
A Companhia:
A Sabesp é uma sociedade anônima de capital aberto e economia mista, cujo acionista  
majoritário é o Governo do Estado de São Paulo.
A Sabesp planeja, executa e opera sistemas de água e esgotos, preservando o meio ambiente 
e melhorando as condições de vida de uma população. As ações necessárias à universalização 
da prestação dos serviços de saneamento em sua área de atuação, objetivo maior da  
Empresa, proporcionam a melhoria das condições sanitárias e da qualidade do meio ambiente, 
fundamental para o desenvolvimento social e econômico da população na busca da plena 
cidadania.
Além dos serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, a Sabesp está habilitada a 
exercer atividades em outros Estados e países e atuar nos mercados de drenagem, serviços de 
limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e energia.

Rua Costa Carvalho, 300 
São Paulo UF:SP

Telefone: 11 33888478 Fax:38130254
www.sabesp.com.br

Estratégia:

Missão: 
“Prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do 
meio ambiente.”

Visão:
“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."

Valores
Respeito à sociedade e ao cliente 
Respeito ao meio ambiente 
Respeito às pessoas 
Competência e cidadania

Dados Operacionais:

A empresa é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em 
364 municípios do Estado de São Paulo. Adicionalmente, a Sabesp, mediante sociedade 
de propósito específico, presta serviços de água e/ou esgoto em outros quatro  
municípios

Fornece água no atacado para outros sete municípios no Estado e trata esgotos de cinco 
deles, atendendo, no total,  cerca de 27,2 milhões de pessoas, o que representa 
aproximadamente 68% da população urbana do Estado.
Atualmente, 141 municípios atendidos pela Sabesp já têm serviços de água e esgoto 
universalizados. Para levar a universalização a todos os municípios onde atua no Estado 
de São Paulo até 2018, a Sabesp está realizando pesados investimentos com recursos 
próprios e financiados, com montante previsto em torno de R$ 1,8 bilhão/ano até 2013, 
sendo que os recursos próprios têm sido possibilitados pela forte geração de caixa da 
companhia, que em 2010 apresentou o maior resultado da história.

Produz cerca de 105 mil litros de água por segundo e abastece, diretamente e no 
atacado, mais de 27,1 milhões de pessoas, com 99% de índice em atendimento urbano 
em abastecimento de água e 81% na coleta de esgotos. 

De 2009 a 2013 serão investidos R$ 8,6 bilhões para manter os índices alcançados, 
ampliar a coleta e tratamento de esgotos.

Informações Relevantes  - Exercício 2010

A Sabesp deu passos importantes em 2010 em direção à sua visão de futuro. O volume de investimentos manteve-se vultoso, alcançando R$ 2,2 bilhões, as ações de redução de custos tomadas em 2009 começaram a 
apresentar resultados e o contrato de prestação de serviços de saneamento no município de São Paulo, o principal mercado da Companhia, foi assinado. A companhia também avançou na conquista de novos  
mercados, ao criar três sociedades de propósito específico, em parceria com empresas privadas, para operar serviços de água e esgoto, além de vencer uma licitação internacional em parceria com a Latin Consult, para 
prestar serviços de consultoria em gestão comercial e operacional em Honduras. Ainda, em 2010, foram feitas cerca de 189,4 mil novas ligações de  água e 233,5 mil de esgoto. O  índice de atendimento em 
abastecimento de água foi mantido no nível de universalização, a coleta de esgoto subiu para 81% e o  índice de tratamento de esgoto coletado alcançou 75%. Cerca de 23,6 milhões de pessoas foram abastecidas 
diretamente com água (incluindo-se a população dos municípios que compram água no atacado da Sabesp, esse número chega a 27,2 milhões). Ao mesmo tempo, em torno de 20,0 milhões de pessoas foram atendidas 
pela coleta de esgoto e a Sabesp tratou volume de esgoto gerado por 14,6 milhões de pessoas.
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 1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL  R$ mil % R$ mil % R$ mil %
Ativo Circulante 2.234.739     11,1% 2.271.123   11,2% 3.590.121   15,4% 58,1%
Ativo não Circulante: 17.879.148   88,9% 17.972.001 88,8% 19.760.463 84,6% 10,0%
 Realizável L. Prazo 2.132.747         10,6% 864.154            4,3% 964.021            4,1% 11,6%
 Investimentos 4.552                0,0% ‐                     0,0% ‐                     0,0% 0,0%
 Imobilizado 278.994            1,4% 190.430            0,9% 249.606            1,1% 31,1%
Intangível 15.462.855      76,9% 16.917.417      83,6% 18.546.836      79,4% 9,6%
TOTAL DO ATIVO 20.113.887   100,0% 20.243.124 100,0% 23.350.584 100,0% 15,4%

Passivo Circulante 3.016.895     15,0% 3.081.130   15,2% 3.506.114   15,0% 13,8%
Passivo não Circulante 7.549.077     37,5% 8.723.410   43,1% 10.162.670 43,5% 16,5%
Patrimônio Líquido 9.547.915     47,5% 8.438.584   41,7% 9.681.800   41,5% 14,7%
TOTAL DO PASSIVO 20.113.887   100,0% 20.243.124 100,0% 23.350.584 100,0% 15,4%

 2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente 0,74                0,74              1,02             
Liquidez geral 0,41                0,27              0,33             

 3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
      Receita Líquida 6.351.672     100,0% 8.579.519   100,0% 9.231.027   100,0% 7,6%
      Custos Operacionais (2.831.809)    ‐44,6% (5.087.254)  ‐59,3% (5.194.548)  ‐56,3% 2,1%
      Lucro Bruto 3.519.863     55,4% 3.492.265   40,7% 4.036.479   43,7% 15,6%
      Despesas Operacionais ( * ) (3.058.059)    ‐48,1% (1.381.913)  ‐16,1% (1.743.723)  ‐18,9% 26,2%
      Lucro Antes do IR e CS 461.804         7,3% 2.110.352   24,6% 2.292.756   24,8% 8,6%
      IR e CS s/ o Lucro (398.233)        ‐6,3% (602.605)      ‐7,0% (662.309)      ‐7,2% 9,9%
      Lucro Líquido 63.571           1,0% 1.507.747   17,6% 1.630.447   17,7% 8,1%

2008 2009 2010 Evolução 
2010/2009

 ( * ) em 2008 R$ 1.007 milhões de provisão para perdas do valor controverso dos benefícios e provisão referente à obrigação atuarial da Lei 
Estadual 4.819/58
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