R$ 508,6 milhões.

São José dos Campos
A assinatura do contrato entre a Sabesp e o Município de São José dos Campos foi uma importante conquista da
Empresa em 2008. O processo de renovação foi marcado pela realização de sete audiências públicas em diversas
esferas. A partir das discussões, estabeleceu-se o Plano Municipal de Saneamento, com diretrizes e metas de
atendimento. Para alcançar as metas estabelecidas, que incluem universalização do saneamento no município em
2012, o contrato assinado pelos próximos 30 anos prevê investimentos de R$ 534,8 milhões.

Municípios Permissionários
O ano de 2008 foi marcado pela discussão de medidas conjuntas para acelerar a universalização dos serviços de
saneamento básico na Região Metropolitana de São Paulo.
Em dezembro de 2008, a Sabesp assinou contrato para interceptação e tratamento de 20% dos esgotos gerados pela
cidade de Guarulhos. A receita total da Companhia ao longo dos cinco anos de contrato terá um acréscimo de
aproximadamente R$ 58 milhões. Em 2009, a Sabesp buscará finalizar a negociação com Guarulhos para a coleta e
tratamento do esgoto da região central do Município.
Também em dezembro de 2008, o Governo do Estado de São Paulo, a Sabesp, o Município de Diadema e a
Companhia de Saneamento de Diadema (SANED) firmaram protocolo de intenções, no qual as partes declaram sua
intenção em concluir negociações para equacionar a dívida existente para com a Sabesp e desenvolver uma estrutura de

O saldo de contas a receber dos municípios permissionários com a Sabesp supera R$ 1,1 bilhão. Os valores relativos ao
fornecimento de água no atacado e por indenização pela encampação de concessões são objeto de diversas ações
judiciais movidas pela Sabesp. O saldo referente ao fornecimento de água no atacado é R$ 1,1 bilhão, sendo os
principais devedores Guarulhos, Santo André, Mauá e Diadema. As dívidas relacionadas à indenização pela
encampação de concessões de Diadema e Mauá chegam a R$ 149 milhões.
Em 2008, o total de créditos recuperados proveniente de precatórios e acordos foi de R$ 44,0 milhões. Deste total,
R$ 30,8 milhões são provenientes de precatórios referentes ao Município de Guarulhos. Ainda em 2008, foram pagas as
últimas parcelas para equacionamento das dívidas do Município de Mogi das Cruzes, correspondentes a acordo firmado
em 2007. Em dezembro de 2008, o município firmou novo acordo com a Sabesp.
A Empresa também iniciou negociações com Diadema para encontrar uma solução conjunta que permita recuperar os
valores devidos. A meta para 2009 é dar continuidade às negociações em curso e retomar as que estão paralisadas.
Caso haja resistência em continuar ou retomar negociações, a estratégia será intensificar as ações para recuperar os
débitos em aberto.
1.4 Modernização Corporativa
A diretriz “Integração e Inovação” estabelece que a Empresa deve buscar o aumento da produtividade, a partir da
sinergia obtida com a maior integração de processos, compartilhamento de recursos e estruturas e foco em inovação.
Neste sentido, a Sabesp tem trabalhado em cinco iniciativas principais: planejamento estratégico, gestão por valor
agregado (GVA), sistema integrado de gestão empresarial, adequação do quadro de pessoal e reestruturação
corporativa. As próximas subseções indicam os avanços em cada um destes pontos.

Planejamento Estratégico
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Pela primeira vez desde a implantação em 2004 da ferramenta de gestão do planejamento estratégico Balanced Score
Card (BSC), as diretrizes estratégicas, a missão, a visão e o mapa estratégico foram revisados. As novas diretrizes foram
apresentadas na introdução deste relatório, bem como a missão e a visão.
Outro destaque foi a expansão do horizonte de planejamento de cinco para dez anos. Assim, a visão que foi estabelecida
para a “Sabesp em 2018” começa a ser materializada em metas, obras, programas e ações empresariais.
Outra iniciativa importante foi a inclusão dos valores éticos da Empresa, parte integrante do Código de Ética e Conduta
da Sabesp, nas novas diretrizes estratégicas. Os valores éticos são detalhados na seção Governança Corporativa.
No sentido de aumentar o comprometimento do corpo de colaboradores, o Programa de Participação nos Resultados
(PPR) foi integrado ao planejamento estratégico de maneira mais abrangente. Esta integração entre planejamento e PPR
foi estabelecida de várias formas:
•
todos os colaboradores passam a receber a participação nos resultados, não apenas com base nas metas
financeiras mas também com base nas metas de satisfação do cliente, renovação de concessões com os
municípios e implementação de sistemas de gestão ambiental.
•
os colaboradores que atuam em áreas de atividade-meio2 passam a ter metas próprias com foco em resultado.
2
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Áreas de atividade meio são segmentos da Empresa que não lidam diretamente com a operação dos serviços
que são disponibilizados aos clientes. Alguns exemplos são as áreas jurídica, tecnologia da informação e recursos humanos.
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Gestão por Valor Agregado (GVA)
Pioneira entre as empresas estatais no Brasil, a Sabesp iniciou em agosto de 2008 a implementação da Gestão por Valor
Agregado (GVA). Essa metodologia deverá disseminar a lógica da geração de valor nos diversos níveis da Companhia,
aumentando a eficiência da aplicação dos seus recursos produtivos sem abdicar, contudo, de seus fortes compromissos
sociais. O GVA é um passo importante na construção de uma empresa moderna, competitiva e com foco na melhoria da
qualidade de vida da sociedade.
O projeto, com duração total de 18 meses, prevê a implantação da metodologia em duas unidades piloto. No interior, os
trabalhos na Unidade de Negócio Alto Paranapanema, com sede em Itapetininga, já estão em fase de conclusão. Na
Unidade de Negócio Centro, localizada na cidade de São Paulo, a implantação ocorrerá em 2009. Estas unidades
servirão como modelo para a disseminação da metodologia GVA nas demais unidades da Companhia.
Em 2008 foram treinados 200 funcionários e para 2009, está previsto o treinamento de outros 400.
A intenção é incorporar gradualmente a metodologia GVA na gestão financeira, nas avaliações de projetos e no
estabelecimento de metas empresariais.

Sistema Integrado de Gestão Empresarial

EMP ELETRICA BRAGANTINA S/A ................................................ 134
EMP ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S/A .......................... 105
ENERCONSULT S.A. ....................................................................... 95
GENERAL SHOPPING BRASIL SA .................................................... 99
GRUCAI PARTICIPACOES S.A. ........................................................ 87
INPAR S.A. .................................................................................... 77
LOGOS ENGENHARIA S.A. ............................................................ 97
MAGNOLIA HOLDINGS S.A. .......................................................... 76
MERCEDES-BENZ LEASING BRASIL ARREND MERC ......................... 89
QMRA PARTICIPACOES S/A ......................................................... 148
REAL CHP SA ................................................................................ 67

A contratação de um Sistema Integrado de Gestão Empresarial constitui passo importante para aprimorar a gestão da
informação dentro da Sabesp. Em termos gerais, o sistema é uma plataforma de software desenvolvida para integrar os
diversos departamentos de uma empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de
negócios. Sua implementação permitirá reduzir a quantidade de sistemas e as limitações de integração de dados e rever
o mapeamento dos processos corporativos.
Dos projetos estratégicos, no entanto, este é o que menos avançou. A Administração entendeu que, para evitar
retrabalhos, em primeiro lugar deveria ser feita a reestruturação organizacional da Companhia, que já está em
andamento. Após a conclusão dessa reestruturação, o projeto será retomado.

Adequação do quadro de pessoal
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A reestruturação nos quadros de colaboradores da Sabesp vem ao encontro da necessidade da Empresa em adequarse ao compromisso com a universalização do saneamento até 2018 nos 366 municípios em que atua no Estado de São
Paulo e à possibilidade da Empresa atuar em novos mercados como drenagem, resíduos sólidos e energia.
A renovação implica na contratação e treinamento de funcionários para substituir os que estão se aposentando. A
adequação prevê contratar funcionários para ocupar os postos de trabalho que serão criados com a inauguração de
novas estações de tratamento de água e esgoto e para atender às demandas decorrentes da criação de novas áreas.
Dessa maneira, em 2009 ocorrerá o primeiro concurso público abrangente desde 2001, com a criação de 1.771 vagas
para os vários municípios operados no Estado de São Paulo.
O concurso se insere na estratégia de reestruturação do quadro funcional da Empresa. Dentro desta reestruturação, foi
assinado em fevereiro de 2009 um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que inclui o desligamento de todos os
funcionários aposentados pelo INSS do quadro permanente da Sabesp, atendendo determinação do Ministério Público
Estadual. Para garantir a qualidade de serviços prestados à população, o desligamento de 2.250 aposentados será feito
de forma gradual entre 2009 e 2011.
Sempre garantindo a continuidade da prestação do serviço público, a Sabesp iniciará o desligamento pelos aposentados
que desejarem sair da Empresa imediatamente e por aqueles que têm direito à suplementação da aposentadoria pelo
fundo de pensão ligado à Empresa (Sabesprev). Além disso, a Sabesp assegurará aos aposentados a parcela da
Empresa na manutenção do Plano de Saúde por seis meses após o desligamento.

Reestruturação Corporativa
O objetivo da reestruturação corporativa é aumentar a eficiência de coordenação e fluxo de informações gerenciais.
Ao longo de 2009 será revisado o organograma, o modelo e estrutura das unidades de negócio, o grau de
centralização e a sobreposição de funções, dentre outros. O projeto será concluído em 2010. A reestruturação se
insere no contexto de ampliação das possibilidades de atuação e reposicionamento da Empresa diante do novo marco
regulatório, tópico da próxima seção.
1.5 Reposicionamento da Sabesp diante do novo marco regulatório
O ano de 2008 foi marcado pelo início da atuação efetiva da Arsesp, criada por meio da Lei Estadual Complementar
1.025/2007. A regulação externa é uma das principais alterações introduzidas pelo novo marco regulatório do setor de
saneamento, em vigor desde a sanção da Lei Federal nº 11.445/07.
A nova legislação trouxe desafios e oportunidades à Sabesp. A diretriz “Pró-atividade nos relacionamentos externos”
estabelece que a Empresa deve responder com rapidez às exigências da nova legislação e aproveitar as novas
oportunidades. Entre os desafios estão a reestruturação de processos internos, a padronização de metodologias
utilizadas em diferentes áreas, o estabelecimento de fluxo de informações capaz de responder às exigências
regulatórias e a necessidade de disseminação de uma cultura regulatória na Companhia. Entre as oportunidades,
destaque-se a possibilidade de expandir sua atuação para outros territórios e de entrar em mercados como o de
drenagem, serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e energia. Os próximos tópicos abordam as novas
áreas e iniciativas que a Sabesp tem desenvolvido com vistas a responder às demandas recentes.

Assuntos regulatórios
Em 2008, a Sabesp estruturou a Área de Assuntos Regulatórios, constituída por uma Superintendência e um Comitê. Os
primeiros desafios já foram enfrentados. Visando ampliar a transparência na relação com seus clientes, a Sabesp pela
primeira vez encaminhou relatórios gerenciais da prestação de serviços para cada um dos municípios com contratos
renovados. O relatório apresenta a comparação entre as metas anuais e os resultados obtidos naquele ano, o valor de
investimentos, além da pesquisa de satisfação do cliente no município. Portanto, é um importante instrumento para o
acompanhamento dos serviços tanto pelo município quanto pela agência reguladora.
No segmento de grandes clientes, um importante desafio é o aumento de capacidade concorrencial da Empresa. Hoje a
Sabesp enfrenta a concorrência de poços artesianos e entrega de água via caminhão pipa. Em 2008, a Empresa iniciou
discussão técnica com a agência reguladora para obter liberdade de negociação nos segmentos concorrenciais, como
Shopping Centers, indústrias e hotéis. A proposta é que a agência reguladora defina apenas o preço máximo que a
concessionária pode praticar, ficando a cargo da Empresa o preço efetivo de venda. Desse modo, a Sabesp pode adotar
uma estratégia mais agressiva de reconquista e fidelização de clientes.
Outra nova tarefa é a interação com a Arsesp na construção de normas reguladoras. Em 2008, foram estabelecidas as
normas de prestação de serviços de saneamento e a de sanções e penalidades. Trata-se de regras claras no
continua...
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atendimento aos clientes e penalidades para o caso de descumprimento. Desse modo, a regulação tende a estimular
ainda mais a qualidade dos serviços.
•

Tarifas
Seguindo a Lei de Saneamento Básico, a qual determina que a regulação de tarifas deve ser exercida por entidade
regulatória independente, no ano de 2008 os reajustes foram aprovados por Deliberações da Arsesp. A partir de 11
de setembro de 2008, as tarifas referentes aos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos foram
reajustadas de forma linear em 5,10%, exceto para o Município de Lins que possui regulação municipal.

Novos negócios
O ano de 2008 representou um marco na diversificação da forma de atuação da Companhia e em Novos Negócios. Foi
firmada a primeira parceria com o setor privado, para atuar no Município de Mogi Mirim.
Em agosto de 2008, a Sabesp constituiu em conjunto com as empresas OHL Médio Ambiente, Inima S.A.U. Unipersonal (“Inima”), Técnicas y Getion Medioambiental S.A.U. (“TGM”) e Estudos Técnicos e Projetos ETEP Ltda.
(“ETEP”), a Sesamm - Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A, cujo objeto social é a prestação de serviços de
complementação da implantação do sistema de afastamento de esgotos e implantação e operação do sistema de
tratamento de esgotos do Município de Mogi Mirim, incluindo a disposição dos resíduos sólidos gerados.
Em 31 de dezembro de 2008 o capital social da SESAMM era de R$ 10,6 milhões, divididos em 10.669.549 ações
ordinárias nominativas, dos quais a Sabesp detém 36% de participação acionária.
Também em 2008, foram assinados três novos termos de cooperação técnica entre a Sabesp e outras empresas
estaduais de saneamento: com a Cagepa da Paraíba; com a Corsan, do Rio Grande do Sul; e com a Cesan, do Espirito
Santo. Somados ao acordo firmado com a Casal de Alagoas em 2007, já são quatro termos de cooperação
estabelecidos pela Sabesp.
A cooperação revelou-se mecanismo útil não apenas para a troca de experiências, mas também para a criação de um
ambiente propício para o desenvolvimento de parcerias e comercialização de novos produtos e serviços. O termo de
cooperação técnica com a Cesan se desdobrou em contrato específico para desenvolver projeto de automação dos
sistemas produtores de água nos municípios de Nova Venécia e Viana por meio da implantação do sistema de
automação de Estações de Tratamento de Água Aqualog. A primeira fase do projeto será concluída no primeiro semestre
de 2009.
Em janeiro de 2009, a Sabesp negociou seu primeiro acordo internacional com o Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados (AyA), da Costa Rica. O próximo passo é o aprofundamento da parceria através de um acordo de
prestação de serviços e de comercialização de tecnologias desenvolvidas pela Sabesp.
A partir das experiências pioneiras, foi formatada a Área de Novos Negócios que deverá ser formada por uma
Superintendência e um Comitê Executivo. Em 2009 a meta é a multiplicação de projetos em parceria com outras
empresas públicas e privadas. A Sabesp buscará intensificar a venda de serviços e tecnologia, não só no Estado de São
Paulo, mas também em outras regiões no país e no exterior.
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Em 2008, foram investidos R$ 3,5 milhões em P & D. Dando continuidade ao processo de adaptação às oportunidades
abertas pelo marco regulatório, o desafio em 2009 será estruturar a nova área de Pesquisa & Desenvolvimento &
Inovação, cujo objetivo será organizar e expandir os esforços em pesquisa e inovação tecnológica.
A Sabesp irá atualizar a Política de Desenvolvimento Tecnológico e estabelecerá uma Política de Propriedade
Intelectual. A estratégia de apropriação de direitos de propriedade intelectual dará base para o desenvolvimento
tecnológico e inovativo na Sabesp e também para a cooperação com parceiros nacionais e estrangeiros.
Além disso, a Sabesp assinará um convênio de cooperação com a Fapesp para ampliar os investimentos em pesquisa
na área do saneamento. A Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) garantirá um investimento de R$ 15
milhões da Sabesp e R$ 15 milhões da Fapesp ao longo de cinco anos. Através do convênio, a Sabesp dará um grande
salto em pesquisa, tecnologia e inovação, garantindo eficiência e competitividade no médio e longo prazo.
A nova área ainda fará um inventário das tecnologias existentes na Companhia passíveis de comercialização. O objetivo
é gerar novas receitas a partir do conhecimento já desenvolvido na Companhia. O inventário servirá também para
difundir internamente o conhecimento acumulado na Empresa ao longo dos anos, aumentando assim a eficiência na
operação.
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lógicos, sistemas, locais e pessoas envolvidas com as atividades sob exame. As atividades de Auditoria Interna são
supervisionadas pelo Comitê de Auditoria.
Auditoria Externa: A Empresa obedece aos princípios que 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 Independentes atuou como auditor independente da Sabesp para o período findo em 31 de março de 2008. A
PricewaterhouseCoopers atuou como nosso auditor independente para o período findo em dezembro de 2008. Tanto a
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes quanto a PricewaterhouseCoopers não prestaram, durante o
exercício de 2008, serviços não relacionados à auditoria externa.
Remuneração dos Administradores: De acordo com a legislação societária brasileira, a remuneração a ser paga aos
conselheiros de administração, conselheiros fiscais e diretores é estabelecida, de forma agregada, pela assembléia
geral de acionistas. A remuneração dos Conselheiros de Administração e Diretores em 2008, incluindo benefícios, foi de
R$ 2,4 milhões. Adicionalmente, o valor de R$ 0,9 milhão foi pago a titulo de bônus.

Código de Ética e Conduta
Para a Sabesp, o Código de Ética e Conduta, construído em um amplo processo participativo, sintetiza o conjunto de
princípios e normas observados ao longo de sua existência, e direciona a forma como a empresa estabelece a relação
com os seus diversos públicos de interesse: dirigentes, empregados, clientes, fornecedores, acionistas, comunidade e
sociedade em geral.
Em 2008, os Valores Éticos da Sabesp foram incorporados ao Planejamento Estratégico. São eles:
•
respeito à sociedade e ao cliente;
•
respeito ao meio ambiente;
•
respeito às pessoas;
•
integridade;
•
competência; e
•
cidadania.
Em 2008, o Comitê de Ética e Conduta direcionou diversas propostas para dirimir denúncias e transgressões ao Código,
destacando-se a disseminação aos gerentes do conceito de assédio moral por meio de distribuição de livros sobre o
tema; a elaboração de comunicações referente às questões de atenção na utilização de frota de veículos; a revisão do
Procedimento Empresarial de Periculosidade e Insalubridade; a elaboração do Procedimento Empresarial de
Regulamentação de Condutas quanto a Presentes e Gratificações e por fim a ampliação da licitação eletrônica.

Canal de Denúncias
Para garantir que o Código de Ética e Conduta seja observado, a Sabesp dispõe de um Canal de Denúncias, interno, e
um Procedimento Empresarial de Apuração de Responsabilidades, bem como recebe denúncias externas via Ouvidoria
e Serviço de Atendimento ao Cliente. O canal interno também está preparado para acatar denúncias anônimas. Os
resultados das averiguações das denúncias são encaminhados ao Comitê de Auditoria, além de serem reportados ao
Comitê de Ética e Conduta, no caso das denúncias relacionadas a comportamento.
Em 2008, foram registradas 232 ocorrências de denúncias, das quais 31% estão concluídas e 69% estão em
averiguação.

Controles Internos e Gestão de Riscos
A Sabesp deu continuidade em 2008 aos testes dos controles internos para a manutenção da certificação que atende a
lei norte-americana Sarbanes-Oxley (SOx), desde 2006. Os resultados das avaliações indicaram que houve
aperfeiçoamento dos controles associados aos riscos financeiros, com racionalização dos processos.
Para aprimorar os instrumentos organizacionais e os processos operacionais, o ano de 2008 foi marcado pela
continuidade do monitoramento de indicadores de desempenho, com foco na identificação de pontos críticos que
necessitam de atuação para manter e ampliar receitas, reduzir despesas e otimizar a gestão dos processos
administrativos, operacionais e de obras. Os gestores da Companhia propuseram Planos de Ação para aprimorar os
controles internos, que foram reportados ao Comitê de Auditoria e à alta administração.
Foi consolidada também a implantação do gerenciamento de riscos, em âmbito corporativo, por meio da identificação e
avaliação dos riscos estratégicos e dos principais processos de negócio da Sabesp. O projeto inclui, ainda, a avaliação
dos riscos estratégicos da Fundação Sabesprev.

Sabesp Soluções Ambientais
Cláusula Compromissória
O Programa Sabesp Soluções Ambientais é composto por uma plataforma de produtos e serviços que buscam fidelizar
e ampliar a base de grandes clientes da Empresa. Por meio dos novos serviços, os clientes se beneficiam do
conhecimento e da tecnologia da Sabesp nos campos de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e
gerenciamento de recursos hídricos. Desse modo, a Sabesp vem aumentando sua capacidade competitiva nos
segmentos mais visados pelos fornecedores alternativos de água.
Em 2008, foram incorporados dois novos produtos à plataforma: medição individualizada de água e telemedição. Os
primeiros resultados do Sabesp Soluções Ambientais estão descritos na seqüência.
Contratos de Demanda Firme: Por meio de um contrato de fidelização com a Sabesp, as empresas se beneficiam de
tarifas diferenciadas e sistemas de gestão de consumo e assim reduzem custos. As empresas contam, ainda, com
atendimento diferenciado e garantias de abastecimento.
Em 2008, foram firmados 54 novos contratos, cujo volume de água fidelizado corresponde ao consumo de 400 mil m³/
mês. Tal volume é suficiente para abastecer uma cidade de 90 mil habitantes. O faturamento fidelizado com os contratos
firmados representa R$ 35 milhões/ ano somente com o volume de água, somando-se o volume de água e esgoto, o
faturamento fidelizado chega a aproximadamente R$ 60 milhões/ano.
Programa de Recebimentos de Esgotos Não-Domésticos (PREND): Atualmente, uma das grandes preocupações
das empresas é o destino dos esgotos provenientes do processo produtivo. Para atender a esta necessidade, a Sabesp
preparou-se para receber e tratar os esgotos não domésticos das indústrias. A Sabesp coletou 15,3 milhões m³ de
efluentes ao longo de 2008, o que corresponde a 1,3 milhão m³/mês. O trabalho resultou em um faturamento de R$ 111
milhões.
Programa de Uso Racional de Água (PURA): As soluções para diminuir o consumo de água são compostas de ações
como detecção e reparo de vazamentos, troca de equipamentos convencionais por equipamentos economizadores,
estudos para reaproveitamento da água e palestras educativas.
Em 2007, foi assinado um convênio com a Prefeitura de São Paulo, envolvendo a implantação do PURA em 2.800
imóveis da Prefeitura. Em 2008, 240 escolas municipais foram adaptadas com vasos sanitários e torneiras
economizadores, feitos de material muito mais resistente, próprio para uso público intensivo. Além disso, foram
realizadas pesquisas de vazamentos no ambiente externo das escolas, distribuídos 500 mil folhetos explicativos aos
alunos e oferecido curso de educação ambiental a 1500 funcionários da educação, responsáveis pela gestão do
consumo. Em 2009, 260 escolas já foram adaptadas. O Governo do Estado de São Paulo também aderiu ao PURA. No
final de 2008, 350 escolas estaduais fecharam contrato com a Sabesp para integrar o programa.
Água de Reúso: A água de reúso é produzida dentro das Estações de Tratamento de Esgoto e pode ser utilizada para
refrigeração de equipamentos, em processos industriais, em prefeituras e entidades que usam a água para fins nãopotáveis. A utilização de água de reúso colabora para a expansão da oferta de água destinada ao abastecimento público
e preservação do meio ambiente. O processo de produção da água de reúso da Sabesp é assegurado pelo sistema de
gestão ISO 9001:2000, obedecendo rigorosos parâmetros de qualidade.
Manual do empreendedor: O objetivo do material é orientar os empreendedores, projetistas e construtores do Estado
de São Paulo quanto aos critérios adotados pela Sabesp para a correta interligação de empreendimentos imobiliários
aos sistemas públicos de água e esgotos.
Medição Individualizada: A Sabesp lançou em 2008 uma tecnologia que permite medir separadamente o consumo
individual de cada apartamento de um condomínio. Batizada de “medição individualizada”, a nova tecnologia atende a
uma antiga reivindicação de muitos condôminos e pode se transformar em um importante incentivo econômico ao uso
racional da água.
O modelo adotado pela Sabesp foi desenvolvido a partir de uma parceria com o Centro de Desenvolvimento e
Documentação da Habitação e Infra-Estrutura Urbana, ligado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Da
união resultou o programa “ProAcqua”, responsável por capacitar e certificar profissionais e empresas para o serviço de
medição individual.
A certificação de empresas com o selo ProAcqua permite aos condomínios escolher no mercado um prestador de
serviços para adaptar as instalações do prédio à medição individualizada. Desta maneira, há competição entre os
prestadores de serviço, o que acaba resultando em preços finais atrativos.
Telemedição: o serviço de telemedição possibilita o monitoramento do consumo do hidrômetro em tempo real via
internet. O histórico de consumo é apresentado em gráficos de acordo com o período determinado pelo cliente. Além
disto, o sistema disponibiliza alertas sobre vazamentos e picos de consumo por meio de correio eletrônico e mensagens
de celular. A gestão de consumo em tempo real permite a tomada de decisões com maior agilidade, aumentando a
eficiência logística das respostas, ao mesmo tempo em que reduz o desperdício de água.
Iniciado como projeto piloto em maio de 2007, encontram-se atualmente instalados 2021 pontos de monitoramento em
clientes, sendo 120 em grandes clientes e 1901 em edificações da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio do
convênio estabelecido entre as entidades. Internamente o sistema também é utilizado para a gestão de equipamentos
operacionais com 40 aparelhos instalados.

Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, a Companhia está vinculada à Cláusula Compromissória de Arbitragem,
mediante a qual a BM&FBovespa, a Companhia e os seus acionistas, os administradores e os membros do Conselho
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de
Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado, a ser conduzida junto à Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BM&FBovespa, de
conformidade com o Regulamento da referida Câmara, observada a ressalva aplicável aos direitos indisponíveis.
1.7 Desempenho Econômico Financeiro
O lucro líquido do ano foi de R$ 1.008,1 milhão, ligeiramente abaixo dos R$ 1.055,3 milhão registrado em 2007. Esta
redução foi influenciada, especialmente, pelo efeito da desvalorização do real frente ao dólar norte-americano sobre a
dívida em moeda estrangeira. O equacionamento das pendências financeiras com o Governo do Estado de São Paulo
colaborou para amenizar o impacto cambial. Esse resultado fortalece os fundamentos econômico-financeiros da
Empresa, em linha com a diretriz estratégica “Crescimento com Sustentabilidade”.
Quadro 8 - Lucro Líquido
R$ milhões correntes
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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 e dos diretores.
Conselho de Administração: É composto por onze membros com mandato unificado de dois anos, permitida a
reeleição. A posição de presidente do conselho e presidente da Companhia é ocupada por pessoas distintas. Dentre os
Conselheiros, três são independentes de acordo com as regras do Regulamento do Novo Mercado, sendo um deles
eleito pelos acionistas minoritários.
Segundo o estatuto da Empresa, é assegurada a participação de um representante dos empregados no Conselho de
Administração, com mandato coincidente com o dos demais conselheiros.
Comitê de Auditoria: O Conselho de Administração é assessorado por um Comitê de Auditoria, composto por três
Conselheiros de Administração independentes, dos quais um é especialista em finanças e Coordenador do Comitê. As
responsabilidades e forma de atuação deste Comitê estão definidas em seu regimento interno, disponível no website da
Companhia.
Conselho Fiscal: Instalado de forma permanente, desde a criação da Empresa, compõe-se de cinco membros titulares
e respectivos suplentes, sendo um representante dos acionistas minoritários.
Diretoria Executiva: A Diretoria é composta por seis membros com mandato unificado de dois anos, permitida a
reeleição. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um deles designado Diretor Presidente.
Auditoria Interna: A Auditoria Interna tem atuação independente, com o objetivo de avaliar a integridade, adequação,
eficácia e eficiência dos processos e dos sistemas de informações e de controles internos. Para o adequado
cumprimento de suas responsabilidades, a Auditoria Interna tem acesso a todos os documentos, registros físicos e
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Efeitos da crise
Os efeitos da deterioração do ambiente macroeconômico sobre a Sabesp tendem a ser amenizados por dois fatores. Em
primeiro lugar, a Empresa possui receita estável, com baixa elasticidade-PIB. Em segundo lugar, como companhia de
capital misto, a Sabesp acessa tanto financiamentos públicos que oferecem taxas atrativas e prazos mais longos, como
também o mercado de capitais, nacionais e internacionais. Esses fatores contribuem para a manutenção da solidez
econômico-financeira e para a preservação do plano plurianual de investimentos da Companhia.

Receita Operacional
A receita operacional bruta atingiu R$ 6,8 bilhões, correspondendo a um acréscimo de 6,1% em relação ao exercício
anterior, em decorrência do reajuste tarifário e do crescimento do volume faturado de 1,8% de água e 2,4% de esgoto. A
participação dos serviços de esgoto na receita bruta passou de 41,5% em 2003 para 43,1% em 2008, como resultado da
expansão destes serviços. Esse aumento deve ser uma tendência nos próximos anos, em conseqüência dos
investimentos em infra-estrutura de coleta e tratamento de esgotos.
Quadro 9 - Receita Bruta por segmento
R$ bilhões correntes

A diretriz “Pró-atividade nos relacionamentos externos” estabelece também a ampliação da Governança Corporativa,
que deve ser um desafio constante para uma Empresa que foi a primeira de controle estatal no Brasil a aderir, em abril de
2002, ao Novo Mercado da BM&FBovespa e que, simultaneamente, listou suas ações na Bolsa de Nova Iorque.

Estrutura de Governança
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1.6 Governança Corporativa

Novo estatuto social
Em 2008, a Sabesp passou por um processo de ampla reforma estatutária, adaptando e incluindo modificações que só
reforçam seus compromissos com a boa governança. Os principais objetivos da reforma estatutária foram:
•
adaptação às alterações legislativas promovidas na lei de criação da Companhia, que permitiram à Sabesp
flexibilidade societária para criar subsidiárias e participar de outras empresas, bem como ampliaram seu escopo de
atuação para novos setores como energia, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos;
•
facilitação da participação dos acionistas em Assembléias Gerais;
•
ampliação das competências e fortalecimento do Conselho de Administração;
•
utilização das tecnologias de multimídia disponíveis, permitindo a realização de reuniões por teleconferência, com
validade e efetividade jurídica idêntica às reuniões presenciais;
•
previsão de mecanismo de defesa sólido para os administradores e empregados da Companhia, oferecendo-lhes
respaldo jurídico em caso de questionamento dos atos praticados no interesse da empresa, inclusive, por meio da
possibilidade de contratação de advogados externos para defesa pessoal.
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Os volumes de água e esgoto estão demonstrados a seguir:
Quadro 10 - Volume Faturado de Água e Esgoto(1) por Categoria de Uso - milhões de m³
Água
Esgoto
Água + Esgoto
Residencial
Comercial
Industrial
Pública
Total varejo
Atacado
Água de reúso
Total
(1) Não auditado

2007
1.338,8
151,2
35,3
47,4
1.572,7
274,3
1.847,0

2008
1.358,7
154,0
35,7
47,1
1.595,5
284,5
0,2
1.880,2

%
1,5
1,9
1,1
(0,6)
1,4
3,7
1,8

2007
1.065,1
138,4
33,3
37,8
1.274,6
24,9
1.299,5

2008
1.088,8
141,8
33,9
38,0
1.302,5
27,9
1.330,4

%
2,2
2,5
1,8
0,5
2,2
12,0
2,4

2007
2.403,9
289,6
68,6
85,2
2.847,3
299,2
3.146,5

2008
2.447,5
295,8
69,6
85,1
2.898,0
312,4
0,2
3.210,6

%
1,8
2,1
1,5
(0,1)
1,8
4,4
2,0
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Quadro 11 - Volume Faturado de Água e Esgoto(1) por Região - milhões de m³
2007
1.046,8
525,9
1.572,7
274,3
1.847,0

Água
2008
1.065,9
529,6
1.595,5
284,5
0,2
1.880,2

%
1,8
0,7
1,4
3,7
1,8

Metropolitana
Sistemas Regionais(2)
Total Varejo
Atacado
Água de reúso
Total
(1) Não auditado
(2) Composto pelas regiões do litoral e interior.

2007
866,0
408,6
1.274,6
24,9
1.299,5

Esgoto
2008
887,3
415,2
1.302,5
27,9
1.330,4

Água + Esgoto
2007
2008
1.912,8
1.953,2
934,5
944,8
2.847,3
2.898,0
299,2
312,4
0,2
3.146,5
3.210,6

%
2,5
1,6
2,2
12,0
2,4

%
2,1
1,1
1,8
4,4
2,0

A receita operacional líquida alcançou R$ 6,4 bilhões, uma evolução de 6,4% sobre 2007.
Quadro 12 - Receita Líquida
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Em maio de 2008 ocorreu a assinatura do contrato de empréstimo junto ao BID e bancos privados denominado “AB
LOAN”, no valor de US$ 250 milhões, cujo desembolso ocorreu integralmente no mês de junho de 2008. Tais recursos
foram utilizados para o refinanciamento de dívidas vincendas e para a execução de parte do plano de investimentos
da Companhia, mais especificamente na conclusão das obras complementares do Projeto Tietê Etapa II e à
antecipação da execução da Etapa III.
Em junho de 2008, a Empresa liquidou o saldo de US$ 98 milhões do Eurobônus 2008.
A Companhia arquivou em outubro de 2008 o 2º Programa de Distribuição de Valores Mobiliários, no valor de até R$ 3
bilhões, junto a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No âmbito do Programa, ainda em outubro a Empresa
realizou a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 220 milhões.

Em um ano de grande queda do valor das ações, o papel da Sabesp acumulou perda inferior ao índice Ibovespa. A
ação encerrou o ano cotada a R$ 27,76, uma desvalorização de 33% em comparação ao final de 2007, enquanto o
principal índice da bolsa de valores de São Paulo registrou queda de 41% no mesmo período. O valor de mercado da
Companhia no fechamento de 2008 era de R$ 6,3 bilhões, ou 60% do Patrimônio Líquido contabilizado.
Mesmo com a considerável queda do valor da ação, o volume financeiro de movimentação das ações da Empresa R$ 3,2 bilhões - sofreu redução de apenas 14% em comparação ao ano de 2007, resultado da alta liquidez da ação da
Sabesp, o que garantiu a presença do papel em 100% dos pregões, com média de 843 negócios ao dia, desempenho
43% superior a 2007.
Seguindo a tendência de queda do mercado acionário internacional em 2008, a cotação dos American Depositay
Receipts (ADR) da Companhia registrou desvalorização de 48%, fechando o ano a US$ 24,21. A quantidade
negociada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) cresceu 29% e a quantidade em circulação aumentou 14%,
em comparação a 2007. Com isto, a quantidade de ADRs em circulação na NYSE superou a quantidade de ações em
circulação na BM&FBovespa. O volume financeiro negociado na NYSE em 2008 foi de US$ 3,8 bilhões (R$ 8,9
bilhões), representando um crescimento de 13%.
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milhões, compõe parte da contrapartida da Empresa no Programa Onda Limpa. O segundo, firmado em maio de 2008,
refere-se a projetos a serem executados em municípios da Região Metropolitana de São Paulo, no âmbito da 3ª etapa do
Projeto Tietê. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 195 milhões com financiamento de R$ 174 milhões.
Em julho de 2008 foi encerrado o contrato celebrado em 2002 com o BNDES, no valor de R$ 240 milhões, para
financiar parte da contrapartida da Sabesp na 2ª etapa do Projeto Tietê. O contrato se encerrou com a realização de
100% de desembolso e com o cumprimento das metas e objetivos contratuais.

Seguindo a diretriz de “Crescimento com Sustentabilidade”, a Empresa definiu ações com vistas ao aumento de
receita, com destaque para:
•
vender produtos e serviços para grandes clientes, em especial com a Plataforma Sabesp Soluções Ambientais,
apresentada na seção Reposicionamento da Sabesp diante do Novo Marco Regulatório;
•
intensificar as ações para diminuir a inadimplência;
•
acelerar o programa de alienação de imóveis não operacionais; e
•
intensificar as negociações com municípios permissionários.

Quadro 15 - Composição acionária em 31/12/2008

50,26%

Custos e Despesas
Os custos e despesas tiveram acréscimo de 6,2%. A participação destes na receita líquida manteve-se estável
em 65,0%.
A crise econômica motivou também uma série de medidas para contenção de despesas, tais como:
•
contingenciamento de R$ 91 milhões em 2008;
•
suspensão de reformas e obras não prioritárias; e
•
manutenção das despesas orçadas para 2009 no mesmo nível de 2008.
Além disso, tiveram prosseguimento outras ações para redução de despesas, tais como:
•
adequar o quadro de pessoal, que ocorrerá no período 2009-2011;
•
reduzir gastos com frota de automóveis: 24,9% da frota própria foi substituída por frota alugada. Isso representou,
ao longo de 2008, economia de R$ 2,0 milhões;
•
acirrar a competição em licitações com a ampliação do uso de pregões eletrônicos; e
•
dar continuidade ao programa de eficiência energética.
Com relação ao programa de eficiência energética, a Sabesp vem desenvolvendo diversas ações com o objetivo de
reduzir os custos com energia na operação, com destaque para:
•
revisão dos contratos de fornecimento de energia elétrica, adequando-os às características de consumo. Em
2008, a economia obtida foi de R$ 2,3 milhões.
•
migração de 11 unidades consumidoras do Ambiente de Contratação Regulado para o Ambiente de Contratação
Livre, em 2004 e 2005, tendo alcançado as seguintes economias:
Quadro 13 - Economia nos gastos com energia elétrica obtida com a migração
(em valores correntes) - R$ milhões
2004
8,8

2005
25,1

2006
35,1

2007
40,1

2008
15,7

Total
Acumulado
124,8

Resultado Operacional
O resultado medido pelo LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) foi de R$ 2,8 bilhões
em 2008, resultado 5,2% superior ao obtido em 2007. A margem LAJIDA fechou o ano em 44,7%.
Quadro 14 - LAJIDA
R$ milhões correntes
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A ação Sabesp é negociada na Bolsa de Valores de São Paulo sob o código SBSP3 e na NYSE sob o código SBS e
continua integrando os principais índices da BM&FBovespa, sendo que pelo segundo ano consecutivo, participa da
carteira teórica do ISE.
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Dividendos
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Em 2008, a Sabesp pagou R$ 300,7 milhões em dividendos a título de juros sobre capital próprio, o que representou
28,5% do lucro líquido de 2007, correspondendo a R$ 1,32 por ação ordinária. Com relação ao ano de 2008, o
Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 296,2 milhões,
correspondendo a R$ 1,30 por ação ordinária, a ser pago em até sessenta dias após a realização da Assembléia
Geral Ordinária, que aprovará as contas de 2008.
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Rating

CIA SANEAMENTO BASICO DO EST SP - SABESP .............................. 2

De acordo com a Standard & Poor´s, a Sabesp possui rating de crédito “BB-” na escala global e para emissões em
moeda estrangeira. Na escala nacional, para as emissões em curso e para a Companhia, o rating é “brA+”. Em
setembro de 2008, a Standard & Poor´s reafirmou os ratings da Companhia em razão da “melhora contínua em seu
desempenho financeiro e avanços nas negociações de contratos de serviços pendentes com os municípios do Estado
de São Paulo” e alterou a perspectiva do rating, que passou de estável para positiva.
Na avaliação da Fitch Ratings Brasil, a classificação de risco de crédito da Companhia é “BB” para emissões em
moeda estrangeira e “A+(bra)” para emissões em moeda local. A Fitch não emite, para a Sabesp, rating de crédito nas
escalas global e nacional.
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Análise do endividamento
A dívida líquida fechou o ano de 2008 em R$ 6.243,1 milhões, um aumento de 19,6%, comparada aos R$ 5.220,2
milhões registrados em 2007. Ao final de 2008, o endividamento atrelado à moeda estrangeira correspondia a 33,2%
comparado a 21,8% em 2007.
Em decorrência da necessidade de refinanciamento de dívidas e do maior volume de investimentos realizados no ano
de 2008, a Sabesp contraiu novas dívidas no valor de R$ 1.049,9 milhões. Considerando que no mesmo período a
Companhia amortizou um total de R$ 629,5 milhões de dívidas, o saldo líquido foi um aumento de R$ 420,4 milhões
no endividamento total. A alavancagem financeira medida pelo indicador Dívida Líquida/LAJIDA passou de 1,9x em
2007 para 2,1x em 2008.

QMRA PARTICIPACOES S/A ......................................................... 148

A diretriz “Soluções Ambientais” estabelece que a Sabesp deve incorporar em sua dinâmica de atuação a
implementação de políticas voltadas para a sustentabilidade ambiental e o fortalecimento do compromisso com o
meio ambiente, perante a sociedade.
Neste sentido, em 2008 a Sabesp atuou em várias frentes para aprimorar a gestão ambiental, na busca da
universalização dos serviços de saneamento. Buscou-se conjugar, em linha com o conceito de sustentabilidade, os
resultados econômico-financeiros com a preservação ambiental e o desenvolvimento social, de forma integrada e
com ganhos de sinergia.

REAL CHP SA ................................................................................ 67
REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. ............................................ 57
REAL MICROCREDITO ASSESS. FINANC. S.A. ................................ 65
REDE ENERGIA S/A ...................................................................... 107
TANGARA ENERGIA S/A .............................................................. 154
TRIUNFO PARTS INVESTIMENTOS S/A ............................................ 81
UNIBANCO EMPREEND PARTS S/A .............................................. 120

Política de Meio Ambiente

UNIBANCO INVESTIMENTOS E PARTS S/A .................................... 104

Após audiências públicas, foi aprovada em janeiro de 2008 uma nova Política de Meio Ambiente, que estabeleceu
diretrizes para a gestão ambiental da Empresa, buscando o seu redirecionamento e orientando suas ações no sentido
de ir além do atendimento adequado e eficiente aos municípios e do equacionamento do passivo ambiental, atuando
de maneira a contribuir para o desenvolvimento sustentável e a excelência ambiental. As novas diretrizes foram
baseadas na abordagem sistêmica do meio ambiente, permitindo o planejamento integrado e a sustentabilidade dos
processos nas dimensões econômica, ambiental e social e o uso sustentável dos recursos naturais

WEBMOTORS S.A. ........................................................................ 71

Fontes de Recursos
Rede de Gestão Ambiental
Para viabilizar o Plano Plurianual de Investimentos, a Sabesp está negociando e já contratou para seus programas os
seguintes empréstimos e financiamentos:

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Em julho de 2008 foi encerrado o contrato celebrado em 2000 junto ao BID no valor de US$ 200 milhões para financiar
a 2ª etapa do Projeto Tietê. O contrato se encerrou com a realização de 100% de desembolso e com o cumprimento
das metas e objetivos contratuais.
A Empresa está negociando com o BID um financiamento no valor de US$ 600 milhões para a 3ª etapa do Projeto. A
contrapartida da Sabesp corresponderá a US$ 200 milhões, o que totaliza um investimento de US$ 800 milhões. A
expectativa é que a contratação do financiamento ocorra no 2º semestre de 2009.

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
A Sabesp está negociando com o BIRD um financiamento para o Programa Mananciais, que integra o Programa Vida
Nova. O Programa Mananciais conta com a participação do Estado e de vários municípios, além da Sabesp, e
coordenação geral da Secretaria de Saneamento e Energia. Do montante total a ser aplicado no Programa,
aproximadamente US$ 281,8 milhões, caberá à Sabesp a maior participação, US$ 125 milhões, dos quais US$ 100
milhões correspondem a recursos financiados e US$ 25 milhões de contrapartida. A expectativa é que a contratação
do financiamento ocorra no 1º semestre de 2009.
Japan International Cooperation Agency - JICA3
Em 2004 foi celebrado junto ao Japan Bank for International Cooperation (JBIC) contrato de financiamento, no valor de
¥ 21.320 milhões, para a execução do Programa Onda Limpa. Até dezembro de 2008 foi desembolsado,
aproximadamente, 71% do montante.
A Sabesp está negociando com a JICA novos financiamentos para três programas, conforme resumo abaixo:
•
Financiamento complementar ao Programa Onda Limpa: a Companhia foi autorizada pela Comissão de
Financiamentos Externos (COFIEX) a negociar com a JICA um financiamento de até US$ 381,1 milhões e US$
33,1 milhões de contrapartida, totalizando US$ 414,2 milhões.
•
Programa Pró-Billings: o programa será executado na área da Represa Billings em São Bernardo do Campo. O
montante estimado para o Programa é de US$ 123 milhões, sendo US$ 61,5 milhões de financiamento e US$
61,5 milhões de contrapartida. A expectativa é que a contratação do financiamento ocorra até o final de 2009.
•
Programa de Redução de Perdas: o financiamento da 2ª etapa está sendo negociado com a JICA. Para esta etapa
o programa prevê um montante estimado de US$ 565,0 milhões, sendo US$ 480,0 milhões de financiamento e
US$ 85,0 milhões de contrapartida.
3

A partir de 1º de outubro/2008 a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) incorporou as operações de
empréstimo AOD (Assistência Oficial para o Desenvolvimento) do Banco Japonês de Cooperação Internacional (JBIC).

Caixa Econômica Federal - CEF
A Sabesp celebrou no período de 2003-2008 contratos com a CEF, que correspondem a investimentos de
aproximadamente de R$ 2,1 bilhões, dos quais R$ 1,8 bilhão é financiado. Deste montante, foram celebrados contratos
em 2008 com investimento de aproximadamente R$ 948 milhões, dos quais R$ 792 milhões são financiados.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
A Sabesp tem atualmente dois contratos junto ao BNDES, que totalizam investimentos da ordem de R$ 325 milhões,
dos quais R$ 304 milhões são financiados. O primeiro contrato firmado em novembro de 2007 no valor de R$ 130

A Sabesp prosseguiu em 2008 a tarefa de fortalecer a Superintendência de Gestão Ambiental, criada em 2007.
Implantou, ao longo do ano, 20 “Núcleos de Gestão Ambiental” (NGAs), atendendo a todas as Unidades de Negócios
e algumas superintendências de apoio para estabelecer uma atuação integrada e administrar as demandas
ambientais específicas de cada região. Os NGAs são ainda os disseminadores dos programas corporativos e atuam
como elo no fluxo de informações entre as unidades operacionais e a área corporativa.

Certificação ISO 14001
A obtenção da certificação ISO 14001 é uma das metas estratégicas da Companhia, visando certificar 10% das
unidades operacionais até o final de 2010, constituindo-se na 1ª fase do programa. Isto corresponde a 65 Estações de
Tratamento de Água (ETAs) ou Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs). Atualmente, a Sabesp possui quatro
ETEs certificadas, na Região Metropolitana de São Paulo (municípios de Salesópolis (Sede e Remédios), Arujá e
Biritiba Mirim), que servem como projeto-piloto.

Gestão da Conformidade Ambiental
A gestão da conformidade ambiental está relacionada à estruturação e implantação de programa para
equacionamento do passivo ambiental, voltado para cumprimento dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e
Acordos Judiciais e para regularização e manutenção das licenças ambientais e das outorgas de direito de uso dos
recursos hídricos do seu parque operacional.
A Empresa está atuando de forma pró-ativa e preventiva, estabelecendo compromissos e formalizando Termos de
Ajustamento de Conduta com os órgãos fiscalizadores e com o Ministério Público, contemplando em seu
planejamento orçamentário os recursos destinados a esse fim.
Em parceria com a área jurídica vem-se uniformizando a abordagem e o suporte às atividades jurídico-legais de
maneira eficiente, eficaz e corporativa. Este trabalho inclui a formação de peritos e assistentes técnicos internos.
Considerando-se a necessidade de renovação periódica das licenças e outorgas, a Sabesp vem aprimorando seus
instrumentos de gestão para monitorar suas atividades e instalações. 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 Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos colegiados descentralizados e organizados por bacias hidrográficas,
compostos por representantes do governo, dos usuários e da sociedade civil, direta ou indiretamente envolvidos na
gestão participativa dos recursos hídricos.
A Sabesp é representante do segmento “Estado” em todos os 21 comitês estaduais e nos 2 comitês federais em atuação
no estado. A Empresa atua também nas Câmaras Técnicas dos Conselhos Federal e Estadual de Recursos Hídricos.
Para garantir uma participação ativa e qualificada desses representantes, foram estabelecidas diretrizes
corporativas para representação institucional junto aos Sistemas Nacional e Estadual de Gestão de Recursos
Hídricos. O processo inclui troca de experiências entre os representantes da Empresa e a disseminação de
conhecimentos da área em questão.

Educação Ambiental
A Sabesp deu continuidade, ao longo do ano de 2008, ao processo de estruturação do Programa de Educação
Ambiental Sabesp (PEA Sabesp), em consonância com as diretrizes estratégicas e com a Política de Meio Ambiente
da Empresa. Também houve o alinhamento do programa com os princípios das conferências internacionais em
Educação Ambiental, bem como com a legislação ambiental e com as diretrizes das políticas nacional e estadual de
Educação Ambiental. Em paralelo, ocorreu, em 2008, o treinamento presencial de 900 empregados e 100
multiplicadores.
continua...
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SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - 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. Eles se destinam, sobretudo, ao público infantojuvenil, alunos de escolas públicas e particulares, professores e comunidades de baixa renda. Entre os projetos,
destacam-se: Sabesp nas Escolas, Clubinho Sabesp, Sabesp Ensina, Educando para a Cidadania, Visitas monitoradas
às instalações operacionais, Programa de Uso Racional da Água (PURA) e Programa Água na Escola.

faixa etária de 40 anos. Com relação à escolaridade, 23,6% dos empregados possuem apenas o ensino
fundamental, 44,4% possuem ensino médio e 32% tem nível universitário. Com relação à distribuição por etnia, há
14.111 brancos, 2.250 pardos / negros, 264 amarelos, um indígena e 23 não declarados. A Sabesp atende ao
Decreto 3.298, de 1999, que determina a reserva de 5% das vagas oferecidas nos processos de concursos
públicos para pessoas com deficiência.
Quadro 18 - Colaboradores por Categoria

Gestão das Emissões de Carbono
A Sabesp realizou em 2008 seu primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE). O resultado obtido foi
1.719.158,89 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente), ano-base 2007. A principal fonte de emissões diretas
da Empresa é o processo de coleta e tratamento de esgotos, responsável por 93,23% do total. Em seguida, estão as
emissões indiretas resultantes do consumo de energia elétrica, as quais contabilizaram 3,66%. O escopo do inventário e
o total das emissões de GEE encontram-se na tabela que segue.
Quadro 17 - Totais de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa (GEE) por peso
Tipo de Emissões

Direta

Escopo 1

Escopo 2
Indireta

Escopo 3

Atividade
Tratamento de Esgotos (tratado e não tratado)
Frota Própria de Veículos
Frota Náutica
Geradores e outros Maquinários
Energia Elétrica
Frota Terceirizada
Transporte Aéreo

Total

Toneladas
de CO2e
1.590.268,42
22.105,79
4,36
23.221,98
62.927,61
20.365,19
265,54
1.719.158,89

Complementarmente, a Sabesp elaborou estudos de viabilidade de projetos para redução de emissões nos processos
de tratamento de esgotos e para maior eficiência no uso de energia elétrica. Foram identificadas as seguintes
oportunidades para futura redução das emissões de GEE pela Empresa:
• Implantação do Programa Corporativo de Controle e Redução de Perdas de Água;
• Utilização de queimadores de biogás mais eficientes (modelos fechados) do que os equipamentos existentes em
grandes estações de tratamento de esgotos;
• Utilização de biogás em pequenas centrais termelétricas (PCTs) nas ETEs;
• Cobertura de lagoas de estabilização de esgotos para captação e destruição de metano ou conversão de biogás em
energia.
A Sabesp também desenvolve projetos de reflorestamento para recuperação de matas ciliares e áreas de proteção de
mananciais, os quais possuem potencial para compensar parte das emissões de GEE da Empresa.
Outra importante iniciativa da Empresa foi a sua participação na 6ª edição do “Carbon Disclosure Project” (CDP), de
forma a possibilitar, pelo 3º ano consecutivo, o acesso, aos públicos de interesse, às informações sobre o
desenvolvimento desse tema na Sabesp.

Boas Práticas Ambientais
Programa de Plantio e Viveiro de Mudas
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A Sabesp mantém os viveiros florestais do Jaguari (Vargem), Morro Grande (Cotia) e Jales, cuja capacidade de
produção total é de aproximadamente 300 mil mudas por ano. A maior parte das mudas se destina ao plantio nas áreas
de preservação permanente (APP) do entorno de represas e à recomposição das matas ciliares. Em 2008 foi instalada
na estufa do viveiro do Jaguari uma estrutura com capacidade inicial para produzir 50 mil mudas/mês em tubetes,
contribuindo para o aumento da produtividade.
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Recomposição Florestal
Programa Verde Vida
O projeto visa a recomposição da mata ciliar no Rio Canoas, no Município de Franca, e no Rio Paraíba do Sul, nos
municípios de São José dos Campos, Pindamonhangaba, Roseira, São Luiz do Paraitinga, Canas e Arapeí.
Esses programas foram realizados em parceria com a comunidade local e organizações da sociedade civil. Em 2008
foram plantadas 1.600 mudas em Franca e 35.870 no Vale do Paraíba. O total plantado desde 2001 supera 154.000
mudas. O programa terá continuidade ao longo de 2009.
Reserva Florestal Morro Grande
A reserva florestal do Morro Grande, de propriedade da Sabesp, está localizada no Município de Cotia e apresenta área
total de 109,5 km² (10.950 hectares), dos quais 2,6% externos ao seu limite, que correspondem à ETA Morro Grande,
operada pela Sabesp.
A reserva foi criada pela Lei Estadual nº 1.949/1979, com a destinação específica de preservação da flora e da fauna e
proteção aos mananciais.
A totalidade de sua área encontra-se recoberta por florestas, primárias e secundárias, pertencentes ao Domínio da Mata
Atlântica. A área protegida corresponde às cabeceiras do rio Cotia e desde 1916 forma o sistema produtor Alto Cotia
constituído pelas represas Pedro Beicht e Cachoeira da Graça, beneficiando uma população de 350 mil habitantes.
A reserva encontra-se entre as áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da
biodiversidade brasileira. Ela está inserida na reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, a qual é
integrante da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, do Programa “Man and Biosphere” (MAB) “O Homem e a Biosfera”
da Unesco, instituída em junho de 1994.

EMP DISTR DE ENEGIA VALE PARANAPAEMA S.A......................... 141
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EMP ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S/A .......................... 105
ENERCONSULT S.A. ....................................................................... 95
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GRUCAI PARTICIPACOES S.A. ........................................................ 87
INPAR S.A. .................................................................................... 77
LOGOS ENGENHARIA S.A. ............................................................ 97
MAGNOLIA HOLDINGS S.A. .......................................................... 76
MERCEDES-BENZ LEASING BRASIL ARREND MERC ......................... 89
QMRA PARTICIPACOES S/A ......................................................... 148
REAL CHP SA ................................................................................ 67
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UNIBANCO INVESTIMENTOS E PARTS S/A .................................... 104
WEBMOTORS S.A. ........................................................................ 71

Biossólidos
O Projeto Biossólidos visa desenvolver tratamento adequado para o lodo proveniente das Estações de Tratamento de
Esgotos Sanitários, a fim de transformá-lo em composto fertilizante e condicionador de solo para uso agrícola. Com esta
medida, a Sabesp reduz 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.
Na região de Franca, durante o ano de 2008, 10.704 m³ de biossólido foram aplicados na agricultura. Também neste ano
foi lançado o Sabesfértil São José dos Campos gerado na área de compostagem da ETE Lavapés.

Programa Sabesp 3Rs
A coleta seletiva de resíduos foi ampliada na Sabesp a partir do lançamento do Programa Sabesp 3Rs nos Complexos
Administrativos Costa Carvalho e Sumidouro (Pinheiros/SP) em abril de 2008. Assim, o programa passou a envolver os
três maiores complexos administrativos da Empresa, nos quais trabalham aproximadamente 4 mil pessoas, incluindo os
prestadores de serviços. Para a implantação desse programa foram realizadas as seguintes atividades:
•
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;
•
instalação de central de armazenamento de recicláveis;
•
realização de encontros educativos com a participação de mais de 700 pessoas entre empregados, terceirizados,
estagiários e aprendizes;
A partir dessas iniciativas foi possível alcançar uma redução média diária na quantidade de resíduos encaminhada para
aterro sanitário de cerca de 1 m³/dia.
Em paralelo, foram iniciados os preparativos para revitalização do programa no Complexo Administrativo da Ponte
Pequena e elaborado um procedimento empresarial no qual se encontram as diretrizes para a implantação do Programa
Sabesp 3Rs em todas as unidades administrativas da Companhia.

Abraço Verde
Projeto que visa a arborização do entorno das 4 mil instalações da Sabesp em toda base operada. O primeiro plantio
deu-se no Complexo Administrativo Ponte Pequena no Dia da Árvore, com participação de autoridades, ONGs e
moradores da Comunidade do Gato. Os protetores utilizados foram fabricados em “madeira plástica” na entidade
beneficente Fazenda Esperança.

Papel Reciclado
A Sabesp utiliza aproximadamente 2,4 milhões de folhas de papel A4 reciclado por mês (cerca de 12t de papel/mês),
preservando o equivalente a 288 árvores. O papel é utilizado para a impressão de correspondência das atividades
administrativas e de contas mensais de serviços de água e/ou esgotos no interior. A Empresa está gradativamente
substituindo o papel branco A4 por papel reciclado na impressão de comunicações internas, avisos, ofícios e cartões de
visita.

Parque da Integração
O Parque da Integração está em construção sobre a faixa onde estão aterradas as tubulações da adutora Rio Claro e
levará melhores condições de vida à população que reside entre os bairros de Sapopemba e São Mateus. A população
local participou da concepção dos vários equipamentos, atendendo às demandas de lazer de cada faixa etária. Foram
construídas quadras esportivas, pistas de skate, canchas de bocha e mesas de jogos.
Após a sua conclusão, várias ruas serão interligadas entre os bairros Jardim Redenção - Sapopemba e Jardim Vera
Cruz - São Mateus, facilitando as atividades do cotidiano dos moradores da região, que poderão utilizar a infraestrutura
oferecida pelo parque para caminhar até o trabalho.
Com o objetivo de conservar a área contemplada, o Parque da Integração irá fomentar a participação da comunidade
com o desenvolvimento de projetos socioambientais que façam o melhor uso da sua infra-estrutura e agregue valor a
essa integração, garantindo a sustentabilidade social e física da Adutora Rio Claro.

Parcerias
Além das ações de gestão ambiental corporativa, foram lançados em 2008 projetos em prol do meio ambiente,
envolvendo engajamento com a sociedade e parcerias com organizações não governamentais. As iniciativas mais
relevantes são destacadas a seguir:
•
PROL - Programa de Reciclagem de Óleo de Fritura
•
Planeta Sustentável
•
Programa “Um Milhão de Árvores no Cantareira”
•
De Olho na Mata Atlântica
•
Audiências de Sustentabilidade
3. RESPONSABILIDADE SOCIAL

Diário Oficial

Este capítulo é dedicado ao relacionamento da Sabesp com as diversas partes interessadas: clientes, municípios,
agentes de controle e regulação, acionistas, financiadores, parceiros da cadeia de suprimentos, entidades da sociedade
civil, colaboradores e demais agentes, conforme estabelecido pela diretriz “proatividade nos relacionamentos externos”.
Em 2008, importantes avanços no campo da responsabilidade social tiveram impacto direto na gestão com os
colaboradores e no relacionamento com as partes interessadas. A Sabesp tem a crença no poder das parcerias para o
desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida. Sempre assumindo a responsabilidade socioambiental
como um compromisso da maior importância e buscando alinhar suas atividades aos dez princípios do Pacto Global da
ONU e aos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a Empresa fundamenta suas ações na gestão ética e
na sustentabilidade.
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Indicadores de Capital Humano
A Sabesp contava em 2008 com 16.649 empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e 328 estagiários.
Além disso, a Empresa propicia oportunidade a 539 jovens aprendizes contribuindo para a formação da cidadania,
capacitação e inserção no mercado formal de trabalho, gerando oportunidade de profissionalização. A Sabesp não
trabalha com mão de obra terceirizada, contratando serviços conforme a necessidade. Do efetivo de pessoal 81,5% são
homens e 18,5% mulheres, com uma média de 18 anos de empresa, sendo que há uma concentração de 70% acima da

Categoria
Gerentes
Universitários
Adm./Técnicos
Operacionais
Sub total
Estagiários
Aprendizes
Total

2007
578
2.899
6.911
6.462
16.850
337
528
17.715

2008
585
2.854
6.823
6.387
16.649
328
539
17.516

Quadro 19 - Rotatividade de Empregados Total, por Gênero, Faixa Etária e Região - 2008
Rotatividade
Gênero
Mulheres
Homens
Faixa etária
20 a 40 anos
41 a 55 anos
Acima de 55
Região
RMSP
Interior e Litoral
Total empresa

%
1,0
1,3
1,5
0,9
2,1
1,3
1,1
1,3

Relacionamento com Clientes
A valorização do cliente faz parte da diretriz “proatividade nos relacionamentos externos”. Neste sentido, a Sabesp
tem se empenhado em aprimorar o atendimento e a prestação de serviços; revisar normas comerciais, em
conformidade com as melhores práticas de defesa do consumidor. 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.
Também realiza desde 2005, pesquisa de satisfação dos clientes, com o objetivo de monitorar a evolução do grau
de satisfação, permitindo detectar e atuar nos pontos favoráveis, nos falhos e nas oportunidades de melhorias. Os
resultados ainda são incorporados ao Planejamento Estratégico e Operacional da Empresa, permitindo identificar e
promover ajustes para que o direcionamento empresarial esteja alinhado à opinião dos clientes. Em 2008
identificou-se a ordem de relevância dos produtos e atendimento comercial e operacional na opinião do cliente,
sendo Água: 58%, Esgotos: 26% e Atendimento: 15%. Com relação à Satisfação final com os produtos e serviços
observou-se Água: 81%, Esgotos: 67% e Atendimento: 78%. De forma consolidada a satisfação geral da Sabesp
encontra-se em 80%.

Ouvidoria: Canal de Atendimento e Mediação
A Ouvidoria, canal qualificado de atendimento de segunda instância, atua na mediação dos conflitos entre a empresa e
seus clientes. Em 2008, foram realizados 74.065 atendimentos e protocoladas 25.891 manifestações consideradas
Processos de Ouvidoria. Em parceria com o Poder Judiciário, a Ouvidoria vem desenvolvendo o JEC/Digital, que
propicia atendimento diferenciado no sistema de Juizados Especiais Cíveis, buscando soluções amigáveis para
reclamações dos clientes, evitando que eles cheguem a uma ação judicial. Em 2008, o JEC/Digital efetuou 734
atendimentos, com 719 audiências agendadas até dezembro de 2008 e 66% de acordos na fase de conciliação. Outra
parceria se dá com os Serviços de Atendimento ao Consumidor Procon. Em 2008, foram recebidas 1.197 CIPs (Cartas
de Informação Preliminar) do Procon da capital e 899 dos Procons Municipais, que resultaram em 2.096 atendimentos
aos clientes, ainda nas fases iniciais de apreciação.

Relacionamento com os Investidores
Visando manter acionistas e investidores sempre informados sobre suas operações, estratégias e resultados, em 2008 a
Sabesp intensificou seu relacionamento com este público.
Além da reunião pública e das tradicionais conferências de resultados, a Empresa aumentou sua exposição em
conferências para investidores institucionais e pela primeira vez participou de eventos direcionados a investidores
pessoas físicas. Foram 16 conferências/roadshows no Brasil e no exterior (São Paulo, México, Estados Unidos,
Inglaterra, Japão e Cingapura). Objetivando proporcionar maior transparência e facilidade no acesso a informações sobre
a Empresa, a Sabesp ampliou a disponibilidade de informações no site de relações com investidores e fez uso do
mailing como ferramenta de comunicação.

Relacionamento com Fornecedores
O marco regulatório do setor de saneamento básico 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 8.884/1994. A
Sabesp deu a máxima publicidade ao mercado sobre seu planejamento de compras, no sentido de estimular a
concorrência. 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 relacionadas ao setor de saneamento básico.
Ressalta-se ainda que durante o ano de 2008, foram realizados 981 pregões eletrônicos, no valor de R$ 889 milhões,
com economia de R$ 122 milhões. Há especial destaque para que todos os fornecedores atentem para a abolição de
trabalho infantil e forçado nos serviços realizados, cláusula específica mencionada em contrato.

Relacionamento com os Colaboradores
As políticas da Sabesp refletem seu compromisso em atuar de forma responsável e contribuir para a garantia dos
direitos humanos no seu relacionamento com o público interno, expresso no seu Código de Ética e Conduta: “os
dirigentes e empregados, independentemente da posição hierárquica, exercerão suas funções baseados no
comportamento ético, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação”.
Tais premissas são colocadas em prática como demonstrado a seguir:
Manutenção, em 2008, da Certificação Integrada, que tem como base as normas ISO 9001 de Qualidade e OSHAS
18001 de Segurança e Saúde Ocupacional, visando tornar a Sabesp “padrão mundial de excelência na prestação dos
serviços de saneamento ambiental”.
O processo de negociação coletiva permite aos empregados participar de entidades e associações como forma do pleno
exercício de direito. A Participação nos Lucros e Resultados integrou o Acordo Coletivo 2007/08, representando uma
folha-base distribuída conforme as metas atingidas. A Sabesp contribuiu em 2008 com o percentual de 2,1% da folha de
pagamento mensal em previdência privada, com a Sabesprev e desta forma vêm garantindo aos seus empregados a
possibilidade de desfrutar de benefícios previdenciários suplementares aos da Previdência Oficial.
Em 2008, foram investidos R$ 8 milhões em educação contínua por meio da Universidade Empresarial Sabesp,
proporcionando 120 mil participações em atividades de capacitação, que correspondem a 50,2 horas/empregado de
treinamento.
O Programa de Gestão do Conhecimento lançado em 2008 implantou diversas práticas: Comunidade Virtual, Relato de
Viagens e Eventos Externos, Banco de Especialidades entre outros.
O Programa de Segurança e Saúde Ocupacional tem como objetivo garantir condições de trabalho mais seguras.
Desenvolveram-se diversas ações institucionais como campanhas, treinamentos e inspeções de segurança de forma a
enraizar os valores de uma cultura de prevenção e a minorar o número de acidentes do trabalho Observou-se uma
diminuição de acidentes do trabalho com afastamentos típicos, excluídos os de trajeto, uma vez que em 2007 foram 351
acidentes e em 2008 foram 210 acidentes. Para 2009 a meta da Sabesp é de 173 acidentes.
O Programa de Qualidade de Vida - Viver Feliz tem como foco a promoção da vida saudável e do bem-estar por meio de
mudança cultural do estilo de vida. Destaca-se a conquista em 2008 do Selo Ouro Ambiente Livre de Tabaco, por ter
banido o consumo de tabaco dentro das dependências da companhia.
O processo de avaliação por competências permitiu em 2008, 1.095 movimentações, contemplando as diversas
categorias de cargo, o que representa a evolução na carreira de 7 % do quadro de pessoal.
A satisfação e o comprometimento dos empregados são monitorados, anualmente, pela Pesquisa de Clima
Organizacional, respondida de forma voluntária e confidencial. No ano de 2008 foi priorizada a aplicação dos planos
de ação de melhorias propostos nos resultados de 2007, cujo índice de retorno foi de 71%, e o indicador de
favorabilidade de 65%.
A Sabesp tem parceria com a Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais (AVAPE), e por meio dela
propicia oportunidade de inclusão social a 38 profissionais portadores de deficiência.
A valorização e o reconhecimento aos empregados são demonstrados por meio do Prêmio Vida, que em 2008
homenageou mais de 4,5 mil empregados com mais de 10 mil convidados.

Relacionamento com a Comunidade
A Sabesp conta com uma grande rede de empregados, inseridos em projetos sociais dos mais diversos, distribuídos nas
Unidades, que em 2008 beneficiaram 500 mil pessoas, prioritariamente populações carentes e as comunidades do
entorno. Tais atividades contemplam as áreas de educação, esporte, inclusão digital, cultura e eventos comunitários.
Essas ações são desenvolvidas de modo a propiciar impactos positivos na qualidade de vida da população, estimulando
as pessoas excluídas do mercado de trabalho com qualificação, reabilitação e inclusão social. Em 2008, a Empresa
iniciou a implantação do Programa de Voluntariado Empresarial que deve disseminar amplamente o conceito de
voluntariado para mais de 1.000 empregados, que deverão estreitar ainda mais o relacionamento com a comunidade.
Um importante exemplo da aproximação da Sabesp com a comunidade e organizações locais, famílias de baixa renda,
organizações não-governamentais e associações de amigos de bairros é o Programa de Participação Comunitária. O
programa realiza reuniões e visitas periódicas para identificar as demandas da comunidade, priorizar e intermediar
soluções, promovendo integração e parcerias. Considerando todos os eventos realizados, o programa atendeu em 2008,
uma população superior a 743.627 pessoas.

Boas Práticas Sociais
A Sabesp é co-mantenedora do Instituto Criança Cidadã (ICC), que tem como missão investir na formação de jovens
provenientes de famílias em situações de dificuldade econômica e social, promovendo a educação, cultura e assistência
na Região Metropolitana de São Paulo. Propicia o desenvolvimento comunitário de 6.000 crianças e adolescentes,
beneficiando 3.500 famílias.
Destaca-se ainda a força do voluntariado da Sabesp na Campanha do Agasalho, a qual em 2008 arrecadou e distribuiu
3.863.877 peças a 531 entidades assistenciais, além de promover 17 ações de inclusão social e geração de renda.
A Sabesp abre as portas para a comunidade, em suas instalações e no espaço do showroom, onde está instalada a
Estação Sabesp. Em 2008, ocorreram mais de 460 visitas monitoradas, com a participação de 18.400 pessoas, que
receberam diversas informações sobre recursos hídricos. Foram também realizadas palestras, ministradas para 1.775
pessoas, sobre atitudes mais sensatas quanto à utilização correta do uso da água.
Em 2008, o Programa de Visitas às instalações da Sabesp em Guaraú, Estação Santa Inês e Estação Paiva Castro,
atendeu 8.753 mil pessoas, em 253 visitas. O Programa Um Dia na Sabesp atendeu em 2008 545 filhos de empregados,
em eventos monitorados nas instalações da empresa.
A Sabesp destinou, ao longo do ano de 2008, R$ 2,8 milhões como incentivos fiscais ao Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, por meio do CONDECA, cuja missão é “Incentivar, deliberar e controlar as ações da Política
de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado de São Paulo”.
A Sabesp investiu também, R$ 9,9 em projetos culturais fundamentados na Lei Rouanet e Lei do Audiovisual.
continua...
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1. Base de Cálculo

2008 Valor (mil reais)

2007 Valor (mil reais)

6.351.672
2.113.986
1.240.406

5.970.842
2.047.789
1.171.991

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
(mil)

% sobre
FPB

% sobre
RL

Valor
(mil)

% sobre
FPB

% sobre
RL

95.241
99.686
70.370
90.156
9.973
825
801
7.338
1.420
53.732
2.742
432.284

7,68%
8,04%
5,67%
7,27%
0,80%
0,07%
0,06%
0,59%
0,11%
4,33%
0,22%
34,85%

1,50%
1,57%
1,11%
1,42%
0,16%
0,01%
0,01%
0,12%
0,02%
0,85%
0,04%
6,81%

88.622
92.271
58.788
85.185
7.343
849
705
5.365
1.491
47.734
3.125
391.478

7,56%
7,87%
5,02%
7,27%
0,63%
0,07%
0,06%
0,46%
0,13%
4,07%
0,27%
33,40%

1,48%
1,55%
0,98%
1,43%
0,12%
0,01%
0,01%
0,09%
0,02%
0,80%
0,05%
6,56%

Valor
(mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor
(mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

2.800
25.552
525
1.213
0
10.540
40.630
1.171.955
1.212.585

0,13%
1,21%
0,02%
0,06%
0,00%
0,50%
1,92%
55,44%
57,36%

0,04%
1.574
0,40%
16.376
0,01%
1.249
0,02%
958
0,00%
0
0,17%
6.952
0,64%
27.109
18,45% 1.179.474
19,09% 1.206.583

0,08%
0,80%
0,06%
0,05%
0,00%
0,34%
1,32%
57,60%
58,92%

0,03%
0,27%
0,02%
0,02%
0,00%
0,12%
0,45%
19,75%
20,21%

Valor
(mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor
(mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

3. Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4. Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a
produção/operação da empresa
Investimentos em programas
e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente

107

0,01%

0,00%

136

0,01%

0,00%

10.064
10.171

0,48%
0,48%

0,16%
0,16%

48.077
48.213

2,35%
2,35%

0,81%
0,81%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo
em geral na produção/operação e aumentar
a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa:

(x) não possui ( ) cumpre de (x) não possui ( ) cumpre de
metas
51 a 75%
metas
51 a 75%
( ) cumpre de ( ) cumpre de ( ) cumpre de ( ) cumpre de
0 a 50%
76 a 100%
0 a 50%
76 a 100%

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 pessoas com deficiência ou necessidades especiais

2008

2007

16.649
16
0
328
8.875
3.086
20,90%
2.250
4,40%
52

16.850
47
0
337
8.986
3.117
19,03%
2.277
4,50%
52

6. Informações Relevantes Quanto ao
Exercício da Cidadania Empresarial

2008

Metas 2009

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

23,32
210

nd
173

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 par ticipação 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) atendidas pela ouvidoria:
% de reclamações e críticas atendidas ou
solucionadas pela ouvidoria:

na Empresa no Procon
25.891 2.096
na Empresa
96%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):

Em 2008:

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

23,7%
25,3%
6%
30,6%
14,4%

no Procon
95%

na Justiça
Expres.
734

na Empresa no Procon na Justiça
nd
nd
nd

na Justiça
Expres.
66%

na Empresa no Procon na Justiça
nd
nd
nd

4.934.973

Em 2007:

governo
colaboradores(as)
acionistas
terceiros
retido

28,9%
28,4%
7,4%
16,8%
18,5%

Sumário
Caderno Empresarial 2

4.082.337

governo
colaboradores(as)
acionistas
terceiros
retido

BALANÇO
ABN AMRO ACVISORY SERVICES S.A. .......................................... 69
ABN AMRO ADM CARTOES DE CREDITO LTDA ............................. 63

7. Outras Informações
“Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração
sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção”.
“Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente”.

ABN AMRO BRASIL DOIS PART S/A ................................................ 61
AES ELPA S.A. ............................................................................... 29
AES TIETE S.A. .............................................................................. 51
ARCADIS HIDRO AMBIENTE S A .................................................... 93
ARCADIS TETRAPLAN S A ............................................................. 70

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007

BANCO INTERCAP S.A. ................................................................. 73
BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S.A. ..................................... 91

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado)

CAIUA DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A ....................................... 121

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora

Nota
explicativa
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Saldos e 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
Saldos e transações com partes relacionadas
Indenizações a receber
Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

4
5
6

12

5
6
7
12
8
9
10

Total do ativo não circulante

Total do ativo

2008
622.059
1.129.746
210.131
47.678
4.665
49.478
170.982
2.234.739

326.472
1.389.835
148.794
49.127
192.257
435.341
2.541.826
4.552
14.926.433
815.416
15.746.401
18.288.227

Consolidado

2007
Ajustado
464.997
1.207.885
338.506
53.141
9.414
41.782
108.792
2.224.517

278.787
986.988
148.794
19.806
75.202
357.226
1.866.803
720
14.051.368
516.494
14.568.582
16.435.385

Controladora
Nota
explicativa

2008
625.732
1.129.746
210.131
47.678
4.665
49.478
170.982
2.238.412

326.472
1.389.835
148.794
49.127
192.257
435.341
2.541.826
720
14.926.616
815.416
15.742.752
18.284.578

CIA BRASILIANA DE ENERGIA ....................................................... 17

Circulante
Empreiteiros e fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários, provisões e contribuições sociais
Impostos e contribuições a recolher
Impostos e contribuições diferidos
Juros sobre capital próprio a pagar
Provisões para contingências
Contas a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante

11
13
12 (a)
17
16

Consolidado

2008

2007
Ajustado

2008

187.139
1.448.860
196.056
130.409
64.369
275.007
459.395
198.511
57.149
3.016.895

165.267
742.114
166.797
127.735
75.249
680.339
290.172
156.987
50.077
2.454.737

187.143
1.448.860
196.075
130.410
64.369
275.007
459.395
198.511
57.149
3.016.919

CIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA ....................................... 127
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST SP - SABESP .............................. 2
CREDICENTER EMPREEND. E PART. S.A. ......................................... 59
CRUZEIRO FACTORING SOC FOMENTO COML .............................. 68
DIAMOND FINANCE PROM. DE VENDAS S.A. ................................ 66
ELETROPAULO METROP ELETRICID SP S/A ..................................... 39
EMP DISTR DE ENEGIA VALE PARANAPAEMA S.A......................... 141
EMP ELETRICA BRAGANTINA S/A ................................................ 134
EMP ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S/A .......................... 105
ENERCONSULT S.A. ....................................................................... 95
GENERAL SHOPPING BRASIL SA .................................................... 99
GRUCAI PARTICIPACOES S.A. ........................................................ 87

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

11
13
12
16

INPAR S.A. .................................................................................... 77

5.416.248
114.210
141.492
698.253
419.871
223.568
7.013.642

4.943.121
197.635
159.865
655.084
365.234
103.694
6.424.633

5.416.248
114.210
141.492
698.253
419.871
223.568
7.013.642

6.203.688
124.255
2.253.012
1.911.474
10.492.429

3.403.688
124.255
2.339.829
3.912.760
9.780.532

6.203.688
124.255
2.253.012
1.911.474
10.492.429

REAL MICROCREDITO ASSESS. FINANC. S.A. ................................ 65

20.522.966

18.659.902

20.522.990

UNIBANCO EMPREEND PARTS S/A .............................................. 120

LOGOS ENGENHARIA S.A. ............................................................ 97
MAGNOLIA HOLDINGS S.A. .......................................................... 76
MERCEDES-BENZ LEASING BRASIL ARREND MERC ......................... 89
QMRA PARTICIPACOES S/A ......................................................... 148
REAL CHP SA ................................................................................ 67
REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. ............................................ 57

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de reavaliação
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido

17

20.522.966 18.659.902 20.522.990
Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

REDE ENERGIA S/A ...................................................................... 107
TANGARA ENERGIA S/A .............................................................. 154
TRIUNFO PARTS INVESTIMENTOS S/A ............................................ 81
UNIBANCO INVESTIMENTOS E PARTS S/A .................................... 104
WEBMOTORS S.A. ........................................................................ 71

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado)
Controladora

RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS
Deduções da receita bruta
RECEITA LÍQUIDA DAS
VENDAS E SERVIÇOS
CUSTO DAS VENDAS E
DOS SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Vendas
Administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES
DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Nota
explicativa
20

21

21
21
22

Consolidado

2008
6.838.803
(487.131)

2007
Ajustado
6.448.211
(477.369)

2008
6.838.803
(487.131)

6.351.672

5.970.842

6.351.672

(2.831.809)
3.519.863

(2.695.696)
3.275.146

(2.831.809)
3.519.863

(718.949)
(578.458)
(108.470)

(639.552)
(552.629)
(35.176)

(718.949)
(578.596)
(108.470)

2.113.986

2.047.789

2.113.848

Controladora
Nota
explicativa
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Equivalência patrimonial
LUCRO ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO LÍQUIDO
Financeiras, líquidas
Variações cambiais, líquidas
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Corrente
Diferido
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Lucro líquido por ação em R$

21
21

12(c)
12(c)
17(b)

Consolidado

2007
Ajustado

2008

(9)

-

-

2.113.977
(268.790)
(438.869)

2.047.789
(748.995)
188.038

2.113.848
(268.661)
(438.869)

1.406.318

1.486.832

1.406.318

(548.373)
150.140
1.008.085
4,42

(543.345)
111.777
1.055.264
4,63

(548.373)
150.140
1.008.085
4,42

2008

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado)
Nota
explicativa
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
Ajuste da Lei nº 11.638/07
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 (Ajustados)
Lucro líquido do exercício
Ajuste da Lei nº 11.638/07
Lucro líquido do exercício ajustado
Doações
Realização da reserva de reavaliação
Reserva legal
Juros sobre o capital próprio (R$ 1,32 por ação)
Reserva para investimentos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 (Ajustados)
Compensação dos prejuízos acumulados gerados pelos ajustes da Lei nº 11.638/07
Lucro líquido do exercício
Capitalização de Reservas
Realização da reserva de reavaliação
Reserva legal
Juros sobre o capital próprio (R$ 1,30 por ação)
Reserva para investimentos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

Lucros
(prejuízos)
acumulados
(10.035)

Total
9.018.482
(10.035)

2.826.386
783.194

(10.035)
1.048.703
6.561
1.055.264
87.670
(52.435)
(300.744)
(783.194)

9.008.447
1.048.703
6.561
1.055.264
17.565
(300.744)
-

306.654
50.404
-

3.609.580
(3.474)
(2.800.000)
748.310

(3.474)
3.474
1.008.085
86.817
(50.404)
(296.188)
(748.310)

9.780.532
1.008.085
(296.188)
.-

357.058

1.554.416

Reserva
de capital
106.690
-

9(h)
17(f)
17(d)
17(f(ii))

3.403.688
-

106.690
17.565
-

2.427.499
(87.670)
-

254.219
52.435
-

9(h)
17(f)
17(d)
17(f(ii))

3.403.688
2.800.000
-

124.255
-

2.339.829
(86.817)
-

2

2

Reserva de
reavaliação
2.427.499
-

Reserva de lucros
Reserva
Reserva para
legal
investimentos
254.219
2.826.386
-

Capital
social
3.403.688
-

6.203.688
124.255
2.253.012
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

-

10.492.429
continua...
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SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e de 2007

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado)

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado)

Controladora
Nota
explicativa
Receitas
Vendas de produtos
e serviços
Outras receitas
Receitas relativas à
construção de
ativos próprios
Provisão para créditos
de liquidação duvidosa
- constituição
Insumos adquiridos
de terceiros
Custos das vendas e
dos serviços prestados
Materiais, força e luz,
serviços de terceiros
e outros
Outras despesas
operacionais
Valor adicionado bruto
Retenções
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido
produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido
em transferência
Resultado de
equivalência patrimonial
Receitas financeiras

Sumário
Caderno Empresarial 2
BALANÇO
ABN AMRO ACVISORY SERVICES S.A. .......................................... 69
ABN AMRO ADM CARTOES DE CREDITO LTDA ............................. 63
ABN AMRO BRASIL DOIS PART S/A ................................................ 61
AES ELPA S.A. ............................................................................... 29
AES TIETE S.A. .............................................................................. 51
ARCADIS HIDRO AMBIENTE S A .................................................... 93
ARCADIS TETRAPLAN S A ............................................................. 70
BANCO INTERCAP S.A. ................................................................. 73
BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S.A. ..................................... 91
CAIUA DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A ....................................... 121
CIA BRASILIANA DE ENERGIA ....................................................... 17
CIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA ....................................... 127
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST SP - SABESP .............................. 2
CREDICENTER EMPREEND. E PART. S.A. ......................................... 59
CRUZEIRO FACTORING SOC FOMENTO COML .............................. 68
DIAMOND FINANCE PROM. DE VENDAS S.A. ................................ 66
ELETROPAULO METROP ELETRICID SP S/A ..................................... 39
EMP DISTR DE ENEGIA VALE PARANAPAEMA S.A......................... 141
EMP ELETRICA BRAGANTINA S/A ................................................ 134
EMP ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S/A .......................... 105

http://www.sabesp.com.br

CNPJ/MF nº 43.776.517/0001-80 - Companhia Aberta

20
22

5(c(ii))

22

21

Valor adicionado a distribuir
Distribuição do
valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas
e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de
capitais de terceiros
Juros, variações
cambiais e monetárias
Aluguéis
Remuneração de
capitais próprios
Juros sobre o
capital próprio
Lucros retidos

6.448.211
52.633

6.838.803
70.280

356.600

90.588

356.600

(336.264)
6.929.419

(323.339)
6.268.093

(336.264)
6.929.419

(1.180.116)

(1.099.897)

(1.180.116)

(589.851)

(519.350)

(589.925)

(173.444)
(1.943.411)
4.986.008

(81.291)
(1.700.538)
4.567.555

(173.444)
(1.943.485)
4.985.934

(618.924)

(617.341)

(618.924)

4.367.084

3.950.214

4.367.010

(9)
567.898
567.889
4.934.973

132.123
132.123
4.082.337

568.027
568.027
4.935.037

884.736
295.929
66.741
1.247.406

17,9%
829.394
6,0%
269.104
1,4%
61.868
25,3% 1.160.366

20,3%
6,6%
1,5%
28,4%

884.775 17,9%
295.931
6,0%
66.741
1,4%
1.247.447 25,3%

1.124.752
32.713
14.490
1.171.955

22,8% 1.166.102
0,6%
2.348
0,3%
11.024
23,7% 1.179.474

28,6%
0,1%
0,2%
28,9%

1.124.770 22,8%
32.713
0,6%
14.491
0,3%
1.171.974 23,7%

296.188
711.897
1.008.085
4.934.973

30,2%
0,4%
30,6%

673.396
13.837
687.233

6,0%
300.744
14,4%
754.520
20,4% 1.055.264
100% 4.082.337

Nota
explicativa

2008

6.838.803
70.280

1.489.967
17.560
1.507.527

17(i)

Valor adicionado distribuído

2008

Controladora

Consolidado
2007
Ajustado

16,5%
0,3%
16,8%

1.489.968 30,2%
17.563
0,4%
1.507.531 30,6%

7,4%
296.188
6,0%
18,5%
711.897 14,4%
25,9% 1.008.085 20,4%
100% 4.935.037 100%

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliação do lucro líquido:
Imposto e contribuições diferidos
Imposto e contribuições a recolher
Provisões para contingências
Reversão provisão para perdas
Outras provisões
Obrigações previdenciárias
Baixas do ativo imobilizado
Baixas do ativo diferido
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 créditos de liquidação duvidosa
Resultado da equivalência patrimonial
Lucro líquido ajustado
Variações nos ativos
Contas a receber de clientes
Saldos e transações com partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Demais contas a receber
Depósitos judiciais
Variações nos passivos
Empreiteiros e fornecedores
Salários, provisões e contribuições sociais
Impostos e contribuições a recolher
Contas a pagar
Outras obrigações
Contingências
Fundo pensão
Variações nos ativos e passivos
Caixa líquido proveniente
das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de bens do ativo imobilizado
Aumento de intangíveis
Aumento de investimento
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 capital próprio
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamentos
Aumento de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Variação de caixa e equivalentes
Informações suplementares de fluxo de caixa:
Juros e taxas pagos de empréstimos e financiamentos
Capitalização de juros e encargos financeiros
Imposto de renda e contribuição social pagos
Cofins e Pasep pagos
Acordos e compromisso de contrato de programas
Aquisição de bens do ativo imobilizado a pagar
Programa da Agência Nacional de Águas

21

21
13
5(c(ii)) e 21

2008

2008

1.008.085

1.055.264

1.008.085

(152.313)
(68.878)
461.654
(366)
(492)
71.704
157.978
611
617.804

(104.432)
477.722
(945)
155
59.931
68.349
1.276
219
615.988

(152.313)
(68.878)
461.654
(366)
(492)
71.704
157.978
611
617.804

499.590

519.672

499.590

564.095
7.338
8.281
(368.806)
336.264
9
3.142.558

(87.101)
4.462
12.218
(21.121)
323.339
2.924.996

564.095
7.338
8.281
(368.806)
336.264
3.142.549

(301.844)
82.956
5.829
4.749
(112.111)
(37.933)

(400.944)
(81.741)
(3.307)
22.168
(22.877)
9.706

(301.844)
82.956
5.829
4.749
(112.111)
(37.933)

(17.986)
29.259
(37.399)
6.216
16.321
(235.573)
(17.067)
(614.583)

(14.055)
(10.908)
(22.840)
4.034
(27.055)
(145.668)
(15.909)
(709.396)

(17.982)
29.275
(37.395)
6.216
16.321
(235.573)
(17.067)
(614.559)

2.527.975

4
4

9(c)

10(b)

2.215.600

2.527.990

(1.395.458)
(159.514)
(3.841)

(848.878)
(32.818)
-

(1.395.641)
(159.514)
-

(1.558.813)

(881.696)

(1.555.155)

1.043.174
(1.146.416)
(708.858)

222.474
(1.283.201)
(136.386)

1.043.174
(1.146.416)
(708.858)

(812.100)
157.062
464.997
622.059
157.062

(1.197.113)
136.791
328.206
464.997
136.791

(812.100)
160.735
464.997
625.732
160.735

548.417
(13.338)
499.318
472.060
34.071
35.154
16.219

516.887
219.430
502.404
515.659
146.426
39.858
-

516.887
219.430
502.404
515.659
146.426
39.858
-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (a “Sabesp” ou “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 municípios do Estado de São Paulo, tendo cessado
temporariamente a operação de dois desses municípios, devido a ordens judiciais, ainda em andamento. Na maioria
desses municípios as operações decorrem de contratos de concessão firmados por 30 anos. Encontram-se vencidas
até 31 de dezembro de 2008, 68 concessões sendo que todas estão em fase de negociação com os municípios. Entre
2009 e 2030 vencerão 105 concessões. O restante das concessões é por prazo indeterminado. Até 31 de dezembro
de 2008 foram assinados 160 contratos de programa.
A Administração prevê que todas as concessões vencidas e ainda não renovadas resultarão em novos contratos ou
prorrogações, descartando o risco de descontinuidade na prestação dos serviços de água e esgotos nessas localidades
municipais. Em 31 de dezembro de 2008, o valor contábil do imobilizado utilizado nos 68 municípios em negociação
totaliza R$ 1.582.424 e a receita para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 totaliza R$ 730 milhões.
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.
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.
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.
BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ADOÇÃO INICIAL DA
LEI Nº 11.638/07 E DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449/08
(a) Demonstrações Financeiras
A aprovação das demonstrações financeiras ocorreu na reunião do Conselho de Administração realizada em 26
de março de 2009.
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação
societária (Lei nº 6404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº
11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro de 2008, e
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
(b) Alteração da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08
Em conformidade com o disposto pela Deliberação CVM nº 565, de 17 de dezembro de 2008, que aprovou o
pronunciamento técnico CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08, e com
vista aos requerimentos estabelecidos pela Deliberação CVM nº 506, de 19 de junho de 2006, a Companhia
estabeleceu a data de transição para a adoção das novas práticas contábeis em 1º de janeiro de 2007. A data de
transição é definida como sendo o ponto de partida para a adoção das mudanças nas práticas contábeis
adotadas no Brasil, e representa a data-base em que a Companhia preparou seu balanço patrimonial inicial
ajustado para atender esses novos dispositivos contábeis.
A Companhia utilizando a opção da Deliberação CVM nº 565/08 apresenta em suas Demonstrações Financeiras
Comparativas os valores dos períodos mais antigos como se a nova prática contábil sempre estivesse em uso.
As referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou na apresentação das
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007, foram mensuradas e
registradas pela Companhia com base nos seguintes pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários e Conselho Federal de
Contabilidade:
•
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado pela
Deliberação CVM nº 539, de 14 de março de 2008;
•
CPC 01 Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado pela Deliberação CVM nº 527, de 01 de
novembro de 2007;
•
CPC 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa, aprovado pela Deliberação CVM nº 547, de 13 de agosto de 2008;
•
CPC 04 Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação CVM nº 553, de 12 de novembro de 2008;
•
CPC 05 Divulgação sobre Partes Relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM nº 560, de 11 de
dezembro de 2008;
•
CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil, aprovado pela Deliberação CVM nº 554, de 12 de
novembro de 2008;
•
CPC 08 Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários, aprovado pela
Deliberação CVM nº 556, de 11 de novembro de 2008;

•

CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado, aprovado pela Deliberação CVM nº 557, de 12 de novembro
de 2008;
•
CPC 12 Ajuste a Valor Presente, aprovado pela Deliberação CVM nº 564, de 17 de dezembro de 2008;
•
CPC 13 Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08, aprovado pela Deliberação
CVM nº 565, de 17 de dezembro de 2008, e
•
CPC 14 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação, aprovado pela
Deliberação CVM nº 566, de 17 de dezembro de 2008.
O balanço patrimonial inicial de 1º de janeiro de 2007 (data de transição) foi preparado considerando:
(i) Avaliação periódica da vida útil-econômica
Até 31 de dezembro de 2009, a Companhia irá reavaliar as estimativas de vida-útil econômica de seus
ativos imobilizados, utilizadas para determinação de suas taxas de depreciação e amortização. Eventuais
mudanças na estimativa da vida-útil econômica dos ativos, decorrentes dessa reavaliação, se relevantes,
serão tratadas como mudança de estimativas contábeis a serem reconhecidas de forma prospectiva.
(ii) Reclassificação dos custos de transação na emissão de debêntures
A Companhia contabilizou os custos de transação com emissão de debêntures ocorridos em 2008, em
conta redutora dos empréstimos, financiamentos e debêntures. Em 2007, não ocorreram captações de
empréstimos e financiamentos que tivessem custos de transação relevantes.
(iii) Reserva de reavaliação
Em atendimento a Lei nº 11.638/07 a Companhia optou por manter registrada a reserva de reavaliação até
a sua efetiva realização.
(c) Efeitos dos ajustes da Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08
Patrimônio líquido e Lucro Líquido
Em atendimento aos requerimentos de divulgação sobre adoção inicial das novas práticas contábeis a
Companhia está apresentando, no quadro abaixo, os ajustes efetuados no exercício anterior , com uma breve
descrição e os valores correspondentes aos impactos no patrimônio líquido e no resultado, da controladora,
referentes às alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08.
Patrimônio
líquido
2006
Saldos em 31 de dezembro anteriores à Lei nº 11.638/07
e Medida Provisória nº 449/08
Baixa de ativos diferidos não reclassificáveis (i)
Reversão da amortização de ativos diferidos não reclassificáveis (i)
Saldos em 31 de dezembro

9.018.482
(10.035)
9.008.447

Lucro
líquido
2007
1.048.703
6.561
1.055.264

(i)

Conforme previsto na Medida Provisória nº 449/08, foi extinto o grupo de ativo diferido. A Administração da
Companhia optou por efetuar a baixa do ativo diferido na data de transição.
Por conta da eliminação promovida pela Medida Provisória nº 449/08 da linha de resultado não
operacional, a Companhia reclassificou na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2007 o montante de R$ 35.176 na controladora para a linha de outras receitas (despesas)
operacionais.
Demonstração do Valor Adicionado
A demonstração do valor adicionado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007 foi reclassificada para
atendimento a Lei 11.638/07, e ao pronunciamento técnico do CPC-09, conforme descrito abaixo:
Valor adicionado distribuido originalmente divulgado em 31 de dezembro de 2007
(a) Efeitos da adoção do Pronunciamento Técnico CPC - 09
(b) Ajuste da adoção da Lei 11.638/07
(c) Reclassificação do grupo de custo das vendas e dos serviços
prestados, para o grupo de remuneração do governo
Valor adicionado distribuido ajustado em 31 de dezembro de 2007

3.986.473
76.148
6.561
13.155
4.082.337

(a) Investimentos em ativo construídos para uso próprio, composto pela diferença de receitas auferidas no
montante de R$ 90.588 e custos incorridos no montante de R$ 14.440.
(b) Reversão de amortização do ativo diferido. Conforme previsto na Medida Provisória nº 449/08, foi extinto o
grupo de ativo diferido.
(c) Referem-se a gastos relativos a utilização de recursos hídricos pagos periodicamente à Agencia Nacional de
Águas (ANA);
Adicionalmente, foram introduzidas outras reclassificações pela Lei nº 11.638/07 e pela Medida Provisória nº
449/08 que não causam efeitos sobre o valor adicionado distribuído.
(d) Conforme previsto na Medida Provisória nº 449/08, foi extinto o grupo de resultado não-operacional. Os
saldos foram reclassificados para o grupo de outras receitas e outras despesas operacionais. Os impactos
desta mudança na demonstração do valor adicionado foram de R$ 52.633 e R$ 81.291, respectivamente;
(e) Para adequação à estrutura sugerida no Pronunciamento Técnico CPC 09, o grupo de matérias-primas
consumidas foi extinto. O saldo de R$ 112.339 está apresentado no grupo de custo das vendas e serviços
prestados.
Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Sabesp e de sua investida Sesamm,
as quais foram incluídas na proporção de sua participação acionária. A Companhia mantém o controle acionário
compartilhado, detalhada na nota explicativa 8, cujo exercício social é coincidente com o da controladora e as
políticas contábeis são uniformes.
continua...
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Embora a participação da Sabesp no Capital Social da Sesamm não seja majoritária, o acordo de acionistas
prevê o poder de veto sobre determinadas matérias em conjunto com a Medio Ambient Inima S.A., indicando a
influência significativa da Companhia sobre a Sesamm. Por isso as Demonstrações Financeiras estão sendo
apresentadas de forma consolidada.
O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado soma, horizontalmente, os saldos das contas
de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementado pela eliminação da participação
da controladora no capital e resultado acumulado da empresa consolidada.
3.

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) Arrendamento mercantil
A Companhia não pussui operações com arrendamento mercantil.
(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) Outras receitas e despesas
Outras receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
(f) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa abrange numerários em espécie e contas bancárias disponíveis.
Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo com alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e
com riscos insignificantes de mudança de valor.
(g) Instrumentos financeiros
Classificação e mensuração
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio
do resultado de recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus
ativos financeiros no reconhecimento inicial.
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para
negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou
as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do
resultado são apresentados na demonstração do resultado em “resultado financeiro” no período em que ocorrem,
a menos que o instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Nesse caso, as variações são
reconhecidas na mesma linha do resultado afetada pela referida operação.
Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nessa categoria os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo
de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes).
Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem os contas a receber de clientes, demais contas a
receber e caixa e equivalentes de caixa. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado,
usando o método da taxa de juros efetiva.
Ativos mantidos até o vencimento
São basicamente os ativos financeiros que não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis, por
serem cotados em um mercado ativo. Nesse caso, esses ativos financeiros são adquiridos com a intenção e
capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição,
e quando aplicável, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício, usando o
método da taxa de juros efetiva. Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 a Companhia não possuía ativos
financeiros classificados nessa categoria.
Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros disponíveis para venda são não derivativos que são designados nessa categoria ou que não
são classificados em nenhuma outra categoria. Eles são incluídos em ativos não circulantes, a menos que a
administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço. Os ativos financeiros
disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo. Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados
com o uso do método da taxa de juros efetiva, são reconhecidos na demonstração do resultado como receitas
financeiras. A parcela correspondente à variação no valor justo é lançada contra o patrimônio líquido, na conta
ajustes de avaliação patrimonial, sendo realizada contra resultado quando da sua liquidação ou por perda
considerada permanente (impairment). Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 a Companhia não possuía ativos
financeiros classificados nessa categoria.
Valor justo
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra. Para os
ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de
técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a
referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e
os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e
contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da própria entidade.
A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor recuperável (impairment). Se houver alguma
evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda cumulativa - mensurada como a diferença
entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por impairment desse ativo financeiro
previamente reconhecida no resultado - é retirada do patrimônio e reconhecida na demonstração do resultado.
(h) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa
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 créditos de liquidação duvidosa 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 créditos de liquidação duvidosa 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.
(i) 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.
(j) Investimentos
O investimento na Sesamm é registrado e avaliado pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido no
resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. Para efeitos de cálculo da equivalência patrimonial,
ganhos ou transações a realizar entre a Companhia e sua investida são eliminados na medida da participação da
Companhia; perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça evidência de perda
permanente (impairment) do ativo transferido.
Quando necessário, as práticas contábeis da Sesamm são alteradas para garantir consistência com as práticas
adotadas pela Companhia.
(k) 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 9.
A Administração da Companhia optou por manter registrada a Reserva de Reavaliação até a sua efetiva realização.
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.
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 receita.
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.
(l) Intangíveis
No período de 1999 à 2006, as aquisições de direitos de concessão de terceiros foram contabilizadas pelo valor
determinado em laudos técnicos de avaliação econômico-financeira emitido por peritos independentes. As novas
renovações à partir do marco regulatório, foram feitas através de contratos de programa. Em algumas destas
renovações a Companhia assumiu compromissos para participar financeiramente de ações sócio-ambientais, os quais
estão registrados no ativo intangível e são amortizados pela vigência do contrato, que são em sua maioria, 30 anos.
(m) Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos
dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é,
acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”).
As debêntures não conversíveis têm seu reconhecimento de forma similar à dos empréstimos.
(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 e depósitos judiciais
Atualizadas até as datas dos balanços pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e apoiadas na
opinião dos advogados da Companhia. Para fins de apresentação das demonstrações contábeis, estão
demonstradas líquidas dos depósitos judiciais correlacionados. Os fundamentos e a natureza das provisões para
riscos cíveis, tributários, trabalhistas e ambientais estão descritos na nota explicativa nº 16.
Os demais depósitos judiciais registrados no ativo não circulante são atualizados monetariamente.
(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, com
base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente, de acordo com o método da unidade de
crédito projetada.
(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 dos balanços.
(v) Recuperação de ativos
O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas
não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há
perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu
valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de
avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis
separadamente.
4.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e bancos
Equivalentes de caixa

5.

2008
77.993
544.066
622.059

Controladora Consolidado
2007
2008
72.833
81.638
392.164
544.094
464.997
625.732

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
(a) Saldos patrimoniais
Controladora
e Consolidado
2008

Controladora
2007

736.000
273.586
1.009.586

704.626
202.037
906.663

521.729
28.252
145.767
695.748

524.519
25.792
81.490
631.801

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 créditos de liquidação duvidosa
Total
Circulante
Não circulante (v)

400.210
163.015
16.495
375.345
3.363
115.940
1.074.368
309.805
3.089.507
(1.633.289)
1.456.218
1.129.746
326.472

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

(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.
(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 que estão substancialmente incluídos na provisão para créditos
e liquidação duvidosa, estão classificados no realizável a longo prazo, conforme movimentação abaixo:

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

Controladora
e Consolidado
2008
961.184
314.288
(135.347)
(65.757)
1.074.368
51.384
1.022.984

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

ABN AMRO ACVISORY SERVICES S.A. .......................................... 69
ABN AMRO ADM CARTOES DE CREDITO LTDA ............................. 63
ABN AMRO BRASIL DOIS PART S/A ................................................ 61
AES ELPA S.A. ............................................................................... 29
AES TIETE S.A. .............................................................................. 51
ARCADIS HIDRO AMBIENTE S A .................................................... 93
ARCADIS TETRAPLAN S A ............................................................. 70
BANCO INTERCAP S.A. ................................................................. 73
BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S.A. ..................................... 91
CIA BRASILIANA DE ENERGIA ....................................................... 17
CIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA ....................................... 127
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST SP - SABESP .............................. 2
CREDICENTER EMPREEND. E PART. S.A. ......................................... 59
CRUZEIRO FACTORING SOC FOMENTO COML .............................. 68
DIAMOND FINANCE PROM. DE VENDAS S.A. ................................ 66
ELETROPAULO METROP ELETRICID SP S/A ..................................... 39
EMP DISTR DE ENEGIA VALE PARANAPAEMA S.A......................... 141
EMP ELETRICA BRAGANTINA S/A ................................................ 134
EMP ELETRICIDADE VALE PARANAPANEMA S/A .......................... 105
ENERCONSULT S.A. ....................................................................... 95

(b) Sumário de contas a receber de clientes por vencimento

GENERAL SHOPPING BRASIL SA .................................................... 99

Controladora
e Consolidado
2008
949.209

Controladora
2007
783.946

131.542
73.370
46.708
38.413
66.267
128.033
1.655.965
3.089.507

148.498
81.244
55.821
46.202
81.313
151.993
1.452.326
2.801.343

GRUCAI PARTICIPACOES S.A. ........................................................ 87
INPAR S.A. .................................................................................... 77
LOGOS ENGENHARIA S.A. ............................................................ 97
MAGNOLIA HOLDINGS S.A. .......................................................... 76
MERCEDES-BENZ LEASING BRASIL ARREND MERC ......................... 89
QMRA PARTICIPACOES S/A ......................................................... 148
REAL CHP SA ................................................................................ 67
REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. ............................................ 57
REAL MICROCREDITO ASSESS. FINANC. S.A. ................................ 65
REDE ENERGIA S/A ...................................................................... 107
TANGARA ENERGIA S/A .............................................................. 154

(c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(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

BALANÇO

CAIUA DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A ....................................... 121

(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
créditos de liquidação duvidosa.

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

Sumário
Caderno Empresarial 2

TRIUNFO PARTS INVESTIMENTOS S/A ............................................ 81

Controladora
e Consolidado
2008
1.314.671
99.370
219.248
318.618
1.633.289
778.238
855.051

UNIBANCO EMPREEND PARTS S/A .............................................. 120

Controladora
2007
1.123.157
86.213
105.301
191.514
1.314.671
587.713
726.958

UNIBANCO INVESTIMENTOS E PARTS S/A .................................... 104
WEBMOTORS S.A. ........................................................................ 71

(ii) No resultado
A Companhia contabilizou prováveis perdas de créditos no contas a receber no exercício de 2008 no
montante de R$ 336.264 sendo R$ 17.646 (líquido de recuperações) baixados do contas a receber (em
2007 - R$ 131.825), à rubrica “Despesas com vendas”. No ano de 2007, essas perdas foram de R$ 323.339.
6.

SALDOS E 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

Contas a receber
Circulante:
Serviços de água e esgoto (i)
Acordo Gesp (iii), (iv) e (v)
Reembolso de complementação
de aposentadoria e pensão - Acordo (ii) e (vi)
Reembolso de complementação
de aposentadoria e pensão pagos - Fluxo mensal (ii) e (vi)
Total do circulante
Longo prazo:
Serviços de água e esgoto - Acordo Gesp (iii), (iv) e (v)
Reembolso de complementação
de aposentadoria e pensão pagos - Controverso (ii) e (vi)
Reembolso de complementação
de aposentadoria e pensão - Acordo (ii) e (vi)
Reembolso de complementação
de aposentadoria e pensão - Reservatório (ii) e (vi)
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
Juros sobre o capital próprio a pagar
Receita bruta de vendas e serviços prestados
Venda de água
Serviços de esgoto
Recebimentos
Receitas Financeiras

Controladora
e Consolidado
2008

Controladora
2007

113.642
28.256

311.528
26.978

23.050

-

45.183
210.131

338.506

92.396

107.911

409.079

879.077

192.077

-

696.283
1.389.835
1.599.966
234.294
1.365.672
1.599.966
148.861

986.988
1.325.494
446.417
879.077
1.325.494
551.974

186.286
157.349
(281.823)
62.179

185.976
149.853
(326.065)
51.469

Diário Oficial

Empresarial 2

Estado de São Paulo

(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), (iv) e (v).
continua...
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