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1973 ano de fundação

12,8 mil empregados

R$ 50,4 bilhões
de ativos instalados

375 municípios operados 

no Estado de SP 
(70% da população urbana)

28,6 milhões de clientes
4ª maior do mundo em nº 

de clientes atendidos

R$ 17,8 bilhões
de receita líquida

3ª maior do mundo, em receita

Cobertura de 

água

ÁGUA

88,9 mil km de adutoras e redes de distribuição

9,8 milhões de ligações de água

246 estações de tratamento de água

1.222 poços

100% 92% 79%

Cobertura de 

esgoto

Conectadas ao 

tratamento

ESGOTO

61,1 mil km de coletores, emissários e interceptores 

8,4 milhões de ligações de esgoto

578 estações de tratamento de esgoto



Prestar serviços de saneamento, 

contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida e do meio 

ambiente

Ser referência mundial na 

prestação de serviços de 

saneamento, de forma 

sustentável, competitiva e 

inovadora, com foco no cliente.

Respeito à sociedade e ao cliente; 

Respeito ao meio ambiente; 

Respeito às pessoas; 

Integridade; 

Competência e Cidadania.

Princípios ESG na essência de 
nossos fundamentos 

corporativos



Região Metropolitana de São Paulo:
7ª região mais populosa do mundo

• 19% do PIB nacional 

• População de 20,5 milhões habitantes

• 42 municípios atendidos

• Faturamento bruto anual: R$ 11,5 bilhões



Área: 1.018 km²

População: 3,5 milhões

Ligações de água: 978 mil

Ligações de esgoto: 752 mil

Redes de esgoto: 5.098 km

Redes de água: 8.758 km

Faturamento anual: 2,5 bilhões



PNQS GVA®MEG ® Modelo de 
Gestão 

Diretoria 
Metropolitana

2001 2002 2009 2012 2017

A evolução do sistema de gestão 



Implementar a

G e s t ã o  d e  At i v o s

Qual o ganho?



Oportunidades da Gestão de Ativos para a UN Oeste



Integração

Oportunidade de 
quebrar os silos 
organizacionais

06 01

02

0304

05
Gestão Integrada 
do ciclo de vida 

dos ativos 

Engenharia de 
Projetos

Engenharia de 
Manutenção

Controladoria e 
Contabilidade

Engenharia da 
Operação

Suprimentos e 
Compras

Fiscal e 
Tributário



Alcançar a excelência na 

gestão de ativos é 

fundamental para aumentar 

o retorno sobre o 

investimento em 

empresas ativo-

intensivas ou que 

dependem dos ativos para 

estabelecer seu negócio 

como as empresas de 

energia, água e indústrias 

de transformação.

Neste aspecto, a gestão de 

ativos é o processo que 

determinará a aquisição, o 

uso e a alienação de ativos 

para se obter os melhores 

benefícios de seu 

desempenho, gerindo os 

riscos e custos relacionados 

ao longo do ciclo de 

vida. 

Saber o momento 

certo de investir nos 

ativos pode ser a diferença 

entre obter um ótimo 

desempenho técnico-

financeiro ou causar danos 

irreparáveis, desde a 

imagem perante os clientes 

até grandes perdas 

financeiras.

Fonte: Adaptado de https://www.premionacionalgestaoativos.com.br/gestao-de-ativos

Benefícios à organização

Segundo a série de normas 

ISO 55000, a Gestão de 

Ativos marca o início de 

uma nova era empresarial, 

algo a ser praticado por 

quem busca excelência 

nos negócios e, 

principalmente, para as 

organizações que atuam em 

ambientes regulados. 



A jornada

Congresso 
Abraman

ISO 55001 – piloto 
no CRAT Tamboré

• Descobertas
• Aprendizados
• Planos futuros

Implantação do 
SGdA

• Diretrizes
• SAMP 
• AMPs

Capacitação das
equipes

• Técnicas
• Gestão
• Comportamentais

Integração aos 
processos

• Macro fluxos
• Documentação

Melhoria 
contínua 

• 3º ano do  
SGdA

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3



1º Alvo da GA na MO

Reduzir ou Recuperar  10% 

dos custos evitáveis / 

potenciais ganhos

100

10

136

Imobilização dos ativos (%)

Potenciais ganhos Meta Resultado

100

10
23

Operação & Manutenção (%)

Custos evitáveis Meta Resultado

18 meses



Centro de Monitoramento dos Ativos



2019-2021 2022-2024 2025-2027

• Consolidação dos processos GA e transformação 
em resultados sustentáveis

• Engenharia da manutenção
• Engenharia da confiabilidade
• Gestão de riscos operacionais
• Estratégia de informações

• Conscientização
• Preparação de ambiente 
• Diretrizes e Estratégia 
• Planos de ação
• Capacitação
• Estruturação do SGdA
• Primeiros resultados 

• Atendimento às expectativas e 
necessidades Sabesp, município e 
regulador: 
• Investimentos prudentes
• Riscos inteligentes
• Cultura da manutenção preventiva 

e confiabilidade
• Maturidade organizacional

Etapas da implementação



Continuaremos cuidando...



...para garantir o direito à vida” ...para garantir o direito à moradia”  ...para garantir o direito de ir e vir”

...para universalizar serviços essenciais” ...para manter a história de um povo” ...para garantir o direito à saúde” 

Desabamento caixa ´água CariacicaQueda viaduto Marginal PinheirosRompimento da Barragem de Brumadinho

Incêndio no Museu Nacional Incêndio no Hospital Bonsucesso 



CUIDAMOS DA ÁGUA, 
TRANSFORMAMOS VIDAS

CUIDAMOS DOS ATIVOS,  
TRANSFORMAMOS

O SANEAMENTO



Muito obrigada!

Débora Pierini Longo
Superintendente da Unidade de Negócio Oeste - Sabesp

dplongo@sabesp.com.br


