


Fapesp,  12 de maio de 2009 

Pesquisa, 
Desenvolvimento e 
Inovação: a nova 
estratégia da 
Sabesp



A inovação constitui o motor do crescimento de longo 

prazo

Os desafios do meio ambiente, regulação e concorrência  

do atual momento do saneamento impõem uma nova 

estratégia de PD&I para a Sabesp

O salto em PD&I exige proatividade, difusão das 

melhores práticas e estratégia de parceria

Três pontos...



1. Inovação como 
motor do crescimento 



Empresas que inovam são líderes no 
seus mercados de atuação e apresentam maior ganho 
de eficiência e produtividade… 

Estratégia competitiva
Pessoal 

ocupado 
(número)

Faturamento 
(R$ milhóes)

Eficiência 
de escala 
(índice)

Eficiência 
técnica   
(índice)

Produtividade 
do trabalhador 

(R$ 1000)

Liderança 
(participação 
no mercado)

Inovam e 
diferenciam 
produtos

545,9 135,5 0,77 0,3 74,1 10,02

Especializados em 
produtos 
padronizados

158,1 25,7 0,7 0,18 44,3 0,004

Não diferenciam 
produtos e têm 
produtividade 
menor

34,2 1,3 0,48 0,11 10 0,00028

Fonte: IPEA:Inovações ,Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras: 2005 



Benchmarking internacional sugere
necessidade de salto em  PD&I...

Veolia* 

• Orçamento P&D - Eur. 
150 milhões

• 800 funcionários
dedicados a P&D

• Faturamento - Eur. 32.6 
bilhões

• P&D/Faturamento:  
0,46%

GDF-Suez* 

• Investimento P&D - Eur. 
188 milhões

• 1200 funcionários
dedicados a P&D

• Faturamento – Eur. 83,1 
bilhões

• P&D/faturamento : 0,22%

Sabesp

• Investimento P&D – R$ 
3,5 milhões** 

• 8 funcionários dedicados 
a P&D

• Faturamento total –
R$6,8 bilhões 

• P&D/Faturamento: 0,05%

*Inclui as demais atividades dos grupos como energia e resíduos sólidos

** Não sistematizado 

Fonte: www.gdfsuez.com; www.veoliawater.com; 2008

http://www.gdfsuez.com/
http://www.veoliawater.com/


2. Política de inovação 
da Sabesp e o novo 
momento do 
saneamento



SABESP: 26 milhões de clientes no Estado de São Paulo 
(60% da população urbana)

Fundação: 1973

Números da companhia

Empregados: 16.800

Municípios: 365

Unidades de negócio: 16



Números da Sabesp...

Ligações (milhões)

Cobertura (%)

Tratamento (%) 

Volume faturado (milhões m³)

Rede (milhares km)

6.9

100%

100%

791.4

62.4

5.3

79,5%

72,5%

643.9

41,0

Água Esgoto

(1) Dados de Junho, 2008 

(2) Percentual de esgoto tratado sobre o coletado

Informação básica

Atende à cidade de São Paulo e outros 364 
municípios dos 645 do Estado

Fornece água a 23 milhões de pessoas e 
serviço de esgoto a 19 milhões de pessoas

Também vende água tratada no atacado a 
6 municípios (3 miilhões de pessoas)

Cobre 60% da população urbana do Estado

Receita líquida 2008: R$ 6,4 bilhões

Lucro líquido 2008: R$ 1,0 bilhão

Principais indicadores operacionais

Sistemas regionais

Região Metropolitana



A Sabesp investe hoje perseguindo sua
visão de futuro…

Em 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.



O desafio da universalização deverá ser atingido em um 
novo momento do saneamento…

Contrato de concessão

Auto-regulação

Financiamento público

Foco em obras

Monopólio natural

Água como bem livre

Source: IMF,  Seade Foundation, IBGE

Contrato de programa

Agência reguladora

Financiamento de mercado

Foco no cliente

Ambiente competitivo

Escassez de recursos hídricos e 
centralidade da questão da 
sustentabilidade

2007 – Lei do Saneamento/ 
e Lei da Arsesp1970 Planasa



Sabesp conquistou liberdade de preços 
para grandes clientes...

A Sabesp passa a ter liberdade de 

negociação com clientes com 

consumo acima de 500 m3/mês

– A Agência define o 

preço máximo

– O desconto será 

concedido por meio de 

contrato com cada 

cliente



Novos negócios: novas possibilidades para a Sabesp...

Artigo 63 da Lei da Arsesp

5º. ... SABESP, diretamente ou por intermédio de 
subsidiária, associada ou não a terceiros, poderá exercer, 
no Brasil e no exterior, qualquer uma das atividades 
integrantes do seu objeto social...

7º - ... fica a SABESP autorizada a participar do bloco 
de controle ou do capital de outras empresas, bem como 
a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se, 
majoritária ou minoritariamente, a outras empresas. 

8º - “... autorizada a formar consórcios com 
empresas nacionais ou estrangeiras, inclusive com 
outras companhias estaduais... 

9º - ... autorizada a prestar serviços de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas, bem como serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

10º - autorizada a planejar, operar e manter sistemas 
de produção, armazenamento, conservação e 
comercialização de energia, para si ou para terceiros.



Lei 11.445/2007

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, 
infra-estruturas e instalações operacionais de

a) abastecimento de água potável (...)

b) esgotamento sanitário (...)

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos  (...)

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas  (...)

Novo marco regulatório
amplia o escopo do saneamento..



Adaptação da Sabesp ao novo ambiente...

Fev 

2008

Set 

2008
2009

Fev 

2009

Nov 

2007

Criação da 
área de 
meio 
ambiente

Lançamento 
da plataforma 
de Soluções 
Ambientais

Política de 
Meio 
Ambiente

Criação da 
Área de 
Assuntos 
Regulatórios

Criação da 
área de 
Novos 
Negócios

PD&I

Fev 

2007



Parcerias com outras empresas estaduais de saneamento
para cooperar em tecnologia… 

Assinados

A serem assinados

Em negociação

Caerd-RO

Sanesul-MS

Corsan-RS

Casan-SC

Cesan-ES

Casal-AL

Cagepa-PB

Caern-RN

Caema-MA

Sanecap - MT



Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação na Sabesp



Inovação em todas as atividades...
M

ei
o

 a
m

b
ie

n
te • Disposição do 

lodo

• Redução de 
perdas

• Eficiência 
energética Ef

ic
iê

n
ci

a • Pró-atividade
tecnológica na 
relação com 
fornecedores 

• Disseminação de 
soluções 
inovadoras na 
Empresa

• Pesquisa de ponta: 
canal direto com a 
Universidade

N
o

vo
s 

n
eg

ó
ci

o
s • Inventário para 

comercialização 
de produtos e 
tecnologias

• Política de 
propriedade 
intelectual



Fornecedores 
equipamento
s e materiais

Fornecedores 
projetos e 

implantação

ICTs

Empresas de 
saneamento

Fornecedores  
serviços 

operacionais

ONGs

Órgãos 
reguladores

conservação 
dos 

recursos 
hídricos

captação de 
água

tratamento 
de água

adução

reservação
distribuição 

de água
uso

coleta de 
esgoto

tratamento 
de esgoto

disposição de 
efluentes e resíduos 

sólidos

Inovação deve ser estimulada em todos os pontos da 
cadeia produtiva...

Fonte: GEOPI e Sabesp



Aprofundar parceria com fornecedores 
e centros de pesquisa...

Sabesp

• Coordenação

• Desenvolvimento

• Usuária

Fornecedores

• Desenvolvimento

• Produção

Centros de 
pesquisa

• Desenvolvimento



Estruturação da inovação na Sabesp...

•Financiamento

•Propriedade intelectual

•Monitoramento tecnológico

•Avaliação de impactos da inovação

Gestão da 
inovação

•Criação de competência interna de P&D

•Execução de projetos internos  de P&D

•Contratação de projetos externos

•Redes de P&D

P&D

•Benchmarking interno

•Normatização

•Disseminação de práticas

Melhores práticas 
tecnológicas



Coordenação de iniciativas que ocorrem de forma dispersa 
nas unidades da empresa

Desenvolvimento de competências científico-tecnológicas 

Ampliação da rede de parceiros de pesquisa

Projetos de pesquisa de maior escopo e impacto

Utilização do poder de compra da Sabesp para alavancar 
pesquisa e desenvolvimento em saneamento

De consumidora de tecnologia para um papel pró-ativo, 
com participação no desenvolvimento e coordenação de 
processos de desenvolvimento e inovação

Objetivos da nova área de PD&I...



Cobertura de Lagoa Anaeróbia nas ETEs 
de Auriflama e Guzolândia 

Eliminação do mau odor. Possível utilização de Biogás para 
acionamento de equipamentos. Projeto permitirá reduzir o custo  
de energia elétrica e combustíveis.

Com a queima do Biogás acumulado no interior das coberturas, foi 
possível evitar  o lançamento de gás metano na atmosfera 

Parceiro: Empresa Sansuy, 

fornecedora de material e 

de mão de obra de 

instalação. O material 

consiste em Geomembrana

de PVC (laminado flexível).



Sabesfértil na ETE Lavapés São José dos Campos

Experiência pioneira ocorreu na ETE de Franca

A ETE Lavapés (30 t/dia) funciona há mais de dez anos e se destaca 
pelo alto nível tecnológico, pela utilização de oxigênio puro e pelo 
elevado grau de automação. 

Trata-se de um fertilizante orgânico composto que pode ser aplicado em 
cana de açúcar, algodão, café, milho, soja e silvicultura.



Unidade de Medição de Água (UMA)...

melhoria na micromedição, na imagem  e na relação com o 
cliente

redução das perdas físicas e dos gastos com manutenção.

redução das perdas de faturamento.



Implantação do sistema de Hidrometria...

Sistema de Gestão de Hidrometria / Execução de 
ensaios especiais no Laboratório de Hidrometria

A Sabesp é a única empresa no mundo que 
possui um sistema com essa abrangência, 
reconhecido por diversas premiações 
(CONIP, IGS/ABES). 

Gestão preventiva dos hidrômetros e o 
combate às fraudes através do módulo de 
ligações irregulares
Implantação de novas funcionalidades e 
soluções para as perdas aparentes com 
foco nas instalações residenciais.

Preserva os recursos hídricos e reduz a 
conta de energia elétrica 

Reduz a perda aparente e conseqüente 
postergação na extração de mais água dos 
mananciais



Alternativas para o tratamento e a disposição final do 
lodo...

Passagem de um processo de saneamento básico para um processo de saneamento 

ambiental...

Utilização de lodo de ETAs na indústria 

cerâmica.

Avaliação do uso de lodos, produzidos nas  

ETEs da Região Metropolitana, em 

plantações florestais.



Sabesp irá instalar centro de controle operacional 
no parque tecnológico de São José dos Campos

O Parque Tecnológico de S.J.Campos foi implantado em 
2006 através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal 
de São José dos Campos e o Governo do Estado. 

Os dados produzidos no Centro de Controle da Sabesp 
serão disponibilizados para a pesquisa com objetivo de 
aprimorar a operação do sistema e reduzir custos e perdas

Sabesp está em busca da Universidade parceira



30

Prêmio busca incentivar a geração de idéias 
inovadoras e criar uma cultura organizacional que 
valorize o pensamento criativo

Prêmio de criatividade: estímulo ao empreendedorismo inovador

Premiação – 23 de junho 2009

Até 4 prêmios  de R$ 10.000,00

Até 20 prêmios de R$  2.500,00

Até 60 prêmios de R$  1.000,00



Convênio permitirá dar um salto em 
investimentos em PD&I...

3,42 3,50
4,78

7,12

10,12
11,12 11,12 11,12

2,00

5,00

6,00 6,00 6,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sabesp FAPESP



Cronograma convênio Sabesp-Fapesp...

AÇÃO
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO

Encaminhamento do primeiro Edital do PIT Junho

Prazo final para recebimento das propostas de projeto 

por parte das Instituições de Pesquisa.
Agosto

Análise do mérito e seleção dos projetos enviados Novembro

Preparação dos convênios com as Instituições cujos 

projetos foram selecionados
Dezembro

Início dos projetos Janeiro 2010



A inovação constitui o motor do crescimento de longo 

prazo

Os desafios do meio ambiente, regulação e concorrência  

do atual momento do saneamento impõem uma nova 

estratégia de PD&I para a Sabesp

O salto em PD&I exige proatividade, difusão das 

melhores práticas e estratégia de parceria

Relembrando os três pontos...



Muito obrigado!

gesneroliveira@sabesp.com.br

www.sabesp.com.br

Equipe técnica: 
Fernanda Machiaveli e Fernando Marcato



Universalização dos serviços de saneamento até 2018

113 municípios já têm serviços universalizados

Baixo Tietê e 
Grande

Pardo e Grande 
Baixada Santista
Baixo Paranapanema
Vale do Ribeira

Vale do Paraíba
Alto Paranapanema
Capivari-Jundiaí
Região Bragantina
Litoral Norte
Médio Tietê

Região
metropolitana de 
São Paulo

2009 2010 2012 2018



Sabesfértil na ETE Lavapés São José dos Campos

A ETE Lavapés (30 t/dia) funciona há mais de dez anos e se destaca pelo alto 
nível tecnológico, pela utilização de oxigênio puro e pelo elevado grau de 
automação. 

É a primeira ETE da Sabesp que possui registro para produzir fertilizante 
orgânico através do lodo. 

Trata-se de um fertilizante orgânico composto que pode ser aplicado em cana 
de açúcar, algodão, café, milho, soja e silvicultura.



sabesp

Indicadores Sabesp Meta 2008 Real 2008 Meta 2009

Índice de Atendimento em Abastecimento de Água Tende à Universalização

Novas Ligações de Água (em mil ligações) 166,0 189,5 158,4

Índice de Atendimento em Coleta de Esgotos 82,6% 79,5% 80,1%

Novas Ligações de Esgoto (em mil ligações) 154,0 154,7 160,0

Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados 71,5% 72,5% 73,7%

Índice de Perdas de Faturamento 28,0% 27,7% 26,0%

Perdas de Medição (litros por ligação x dia) 422 432 397

Índice de Satisfação do Cliente 79% 80% 80%

Redução no Número de Acidentes do Trabalho - 215 177 (1)

Margem EBITDA 47,7% 44,7% 47,1%

Unidades com Sistema de Gestão Ambiental – SGA implantadas 
(nº unidades Operacionais) 4 4 26

Investimento (R$ milhão) 1.600 1.708 1.650 

Contratualização da relação com os municípios 80 53 89 

As dez principais metas para 2009



ADUÇÃO
CAPTAÇÃO

TRATAMENTO

ÁGUA

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

TRATAMENTO

ESGOTO

RECURSOS

HÍDRICOS

LANÇAMENTO
DE

EFLUENTES

COLETA

INDÚSTRIA

REUSO

Ciclo do Saneamento



Desafio: tecnologias que otimizem o uso da água

Fontes: SNIS 2006, SABESP

O Brasil é possuidor de algo 
entre 12% e 14% da água da 
Terra

Mais de 70% das águas 
brasileiras estão nos rios da 
Amazônia

Apenas 1,6% dessas águas 
está no Estado de São Paulo 



Disponibilidade Hídrica

Recomendação da ONU: 2500 m³/hab.ano

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP): 201 m³/hab.ano

Volume equivalente às regiões secas do nordeste

Região m³/hab.ano

Brasil 35.000

Estado do Maranhão 17.184

Estado de Minas Gerais 12.325

Estado de São Paulo 2.209

Estado do Ceará 916

Região Metropolitana de Fortaleza 242

Região Metropolitana de São Paulo 201



CAIEIRAS

CANTAREIRA

1973

73 km

BAIXO COTIA

1960

36 km

ALTO TIETÊ

1993

36 km

RIO CLARO

1937

82 km

RIO GRANDE

1958

6km

GUARAPIRANGA

1929

16 km

ALTO COTIA

1914

41 km
RIB. DA ESTIVA 

1973

38 km

Mananciais da RMSP



Sabesp Soluções Ambientais

Preservação do meio 

ambiente

Estímulo ao uso 

racional da água

Tarifas diferenciadas 

para os  grandes 

clientes


