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Mensagem
do Presidente
Caros Associados,
É com satisfação que apresentamos o relatório
de atividades do Sistema ABCON SINDCON em
2020.
Em um ano atípico, marcado pelo impacto da
pandemia do novo coronavírus, o saneamento manteve sua escalada de valorização como
prioridade nacional, acentuada ainda mais em
tempos de amplo debate sobre saúde pública.
O Sistema ABCON SINDCON exerceu um papel
de destaque nessa percepção do cenário dramático dos serviços de água e esgoto no Brasil,
cujo déficit atinge aproximadamente metade
da população sem ao menos coleta de esgoto,
e ainda 35 milhões de pessoas sem acesso à
água potável de qualidade.
Uma luta de mais de dois anos pela abertura de
mercado culminou na aprovação do novo marco legal do saneamento, a Lei 14.026/20, com
a qual espera-se, nos próximos anos, um acelerado desenvolvimento daquele que sempre foi
o setor mais esquecido da infraestrutura brasileira. Trata-se de um enorme avanço para todos
os brasileiros.
A ABCON SINDCON contribuiu com essa grande
conquista, produzindo informações e análises
de qualidade e levando seu posicionamento às
audiências públicas. Por meio de intensa interlocução com os parlamentares que examinaram o texto do novo marco legal do setor, conseguimos contribuir com a qualidade do texto.
De forma transparente, procuramos esclarecer
à sociedade civil o quão importante é a concorrência e a segurança jurídica para o Brasil atrair
investimentos e almejar a universalização do
atendimento em água e esgoto.
Abrir e qualificar o mercado é missão de nossas
entidades. Demos, com a Lei 14.026/20, um salto excepcional para que essa abertura de mercado se consolide. A qualificação do mercado

será um desafio permanente e cotidiano, que
será estruturador de nossa agenda. Agora estamos atentos para propiciar, de fato, essa evolução, abrindo as fileiras da ABCON SINDCON
para todos os players que desejam atuar com
propósitos legítimos de crescimento nesse
novo mercado.
Para tanto, estamos em pleno esforço de modernização, valorizando o compliance, revisando processos internos, estimulando as contribuições de comitês temáticos compostos
pelos próprios associados, reforçando a equipe
técnica, consolidando e ampliando a interface
com autoridades, entidades e representantes
das categorias ligadas ao setor e, finalmente,
iniciando a elaboração de um novo planejamento estratégico para balizar as ações da ABCON
SINDCON até 2024.
O ano de 2020 se encerra com o esforço de revisão do Planejamento Estratégico das entidades. Esse processo está baseado na premissa
de envolvimento dos associados em todas suas
etapas e visa reposicionar as entidades ao novo
momento do mercado de saneamento. Ao final
desse debate, serão redefinidas a visão, missão
e os direcionadores estratégicos que orientarão
as ações da ABCON SINDCON nos próximos
10 anos. A premissa básica adotada para esse
processo é perseguir mecanismos, iniciativas e
produtos que efetivamente agreguem valor aos
negócios dos associados.
Por fim, é importante ressaltar todo o apoio que
tivemos de nossos associados nessa caminhada de êxitos e muitos desafios.
As perspectivas que temos diante de nós permitem que possamos saudar a todos nossos
associados com a certeza de que em 2021 vamos começar a definir, com muitos projetos e
realizações, uma nova realidade para o saneamento.

Carlos Henrique da Cruz Lima
Presidente do Conselho de Administração
da ABCON SINDCON
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Perfil
Corporativo
Atuando no setor de saneamento desde 1996,
o Sistema ABCON SINDCON congrega todas as
grandes e médias empresas privadas que operam sistemas de água e esgotamento sanitário
do país: são hoje 12 holdings e 122 concessionárias. Atualmente a orientação da entidade é
baseada na missão e valores abaixo:

Missão
Apoiar a sociedade e o poder público para garantir o acesso das gerações atual e futuras ao
serviço eficiente de água e esgoto no Brasil.
Promover a gestão de alta performance e a sustentabilidade dos operadores privados.

Valores
•
•
•
•

Integridade e Transparência
Cooperação
Gestão sustentável dos recursos
Compromisso com o Saneamento Básico

Sobre este
relatório
Este relatório se refere às atividades de 2020,
sempre que possível comparando com os
dados dos anos anteriores. Demais informações podem ser solicitadas pelo e-mail
faleconosco@abcon.com.br ou ainda pelo QR
Code ao lado. É distribuído de forma impressa
para os associados e estará disponível de forma digital no site, para conhecimento público.

Visita de Pedro Maranhão, Secretário Nacional de Saneamento Básico do Ministério do Desenvolvimento
Regional, à nova sede da ABCON SINDCON, em São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
Da esquerda para a direita, Percy Soares Neto (Diretor executivo da ABCON SINDCON), Pedro Maranhão e
Carlos Henrique da Cruz Lima, Presidente do Conselho de Administração da ABCON SINDCON

Código de Conduta
Todas as atividades da ABCON SINDCON são
regidas pelo Código de Conduta que estabelece condições mínimas de comportamento para
direcionar suas atividades e das empresas associadas. Estão incorporados ao Código o corpo dirigente, o quadro de administração, os assessores e os profissionais que representam as
empresas associadas e atuam em nome da entidade. Todas as pessoas envolvidas assumem

a obrigação de cumprir as determinações, com
base na legislação brasileira, atuando de forma
íntegra e transparente em suas relações entre
si, com os poderes públicos e com a sociedade
civil. Nosso site conta com um canal de denúncias para que ocasionais descumprimentos do
Código de Conduta sejam informados de modo
anônimo.
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Aprovação do
Novo Marco Legal

A Lei 14.026 de 2020, aprovada pelo Congresso
Nacional em 24 de junho, e que trata do novo
marco legal do saneamento, é um instrumento
estratégico na retomada do crescimento econômico e viabilizará a modernização e o desenvolvimento do setor mais atrasado da infraestrutura brasileira. Foram mais de 120 horas de
debates, discussão e votação da matéria no
Congresso Nacional, com a atuação constante
do Sistema ABCON SINDCON.
A Lei 14.026/20 foi sancionada no dia 15 de julho pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre os objetivos da nova lei estão a universalização do saneamento, que prevê a coleta de
esgoto para 90% da população (hoje o número
não chega a 55%, segundo dados do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS), e o fornecimento de água potável para
99% da população até o fim de 2033.
Com o novo marco, os Poderes Executivo e Legislativo tiveram o mérito de priorizar o saneamento e de encaminhar mudanças que serão
fundamentais para o futuro do setor. O desafio
da universalização é enorme, e os recursos públicos para grandes investimentos são cada
vez mais escassos.
Aumentar a presença de operadores privados
no setor é um caminho acertado para garantir
a evolução do setor da infraestrutura que se
encontra estagnado, mesmo sendo de crucial
importância para a saúde pública e o desenvolvimento econômico.

Os ganhos com o novo marco são definitivamente significativos, contudo, ainda há pontos
que precisarão ser meticulosamente esclarecidos e aprimorados no processo de regulamentação. Estivemos, desde a aprovação do novo
marco legal, dedicados a contribuir com o Poder Executivo na construção dos Decretos regulamentadores da Lei 14.026 de 2020.
Em 24 de dezembro, foi publicado o Decreto
10.588, sobre o apoio técnico e financeiro da
União à transição para o novo modelo do setor de
saneamento, em especial para a regionalização.
Foi mais um aguardado avanço na implementação do novo marco, que, ressalte-se, contou com
ampla colaboração da ABCON SINDCON. Por
meio de um intenso trabalho dos Comitês Jurídico e Regulatório e Financeiro das entidades, debatemos as minutas do Decreto disponibilizadas
e construímos nossas contribuições.
Durante o ano de 2020, em nossa participação
no processo de discussão do novo marco legal
do setor, produzimos uma série de estudos voltados a explicitar a contribuição do setor com
a retomada do crescimento, no pós-pandemia.
Entre esses, destaca-se o estudo atualizado da
ABCON SINDCON que indica que o investimento em concessões de saneamento terá impacto
de R$ 1,4 trilhão e 14 milhões de empregos na
retomada da economia.
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Principais
mudanças com
o novo marco

Para que a prestação de serviço atual não fique
prejudicada, o texto prevê a continuação dos
contratos de programas que estão em vigência,
desde que sejam respeitadas as cláusulas que
adaptem o instrumento ao modelo de aperfeiçoamento proposto pelo marco.

Regionalização

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional

O projeto também permite a instituição de
prestação regionalizada, com agrupamento de
municípios para prestação integrada de um ou
mais componentes dos serviços públicos de sa-

Regulação do setor

Caso se comprove inviabilidade técnica ou financeira, o prazo poderá ser estendido até 2040.

A Agência Nacional de Águas (ANA), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional,
que tem o papel de garantir a segurança hídrica
do país, agora passa a editar normas de referência para a prestação de saneamento básico.

Se a universalização não for atingida dentro deste prazo, o projeto prevê as seguintes sanções:
a distribuição de dividendos por parte da prestadora será proibida e o contrato caducará, devendo o município ou região retomar o serviço.

Essa medida é importante pois existem cerca de
50 agências diferentes que regulam o setor de
saneamento no Brasil e geram alto custo para
as operadoras. Para que haja uma padronização
dos serviços, a ANA será responsável por sugerir
normas de referência em âmbito nacional:

Competição

•
•
•
•

Padrões de qualidade e eficiência na
prestação, manutenção e operação dos
sistemas de saneamento básico;
Regulação tarifária dos serviços públicos
de saneamento básico;
Padronização dos contratos de prestação de serviços públicos de saneamento
básico;
Redução progressiva e controle da perda
de água.

Universalização do
saneamento

Atualmente, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário são oferecidos, em sua maioria,
por empresas públicas. Os contratos atuais prestados pelas companhias estaduais de saneamento são chamados de “contratos de programa”.
Nessa modalidade de contratação, não existe
concorrência, não são estabelecidas metas.
O novo marco legal determina a realização de
licitação, com participação de empresas públicas e privadas, e acaba com o direito de preferência das companhias estaduais. A realização
de licitação, com concorrência entre as empresas interessadas, possibilitará a prestação do
serviço por quem o fizer com maior eficiência,
atendendo-se à modicidade tarifária.
De acordo com a proposta, os contratos celebrados serão de concessão e deverão estabelecer metas de:

O marco estabelece a data de 31 de dezembro
de 2033 para a universalização dos serviços de
saneamento:

•
•

•

•
•

•

99% da população com acesso à água
potável;
90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto.

•

Expansão dos serviços;
Redução de perdas na distribuição de
água tratada;
Qualidade na prestação dos serviços;
Eficiência e uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais;
Reuso de despejos.

neamento básico em determinada região. Dessa forma, fica minimizado o risco de municípios
que sejam pequenos ou que tenham menos viabilidade ficarem de fora do processo de universalização. Os municípios que se caracterizem
de interesse local terão a faculdade de optar ou
não pela adesão aos blocos regionais. O texto
da Lei e do Decreto preveem uma série de incentivos e penalidades para quem não aderir à
prestação regionalizada. Entretanto, o Decreto
10.588 de 2020 trouxe uma regra de transição e
de exceção às operações vigentes e aos projetos e modelagens que já tenham sido contratos
ou objeto de audiência pública.

Abertura de
mercado

Qualificação
do mercado

Além da aprovação do novo marco legal, o Sistema ABCON SINDCON acompanhou e atuou em
prol da qualidade na estruturação e modelagem
das concessões do setor. Os bem-sucedidos resultados das concessões da região metropolitana de Maceió, Sanesul e Cariacica mostram a
atratividade e pluralidade de modelos possíveis
no saneamento brasileiro e reforçam o papel do
Sistema ABCON SINDCON de promover a abertura e qualificação do mercado.

Além de abrir o mercado para os operadores
privados, outro importante direcionador da
ação da ABCON SINDCON é a qualificação do
mercado. Nesse sentido, além das ações de
apoio às modelagens, qualificação de editais e
contratos, em 2020 a ABCON SINDCON promoveu uma aproximação junto à ABNT.

Em 29 de dezembro, foi publicado o aguardado
edital daquele que é considerado o maior projeto de infraestrutura em curso no país: o leilão
da Cedae. Mais uma vez, a ABCON SINDCON
esteve presente para esclarecimentos, compartilhamento de dados, pesquisas e subsídios
técnicos junto aos órgãos públicos, particularmente com o BNDES, instituição financeira responsável pela modelagem do certame, a fim de
que a licitação pudesse ser encaminhada.

Após a associação da ABCON SINDCON à ABNT,
fomos convidados para coordenar o CB 177 –
Saneamento Básico. Esse comitê coordena a
produção das normas técnicas associadas à
operação de saneamento básico. A coordenação do CB 177 ficará a cargo do presidente do
Comitê Técnico da ABCON SINDCON, Giuliano
Dragone, a secretaria executiva a cargo de Elaine
Chagas. Ambos trabalharão com apoio técnico
da especialista Priscila Bezerra e do consultor
César Seara.
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Atuação
da ABCON
SINDCON

Imprensa
SEGUIDORES
DOS PERFIS
SANEAMENTO
É SAÚDE

6.344

76
clippings
apenas no dia
seguinte da aprovação
do novo marco legal

curtidas no Facebook

Mídias sociais
Uma iniciativa da ABCON SINDCON, o
movimento SANEAMENTO É SAÚDE foi
criado em agosto de 2018 para apoiar a
aprovação da nova lei que rege o setor.
Aos poucos, tornou-se fonte e referência de parlamentares e demais interessados na defesa de mais saneamento
para o Brasil. Esteve presente no Facebook e Twitter até julho de 2020, com o
sancionamento da Lei 14.026/20 pelo
Presidente da República.
Os perfis da ABCON SINDCON no Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin
ajudaram a difundir os conteúdos do
SANEAMENTO É SAÚDE e foram autores de importantes campanhas pela manutenção dos vetos à Lei, entre outras
iniciativas.
Total de

570 mil

No dia seguinte à aprovação do marco no Senado (25.06), a ABCON SINDCON seria citada
em 76 matérias com declarações de seu diretor
executivo sobre o impacto da nova lei.
Principais manchetes do tema:

368

seguidores no Twitter

Folha De S. Paulo:

692

manifestações
enviadas aos
parlamentares em
2020

DESEMPENHO DAS PUBLICAÇÕES NO
FACEBOOK EM DEFESA DO NOVO MARCO
LEGAL DO SANEAMENTO EM 2020

publicadas
no perfil
da ABCON
SINDCON

publicadas
no perfil
SANEAMENTO
É SAÚDE
35 mil

218 mil
16 mil

pessoas impactadas
em publicações
em defesa do novo
marco legal
352 mil
Mais informações
sobre o desempenho
nas mídias sociais
e imprensa podem
ser encontradas no
capítulo Resultados
2020

Ao longo de toda a discussão e tramitação do
então Projeto de Lei (PL) 4.162/2019, que viria
se tornar a Lei 14.026/20, a ABCON SINDCON
levou seus posicionamentos às principais mídias nacionais e regionais, consolidando sua
posição de porta-voz do segmento privado de
saneamento entre os veículos de imprensa.

Expansão da rede de saneamento
demanda R$ 498 bi em
investimentos até 2033
Estadão:

Produção de
materiais
Foram atualizadas com dados de 2020 as One
Pages com os números do saneamento em cada
estado, usadas para mobilizar os parlamentares
com a situação de seus próprios estados. O conteúdo foi principalmente difundido por WhatsApp, por e-mail e pelas mídias sociais, devido ao
afastamento das atividades presenciais por conta da pandemia do coronavírus.
O conteúdo pode ser acessado pelo QR Code a
seguir.

18 mil

Nova Lei de Saneamento abre
caminho para quase R$ 500 bi
em investimentos

ABCON: Setor privado deve
responder por 6.9% do
saneamento dos municípios
Saneamento precisa de
‘regulação híbrida’, defende
associação de concessionárias
Metas do saneamento devem
movimentar R$ 1,4 tri até 2033
Valor Econômico:

Decretos para lei do
saneamento passam a ser foco
Texto final da lei do
saneamento agrada setor
privado, mas transição
preocupa
O Globo:

Impressões

Engajamentos

Mais de mil cidades terão de
licitar saneamento
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Pandemia
O contexto de pandemia exigiu inovação e testou a segurança jurídica do setor. Os operadores lidaram com o incremento nos gastos com
pessoal por conta das restrições oriundas da
crise, com a queda temporária da arrecadação
e com desafios para adotar reajustes e reequlíbrios contratualmente previstos. O impacto na
arrecadação foi ocasionado principalmente
pelo aumento da inadimplência decorrente da
crise econômica que se abateu no País, impulsionado por mais de 250 medidas subnacionais
que proíbem o corte, restringem cobrança das
tarifas e os reajustes tarifários previstos.
Nesse sentido, o Sistema ABCON SINDCON
atuou fortemente por medidas que fortalecessem a operação, com qualidade, das concessionárias do setor. Dentre elas:

•
•
•
•
•

Aprovação do Standstill da CEF por 6 meses;
Diferimento de tributos (INSS e FGTS);
Parcelamento de dívidas tributárias;
Diferimento de cobrança pelo uso da água;
Financiamento da folha salarial de pequenas e médias empresas (Fopas), dentre diversas articulações, reforçando a
relevância do setor para a retomada do
crescimento.
Findo o ano de 2020, pode-se perceber que o
setor de saneamento, mesmo impactado, se
mostrou resiliente, confirmando uma baixa
inelasticidade da demanda. Mesmo que com
uma mudança volumétrica entre categorias de
consumidores, o setor confirmou seu perfil de
estabilidade, demonstrando que é atrativo para
investimentos de longo prazo.

Retorno aos
escritórios
O setor de água e esgoto não pode parar, e as
concessionárias precisaram adotar uma série
de medidas para preservar a saúde de seus colaboradores que atuam na linha de frente e, ao
mesmo tempo, reinventar a rotina de escritório,
a fim de que a prestação dos serviços públicos
de água e esgoto não fosse interrompida, tampouco tivesse sua qualidade prejudicada.
Com o objetivo de contribuir e fortalecer a responsabilidade do setor frente aos novos desafios, o Comitê de Qualidade, Segurança e Meio
Ambiente desenvolveu o documento “Orientação de retorno aos escritórios das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água
e Esgoto” que foi oficialmente enviado à Prefeitura de São Paulo como forma de contribuição
à Consulta Pública que tratava do Protocolo de
Retomada Econômica da cidade.
O documento pode ser acessado pelo QR Code
a seguir.

Pesquisa
Desafios da
Retomada
A pandemia instalada pelo coronavírus tem
exigido de nós uma grande dose de cautela e
inovação. A pesquisa foi fruto de discussões
do Comitê de Recursos Humanos e almejou
subsidiar e dar uma visão geral de como as empresas associadas estão se comportando com
seus colaboradores na retomada ao trabalho.

Mídias
sociais
Numa ação colaborativa da ABCON SINDCON
e seus associados, colhemos imagens e depoimentos de colaboradores de norte a sul do país
em suas estações de trabalho para a campanha: “Nós trabalhamos para que você fique em
casa”, veiculada nas mídias sociais das entidades em março de 2020 e disparada via Whats
App no início da quarentena, com o objetivo de
mostrar a importância dos serviços de saneamento básico, principalmente da água, que, junto com o sabão, tornaram-se grandes herói no
combate ao coronavírus.
A ação teve um alcance de 621.000 curtidas e
parceria com a AESBE (Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais), com as
hashtags: #JuntosSomosMaisFortes #SaneamentoESaude.
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Resultados
2020

Produtos e serviços
SPRIS
O Sistema de Informações do Segmento Privado do Setor de Saneamento - SPRIS passou
por uma revisão de indicadores no Conselho
Técnico e, após implementação no sistema dos
novos indicadores, foram iniciadas as ações da
Coleta de Dados 2020. Inicialmente, entre 8 a 16
de setembro, foi realizada a Coleta Prévia SPRIS,
pela qual as concessionárias com concessões
plenas enviaram os PDFs com os dados que
haviam sido encaminhados ao Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS, do
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
de forma a agilizar o preenchimento dessas informações no sistema da ABCON SINDCON.
A novidade deste ano foi a realização do primeiro Workshop para Preenchimento do SPRIS,
com o objetivo de destacar a importância da
coleta, sanar todas as dúvidas de preenchimen-

Panorama
Chegando à sua 7ª edição, o Panorama da Participação Privada no Saneamento 2020 trouxe
o tema “Tempo de Avançar”, fazendo alusão à
aprovação do novo marco legal do Saneamento.
A apresentação do perfil do setor privado foi dividida em quatro faixas populacionais para mostrar como a iniciativa privada se sai em cidades
de pequeno, médio e grande portes. Além dessa
análise, a edição traz também uma visão sobre
a iniciativa privada por tipo de contrato, fazendo
distinção entre concessões plenas ou parciais,
municipais, regionais, subdelegações e PPPs.
Juntamente com os indicadores de desempenho, foram apresentados cases para exemplificar cada tipo de contrato e faixa populacional.
Por ser a primeira edição após a aprovação do
novo marco legal, o Panorama 2020 passa a
ser a linha de base para a comparação com os
anos vindouros, que prometem uma grande expansão da participação privada no setor.
A publicação pode ser encontrada pelo QR Code
ao lado.

to e apresentar os resultados do SPRIS, como
Relatório de Benchmarking e os dados que alimentam o Panorama.
Participaram do Workshop, oferecido em três
datas distintas, 52 colaboradores das empresas
associadas. Um capítulo especial foi a apresentação do novo módulo Quadro de Concessões,
que apresenta de forma clara as informações
que compõem essa importante compilação de
dados publicada anualmente no Panorama. A
ideia do módulo é facilitar a visualização e possibilitar a validação das informações pelo operador que responde à pesquisa.
A participação dos associados foi enriquecedora, dando origem a diversas sugestões de melhorias, acatadas e implementadas de imediato
no sistema.
A Coleta de Dados SPRIS 2020 aconteceu entre
os dias 3 de novembro e 18 de dezembro.
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Total de

Revista Canal

5.313

No ano de 2020, foram produzidas duas
edições que tiveram como pauta principal as ações voltadas à aprovação do
novo marco legal do saneamento, incluindo entrevista com parlamentares.
Em formato totalmente digital e interativo (uma novidade do ano), a Revista conta com seções fixas: Janela dos
Associados, Tecnologia, SIRI, Na Rede
(que trata de inovações e transcendem
ações do saneamento) e Artigo.

Total de

Abcon Sindcon

acessos

visualizações
Média de
leitura de

1.523

minutos
727

553

Em 2020, o Sistema ABCON SINDCON
incluiu um novo produto no seu portfólio.
Com o intuito de fortalecer tecnicamente
as demandas do setor, foi lançada a série
“Análises Conjunturais”, que apresenta
uma abordagem econômica e política do
que acontece no saneamento brasileiro,
em português e em inglês.

587

2:48

A Revista trouxe ao público entrevistas
com profissionais, resultados de parcerias, ações de comunicação, de RH etc.

Análises
conjunturais

1.272

2.308

414

202
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Edições > 13
Ano

15

16

146

17

125

2020

> 2019

NÚMEROS DE ACESSOS EM 2020 POR EDIÇÃO DA
REVISTA CANAL ABCON SINDCON

Edições

Abcon Sindcon News

1

2

3

4

NÚMEROS DE ACESSOS EM 2020 POR EDIÇÃO
DAS ANÁLISES CONJUNTURAIS

Em 2020 foram lançadas cinco edições
da newsletter Abcon Sindcon News.
Veja o desempenho das edições no gráfico a seguir:

Total de

2.740
visualizações
24%

25%

30%

17%

Edições
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PORCENTAGEM DE VISUALIZAÇÕES POR EDIÇÃO
DO ABCON SINDCON NEWS EM 2020

A Análise de Conjuntura 3, “Impacto dos
investimentos em abastecimento de
água e esgotamento sanitário na cadeia
produtiva do setor”, teve relevante repercussão. Gerou uma série de matérias de
imprensa. A ABCON SINDCON foi convidada a apresentar os resultados do
trabalho em várias entidades de classe,
tais como: Fiesp, ABIMAQ/SINDESAM,
Abdib, Abemi, entre outras.

Vem aí em 2021!
Calculadora
de Custos em
Saneamento

24%

Foram publicadas quatro edições com
a análise da importância do novo marco
legal do saneamento, os movimentos
de mercado e a relevância do setor para
a cadeia produtiva e para a retomada do
crescimento econômico.

Um sistema automatizado que captura as tabelas para construção de preços de serviços,
projetos e obras de saneamento, calculando
os custos de equipamentos e estruturas para
abastecimento de água e esgotamento sanitário por estado com base no Sistema Nacional
de Preços e Índices para a Construção Civil (Sinapi). A criação de um portal web para acesso
das informações está em fase de conclusão.
Os associados ABCON SINDCON terão acesso
gratuito ao sistema, que, em 2021, será estendido a não associados, mediante o pagamento
de uma assinatura.
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Conselho Técnico

SIRI
O Sistema de Integração e Representação Institucional - SIRI garante que as discussões realizadas em importantes Órgãos Colegiados e Grupos de Trabalho do setor de saneamento sejam
compartilhadas com todos os associados, possibilitando a troca de informações que afetam
diretamente o dia a dia das concessionárias.
Em 2020, com a crise mundial do coronavírus,
as reuniões dos Comitês tiveram que ser interrompidas, sendo retomadas timidamente no
segundo semestre de 2020.
ABIMAQ/SINDESAM

•
•

Órgão colegiado ABIMAQ/SINDESAM
Câmara Técnica de Saneamento Básico
Representante:
Percy Soares Neto

CONESAN - Conselho Estadual de Saneamento de São Paulo
Representante:
Percy Soares Neto
FIESP

•
•

Comitê Técnico de Saneamento
Deinfra – Departamento de Infraestrutura
Representante:
Cesar Seara Júnior

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí

•
•
•
•

Órgão Colegiado
Câmara Técnica Outorgas e Licenças
Câmara Técnica de Planos de Bacia
Câmara Técnica Planejamento
Representantes:
Ana Paula Fernandes Abrahão, Luiz Pannutti Carra, Indiara Cardoso Guasti Jogas, Thiago
Luis Venturini e Priscila Bezerra

•
•

Órgão colegiado
Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Jurídicos
•
Câmara Técnica de Proteção das Águas
Representantes:
Giuliano Dragone, Giuliana Carolina Talamini,
Camila Rodrigues da Silva e Priscila Bezerra
Comitê Interinstitucional de Eficiência Energética do Ministério do Desenvolvimento Regional

Representante:
Rondinaldo Paiva de Lima

Representantes:
Dan Ramon Ribeiro e Eduardo Berrettini

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Grande

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mogi
Guaçu
Representante:
Carlos Roberto Ferreira
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pardo
Representante:
Carlos Roberto Ferreira

Mais informações
sobre outros
conselhos
estatutários podem
ser encontradas no
capítulo Governança

CRH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Tietê

Representante:
Heraldo José de Lima

Na reformulação dos Estatutos das Entidades,
foi definida a constituição de um Conselho Técnico, com a função de olhar para os desafios
operacionais das associadas e promover a troca de experiência entre operadores e a busca
de inovações e soluções para maior eficiência
operacional do setor. Essa é um único colegiado previsto estatuariamente, fora os Conselhos
de Administração e Fiscal, e é presidido pela GS
Inima Brasil, na pessoa de seu diretor Giuliano
Dragone.

O Conselho Técnico foi instalado em agosto de
2020 e se reuniram cinco vezes. Entre as principais pautas tratadas estão:

•
•
•
•
•
•
•
•

Remodelagem do SPRIS;
Parceria Sindcon - Sindesam;
Parceria Sindcon - Isle (Water Action
Platform);
Tabela de parametrização de custos de
obras de saneamento;
Apresentação da Análise de Conjuntura;
Plano Estadual de Recursos Hídricos de
São Paulo;
Missão Empresarial Brasil-Canadá;
Processo de certificação da ABPE - Associação Brasileira de Tubos Poliolefinicos
e Sistemas.

Membros
Aegea Saneamento e Participações

CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí

•
•

•
•

Guillermo Deluca
Leandro Marin Ramos da Silva

Luiz Pannuti Carra
Ana Paula Fernandes Abrahão

AESAN Engenharia e Concessões

GS Inima Brasil

Grupo de Trabalho da Revisão da Portaria da
Potabilidade da Água Portaria 2914/11 do
Ministério da Saúde

•

•

Águas do Imperador

Iguá Saneamento

•
•
•

Subgrupo Microbiologia
Subgrupo Químicos
Revisão da Portaria 2914/2011
Representantes:
Rodrigo Pereira e Lorraine Bernardes Borges

•

•
•

Presidência da República - GTSIC – Abastecimento Urbano de Águas

•

Representantes:
André Lermontov, Percy Soares Neto e Ilana
Ferreira

•

Fernando Humphreys
André Lermontov

Águas do Paraíba

•

Nelson Ricardo da Silva Carvalho

Atlantis Saneamento
Tiago Ramos Eyng

BRK Ambiental Participações
Giancarlo Marcus Ronconi

Maria Clarisse Beloso Garcia Silvestre
Paula Alessandra Bonin Costa Violante
Caio Garcia da Cunha

Jacundá Ambiental

•

Ricardo Barbosa dos Santos

Samar Soluções Ambientais de Araçatuba

•

Eduardo Berrettini

Veolia Serviços Ambientais

•

Alexandre Dell Aquila Citvaras
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Comitês internos
Financeiro

O Sistema ABCON SINDCON mantém ativo os
comitês internos com o objetivo de troca de experiências entre as empresas e para atender às
demandas das associadas, a fim de agregar valor nas intermediações solicitadas.

•

Com o coronavírus, as reuniões foram realizadas via plataforma Zoom, sem prejudicar o andamento das solicitações.

11

•

Coordenação

Reuniões

•
Principais pautas

Compliance

Jurídico

•
•
•
•

Julia Leme
BRK Ambiental

31

•
•
•

Novo marco legal do Saneamento;
Decretos regulamentadores da nova lei que tratam do
apoio técnico e financeiro da União, da metodologia de
comprovação da capacidade econômico-financeira e
atualização do Decreto 7217/2010;
Normas de referência da Agência Nacional de Águas e
Saneamento;
Agendas regulatórias e consultas públicas das agências
reguladoras subnacionais;
Projetos de lei prioritários que tratam de políticas e medidas para enfrentamento da COVID-19 em relação aos
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Recursos Humanos
Elizabeth Mattoso Maia
Saneamento
Ambiental
Águas do Brasil

4

•
•
•

2

•
•

3

Estruturação de Cursos para Capacitação;
Parceria Senai.

•
•
•

Revisão dos Indicadores do Módulo Compliance SPRIS;
Revisão do Código de Conduta e Governança da ABCON
SINDCON;
Troca de experiência /conhecimento entre as empresas;
Relato de outras associações sob o processo de implantação do Compliance;
Parceria com a KPMG.

Qualidade e segurança
•
1

•
•

Troca de experiência para enfrentamento da crise da
COVID 19;
Protocolos para abertura pós isolamento;
Alternativas de compras de Teste e EPI´s em conjunto.

Comunicação

Atualização da Pesquisa Salarial de Recursos Humanos;
Pesquisa Desafios da Retomada;
Indicadores de Recursos Humanos.

Sub Grupo Treinamento e Desenvolvimento

Medidas financeiras relevantes para o enfrentamento
da COVID-19, tais como o Standstill da CEF e linhas de
crédito emergenciais;
Decreto regulamentador do novo marco legal que trata
da metodologia de comprovação da capacidade econômico-financeira;
Agendas regulatórias e consultas públicas das agências reguladoras subnacionais relacionadas a questões
financeiras.

•
1

•
•
•

Apresentação dos resultados das ações de comunicação da Abcon Sindcon;
Discussão sobre as principais pautas de imprensa que
concernem a todos os operadores privados;
Divulgação dos produtos da ABCON SINDCON;
Estabelecimento de fluxos de informações entre as empresas associadas e a ABCON SINDCON.
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Estudos

Consolidação
de parcerias

Estudo de regulação
Total de

850
downloads

Em 2020, o Sistema ABCON SINDCON desenvolveu uma série de parcerias para promover a
qualificação do mercado.

Sindesam
A parceria com o Sindesam tem como objetivo
mapear a demanda da cadeia de fornecedores,
dada a expansão do mercado, reforçando a capilaridade e relevância econômica do saneamento.

Isle e a Water
Action Platform
Sistema ABCON SINDCON passou a fazer parte da rede internacional de operadores e fornecedores por meio da Water Action Platform,
em que soluções tecnológicas de ponta são
apresentadas.

O Sistema ABCON SINDCON publicou o estudo “Regras Padronizadas sobre Distribuição
de Riscos, Equilíbrio Econômico-Financeiro e
Modelos Regulatórios” (QR Code a cima) com
o objetivo de propor novos padrões e modelos
contratuais e de regulação adequados ao setor
de saneamento.
A pulverização do setor e a ausência de regras
claras geram um clima de incerteza sobre procedimentos que precisam ser adotados, como
é o caso dos processos de reequilíbrio contratual decorrentes das mais de 230 medidas
subnacionais decretadas à revelia das agências
reguladoras durante o estado de calamidade.
Tais medidas restringem a cobrança das tarifas
e os reajustes tarifários previstos, e têm impacto significativo nos contratos.

As propostas do estudo criam, por exemplo, padrões claros de reequilíbrio em situações extremas, como a ocorrida no período da pandemia,
e fortalecem a atratividade e a qualidade das
operações de saneamento.
O Estudo teve excelente repercussão, sendo
apresentado em reuniões específicas aos Ministérios da Economia e do Desenvolvimento
Regional, à Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Águas, ao Programa de Parceria para
Investimento – PPI, ao BNDES e muitos órgãos
estaduais. O evento de lançamento do Estudo
teve ampla repercussão. O Estudo foi baixado
do site da ABCON SINDCON por 850 pessoas,
demosntrando a aceitação e receptividade do
mercado, e tem sido uma ferramenta relevante
para qualificação dos contratos e modelagens
em curso no país.

Consulado Geral do
Canadá
Na busca por tecnologias limpas de última geração, o Sistema ABCON SINDCON participou
do evento “Opportunities for Canadian Cleantech companies in the water and wastewater
sector in Brazil” e apoiou a Missão Empresarial
Brasil-Canadá.

FESPSP
De 15 de julho a 31 de agosto aconteceu o
primeiro curso livre de Capacitação em Saneamento Ambiental (online), uma parceria da
ABCON SINDCON e Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). No total,
80 profissionais das empresas associadas participaram da qualificação.
Entre os benefícios da parceria está o desconto
de 15% destinado aos profissionais das empresas associadas nos MBA em PPP e Concessões e MBA Saneamento Ambiental, promovidos pela instituição. Um módulo internacional
na London School of Economics and Political
Science (LSE) está incluso no dois MBAs.
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Ações de
comunicação

Imprensa

Um dia após
aprovação do novo
marco legal

Lançamento
do Panorama
2020

Site

equivalente a

3 mil
R$198
clippings milhões

Total de

ACESSOS POR DIA EM 2020

84 mil

acessos
ao site ABCON
SINDCON

janeiro

fevereiro

PRINCIPAIS CAMPANHAS
NAS MÍDIAS SOCIAIS AO
LONGO DO ANO

março
Nós
trabalhamos
para que você
fique em casa

abril

Revista Canal

maio
O Saneamento
não Pode
Parar

junho
Os Estados
e a Falta de
Saneamento

julho

agosto

Os Estados
e a Falta de
Saneamento

Panorama da
Participação
Privada no
Saneamento
2020

setembro

outubro

novembro
Revista Canal

O Brasil não
pode parar

dezembro

O Saneamento
e a Retomada Mais
da Economia
Saneamento
para o Brasil

O Rio de
Janeiro não
pode esperar

1.514

127

Mídias Sociais
Com as marcas unificadas nas mídias sociais,
suas editorias foram ampliadas e as plataformas serviram como importante ferramenta de
disseminação de informação, relacionamento
e engajamento com os diferentes stakeholders,
incluindo parlamentares, durante aprovação do
novo marco regulatório do setor de saneamento. Além das editorias fixas, como Janela dos
Associados e ABCON SINDCON Recomendam,
a novidade do ano foram as campanhas que po-

dem ser conferidas acima e a seção DE OLHO
NA OPORTUNIDADE, para divulgar as vagas das
empresas associadas.
Além do Facebook e Linkedin, as entidades voltaram a interagir em janeiro no Instagram e em novembro no Twitter, que registrou um crescimento
de 34% no número de usuários no segundo trimestre de 2020 no Brasil, com presença maciça
de stakeholders de interesse das entidades.

27.839
seguidores

6.296
seguidores

seguidores

seguidores

desde janeiro de 2020

desde novembro de
2020
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Aprovação
do novo
marco legal

Eventos
3

Eventos de terceiros
Eventos da ABCON SINDCON

A média mensal de
eventos com participação
da ABCON SINDCON
dobrou após a aprovação
do novo marco legal

2
1

abril

maio

QUANTIDADE DE EVENTOS NOS
DIAS EM QUE CONTARAM COM A
PARTICIPAÇÃO DA ABCON SINDCON
EM 2020

junho

julho

Lançamento do
Panorama 2020
4 de agosto
511 acessos simultâneos

Lançamento estudo
de regulação
23 de junho
300 acessos simultâneos
A ABCON SINDCON promoveu o lançamento
virtual de seu estudo sobre a regulação do saneamento no país, realizado em parceria com
a consultoria Pezco Economics e Portugal Ribeiro Advogados. O evento foi dividido em duas
datas (23 e 30.06), e teve uma audiência de 300
espectadores.
A apresentação do estudo “Regras Padronizadas sobre Distribuição de Riscos, Equilíbrio
Econômico-Financeiro e Modelos Regulatórios”
aconteceu durante painel do evento Connected
Smart Cities, com a participação de representantes dos governos de Alagoas, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul.

O evento de lançamento da sétima edição do
Panorama da Participação Privada no Saneamento – Tempo de Avançar aconteceu no dia
4 de agosto, de forma virtual. Mais de 500 pessoas presenciaram a divulgação, por meio da
transmissão via YouTube.
O lançamento foi precedido de uma coletiva de
imprensa, na mesma data, com transmissão fechada, da qual participaram 20 jornalistas.
Na sequência, foram apresentados para o público em geral os principais dados do Panorama 2020. O lançamento teve a participação nas
mesas de debates do secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa; do secretário nacional de saneamento do Ministério do
Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão; do
atual secretário de desestatização do Ministério
da Economia, Diogo MacCord; da diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico– ANA, Christianne Dias Ferreira;
dos deputados Geninho Zuliani (DEM-SP) e Enrico Misasi (PV-SP); do presidente do Conselho
de Administração da ABCON SINDCON, Carlos
Henrique da Cruz Lima e dos CEOs das empresas associadas. A íntegra do Panorama 2020
foi disponibilizada posteriormente no portal da
ABCON SINDCON.

agosto

setembro

outubro

Saneamento e
a retomada da
economia

novembro

TOTAL DE EVENTOS POR PERÍODO DE TEMPO

Agosto
2020

Todo
2019

Todo
2020

12

19

51

9 de outubro
115 acessos simultâneos
A ABCON SINDCON promoveu com a CNI (Confederação Nacional da Indústria) no dia 9 de
outubro o evento virtual e gratuito “Saneamento e a retomada da economia”, com o apoio da
Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos) e CBIC (Câmara
Brasileira da Indústria da Construção).
A proposta do encontro foi discutir as expectativas e os desafios para o setor de saneamento
brasileiro no pós-pandemia, e após a aprovação
do novo marco legal.
O evento contou com a participação de Cleverson Aroeira, superintendente da Área de Estruturação de Parcerias de Investimentos do BNDES;
Carlos Henrique da Cruz Lima, presidente do Conselho de Administração da ABCON SINDCON;
Mônica Messenberg, diretora de relações institucionais da CNI; Percy Soares Neto, diretor
executivo da ABCON SINDCON; Wagner Ferreira Cardoso, secretário-executivo do Conselho
de Infraestrutura na CNI; Ilana Ferreira, superintendente técnica da ABCON SINDCON; Cláudio
Frischtak, economista da Inter.B consultoria internacional de negócios; Estela Testa, presidente do SINDESAM e vice-presidente da ABIMAQ;
e Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da Comissão de Infraestrutura da CBIC.

Participação em
eventos do setor
Além dos eventos próprios, a ABCON SINDCON
esteve representada em mais de 50 iniciativas
dedicadas ao setor, promovida por órgãos governamentais, entidades e institutos.
Destaque para a presença em eventos representativos das parcerias que a associação vem
mantendo nos últimos anos, como os do BNDES,
Fundação Getúlio Vargas, Fiesp, Instituto de Engenharia, ABDIB, Abiquim, Sobratema, entre outros.
A entidade foi convidada ainda para eventos
elucidativos do novo marco legal por Tribunais
de Contas e também por parlamentares que tiveram atuação marcante na aprovação da lei,
como o deputado Geninho Zuliani.
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Governança
Em 2020, tivemos a finalização da alteração
do Estatuto Social, unificando as Governanças
ABCON e SINDCON, que passam agora a ter as
seguintes mudanças na estrutura: 1 Presidente
e 8 Vice-Presidentes; no Conselho Fiscal, houve
a exclusão da suplência. Foi criado o cargo de
Superintendente Técnico e também o Conselho
Técnico, que tem como objetivo desenvolver
estudos, assessorando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva com relação a assuntos técnicos que mantenham relação com
os objetivos da ABCON SINDCON.
A seguir, a nova estrutura com os eleitos:

ABCON
Conselho de
Administração
Aegea Saneamento e Participações

•
•

Rogério de Paula Tavares
Vice-Presidente
Guillermo Deluca
Suplente

Atlantis Saneamento

•
•

Anderson Sandrini Botega
Vice-Presidente
Guilherme Ferreira Rosalino
Suplente

BRK Ambiental Participações

•
•

Daniela Mattos Sandoval Coli
Vice-Presidente
Pedro Henrique Teixeira Fiorelli
Suplente

Enops Engenharia

•
•

Alexandre Ferreira Lopes
Vice-Presidente
Carlos José Botelho Berenhauser
Suplente

GS Inima Brasil

•
•

Paulo Roberto de Oliveira
Vice-Presidente
Roberto de Oliveira Muniz
Suplente

Iguá Saneamento

•
•

Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão
Vice-Presidente
Julio Jacob Junior
Suplente

Perenge Engenharia e Concessões

•
•

Paulo Eduardo Raposo
Vice-Presidente
Fernando Evanyr Borges da Fonseca
Suplente

SAAB - Saneamento Ambiental Águas do
Brasil

•
•

		Carlos Henrique da Cruz Lima
Presidente
Claudio Bechara Abduche
Suplente

Servy Participações

•
•

Lucas Quintas Radel
Vice-Presidente
Sandra Molinero
Suplente

Conselho Fiscal
Aviva Ambiental

•

Vaney Iori

Iguá Saneamento

•

Gustavo Affonso Pereira Coelho

Terracom Concessões e Participações

•

Alessandro José Conte Hidalgo
Presidente
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SINDCON
Conselho de
Administração
Aegea Saneamento e Participações

•
•

		Leandro Marin Ramos da Silva
Vice-Presidente
Yaroslav Memrava Neto
Suplente

Atlantis Saneamento

•
•

Anderson Sandrini Botega
Vice-Presidente		
Guilherme Ferreira Rosalino
Suplente

Aviva Ambiental

•
•

Vaney Iori
Vice-Presidente
Alexandre Ferreira Lopes
Suplente

SAAB - Saneamento Ambiental Águas do
Brasil

•
•

Servy Participações

•
•

•

Daniela Mattos Sandoval Coli
Vice-Presidente
Pedro Henrique Teixeira Fiorelli
Suplente

GS Inima Brasil

•
•

Giuliano Vito Dragone
Vice-Presidente
Carlos Roberto Ferreira
Suplente

Iguá Saneamento

•
•

		Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão
Vice-Presidente
Julio Jacob Junior
Suplente

Lucas Quintas Radel
Vice-Presidente
Sandra Molinero
Suplente

Conselho Técnico
Aegea Saneamento e Participações

•
•

Guillermo Deluca
Leandro Marin Ramos da Silva

Terracom Concessões e Participações

AESAN Engenharia e Concessões

•

•

•

BRK Ambiental Participações

•

Carlos Henrique da Cruz Lima
Presidente
Marcio Salles Gomes
Suplente

Mais detalhes sobre a
atuação do Conselho
Técnico podem ser
lidas no capítulo
Resultados 2020

Fernando Evanyr Borges da Fonseca
Vice-Presidente
Alessandro José Conte Hidalgo
Suplente

Fernando Humphreys

Águas do Imperador

•

André Lermontov

CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí

•
•

Luiz Pannuti Carra
Ana Paula Fernandes Abrahão

GS Inima Brasil

•

Maria Clarisse Beloso Garcia Silvestre

Iguá Saneamento

•
•

Paula Alessandra Bonin Costa Violante
Caio Garcia da Cunha

Conselho Fiscal

Águas do Paraíba

Jacundá Ambiental

•

•

GS Inima Brasil

Atlantis Saneamento

Samar Soluções Ambientais de Araçatuba

•

•

•

Heraldo José de Lima

Iguá Saneamento

•

Gustavo Affonso Pereira Coelho

SAAB - Saneamento Ambiental Águas do
Brasil

•

Ronaldo Oller Tossi

Nelson Ricardo da Silva Carvalho
Tiago Ramos Eyng

Ricardo Barbosa dos Santos
Eduardo Berrettini

BRK Ambiental Participações

Veolia Serviços Ambientais

•

•

Giancarlo Marcus Ronconi

Alexandre Dell Aquila Citvaras
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2021

Equipe

O ano de 2020 foi marcado por grandes
desafios, mas também por oportunidades. O saneamento brasileiro fortaleceu
seu destaque na agenda política e econômica brasileira e o Sistema ABCON
SINDCON deixou sua marca como representante do setor.

Em 2020, para reforçar a equipe da ABCON
SINDCON foi contratada a economista Ilana
Ferreira como superintendente técnica. Ela
é especialista em infraestrutura, regulação e
modelagem econométrica e mestre em economia pela Universidade de Brasília e bacharel
em Economia pela mesma instituição. Atua há
doze anos na análise e articulação de políticas
públicas para os setores de infraestrutura, especialmente em investimentos, concessões,
regulação e saneamento. Com centenas de citações e entrevistas na imprensa, Ilana já coordenou e desenvolveu mais de 20 estudos sobre
infraestrutura, especialmente sobre saneamento e concessões.

Em 2021, ainda há uma extensa agenda
de regulação, financiamento e desenvolvimento tecnológico para que o país se
aproxime da universalização.
O Sistema ABCON SINDCON está se preparando para os novos desafios e iniciou
o Planejamento Estratégico 2021/2024
da entidade. Essa é a oportunidade de
olharmos para o futuro e pensarmos estrategicamente na direção de mais agregação de valor e geração de resultados
para os nossos associados.

Com o intuito de ajudar no trabalho de análise
de dados econômicos, a ABCON SINDCON contratou também, no final do segundo semestre, a
estagiária Julia Souza, estudante de economia
na Universidade de Brasília.

Ainda há um grande caminho pela frente.
Os 100 milhões de brasileiros sem esgotamento sanitário reforçam o nosso
papel como um ente promotor das políticas para o setor e de ações para a qualificação do mercado.

Percy Soares Neto
Diretoria Executiva

Ilana Ferreira
Superintendência Técnica

Priscila Bezerra
Assessoria Técnica

Eliana Gonçalves Buratto
Gestão Financeira

Elaine Cristina Chagas
Gestão Administrativa

Julia Souza
Estagiária

Mariana Zito
Comunicação

O futuro do saneamento é agora, os operadores privados do setor estão prontos
e firmemente dispostos a fazer o setor
acontecer, levando um serviço de qualidade à população brasileira.
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Associados
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•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aegea Saneamento e Participações
Agreste Saneamento
Águas Alta Floresta
Águas Andradina
Águas Canarana
Águas Castilho
Águas Colider
Águas Comodoro
Águas Cuiabá
Águas das Agulhas Negras
Águas de Araçoiaba
Águas de Ariquemes Saneamento
Águas de Barra dos Garças
Águas de Bombinhas Saneamento
Águas de Buritis
Águas de Camboriu Saneamento
Águas de Campo Verde
Águas de Carlinda
Águas de Casa Branca
Águas de Cláudia
Águas de Confresa
Águas de Diamantino
Águas de Estiva Gerbi
Águas de Guarantã
Águas de Holambra Saneamento
Águas de Jaguaruna
Águas de Jahu
Águas de Jangada
Águas de Jauru
Águas de Juturnaíba
Águas de Manaus
Águas de Mandaguahy
Águas de Marcelândia
Águas de Matão
Águas de Matupá
Águas de Niterói

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Águas de Nortelândia
Águas de Nova Friburgo
Águas de Novo Progresso
Águas de Pará de Minas
Águas de Paranatinga
Águas de Paraty
Águas de Pedra Preta
Águas de Peixoto de Azevedo
Águas de Penha Saneamento
Águas de Pimenta Bueno Saneamento
Águas de Poconé
Águas de Porto Esperidião
Águas de Primavera
Águas de Rolim de Moura Saneamento
Águas de Santa Carmen
Águas de São Francisco
Águas de São Francisco do Sul
Águas de São José do Rio Claro
Águas de São Sebastião da Grama
Águas de Sinop
Águas de Sorriso
Águas de Timon Saneamento
Águas de Tuiuti
Águas de União do Sul
Águas de Vera
Águas de Vila Velha Ambiental
Águas de Votorantim
Águas do Imperador
Águas do Mirante
Águas do Paraíba
Águas Guariroba
Águas Piquete
Águas Pontes e Lacerda
Allonda Ambiental
Ambient Serviços Ambientais de Ribeirão
Preto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Araucária Saneamento
Atibaia Saneamento
Atlantis Saneamento
Aviva Ambiental
BRK Ambiental Araguaia Saneamento
BRK Ambiental Blumenau
BRK Ambiental Caçador
BRK Ambiental Cachoeiro do Itapemirim
BRK Ambiental Capivari
BRK Ambiental de Macaé
BRK Ambiental Goiás
BRK Ambiental Jaguaribe
BRK Ambiental Limeira
BRK Ambiental Manso
BRK Ambiental Maranhão
BRK Ambiental Mauá
BRK Ambiental Oceanpact
BRK Ambiental Otacilio Costa
BRK Ambiental Participações
BRK Ambiental Porto Ferreira
BRK Ambiental Região Metropolitana de
Recife
BRK Ambiental Rio Claro
BRK Ambiental Rio das Ostras
BRK Ambiental Santa Gertrudes
BRK Ambiental Sumaré
BRK Ambiental Uruguaiana
CAEPA - Companhia de Águas e Esgoto
de Paraibuna
COMASA - Companhia de Águas de Santa Rita
Concessionária de Saneamento Serra
Ambiental
Consórcio Cembra Gerconsult
CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí
Enops Engenharia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESAP - Empresa de Saneamento de Palestina
Gaivota Saneamento
Gravatal Saneamento
GS INIMA Brasil
GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento
Guaratinguetá Saneamento
Iguá Saneamento
Itapoá Saneamento
Jaguaruna Saneamento
Mauá Água
Paranaguá Saneamento
Perenge Engenharia e Concessões
Prólagos
Saab - Saneamento Ambiental Águas do
Brasil
Samar Soluções Ambientais de Araçatuba
Sanama Saneamento Alta Maceió
Saneaqua Mairinque
Saneatins - Companhia de Saneamento
do Tocantins
SANEJ Saneamento de Jaú
Sanessol - Saneamento de Mirassol
Sanevap - Saneamento do Vale do Paraíba
São Gabriel Saneamento
SESAMM Serviços de Saneamento de
Mogi Mirim
Servy Saneamento
Spat Saneamento
Tera Ambiental
Terracom Concessões e Participações
Tubarão Saneamento
Veolia Serviços Ambientais
Ý Soluções Integradas de Saneamento
Zona Oeste Mais Saneamento
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