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Propósito
Viabilizar as condições para que o setor 
privado seja protagonista na universalização do 
saneamento básico no Brasil

Valores que 
geramos

• Valorização do capital privado no setor

• Fortalecimento e coesão da representação 
empresarial

• Conhecimento qualificado, credibilidade e 
transparência

• Ampliação das oportunidades de mercado

A ABCON SINDCON

A ABCON SINDCON, Associação e Sindicato Nacional 
das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos 
de Água e Esgoto, estão há 25 anos representando o 
setor privado , hoje congregam 97% dos operadores 
privados de saneamento do Brasil, tendo no 
quadro de associados 14 holdings e mais de 120 
concessionárias espalhadas por todas as regiões do 
país.



Nas edições anteriores...

O Prêmio 
Sustentabilidade
Criado em 2015, o Prêmio Sustentabilidade, que agora 
chega a sua 4ª edição, busca o reconhecimento 
dos profissionais das concessionárias privadas que 
desenvolveram projetos inovadores, visando ações e 
resultados sustentáveis do ponto de vista ambiental, 
social e de governança, a fim de gerar conhecimento 
sistematizado sobre a atuação do segmento privado em 
saneamento no Brasil.



1ª edição  
(2015)
44 projetos enviados

122 colaboradores envolvidos

18 jurados de instituições renomadas



2ª edição  
(2017)
61 projetos enviados

160 colaboradores envolvidos

15 jurados de instituições renomadas



3ª edição  
(2019)
63 projetos enviados

241 colaboradores envolvidos

22 jurados de instituições renomadas



Em 2021: 4ª edição!

Novidades
Revisão das categorias e critérios de avaliação seguindo 
os critérios ESG, com apoio do Pacto Global.

Inclusão de perfil de participação “Jovem Inovador”, 
para trazer ao Prêmio ideias inovadoras que podem 
ser colocadas em prática pelos operadores privados de 
saneamento*

*Os projetos inscritos pelo perfil “Jovem Inovador” não irão competir com os 
do perfil “Empresas Privadas”, apenas projetos inscritos nos mesmos perfis de 
participação competirão entre si.



Novas categorias

GESTÃO E 
GOVERNANÇA
Os projetos inscritos 
nesta categoria agregam 
valor aos processos que 
suportam a atividade 
principal da empresa, 
ou seja, impactam e/
ou trazem melhorias ao 
desempenho das áreas e 
aos processos internos.

SOCIEDADE E 
CONSUMIDORES
Abrange projetos que 
trazem impactos e/ou 
melhorias à imagem, 
ao relacionamento 
e ao crescimento da 
empresa.

INOVAÇÃO 
TÉCNICA
Abrange projetos que 
impactam diretamente 
a operação do negócio 
principal da empresa, 
como operação e 
manutenção dos 
sistemas de captação, 
tratamento, distribuição 
de água, coleta e 
tratamento de esgoto, 
disposição final de 
efluentes e resíduos dos 
processos.

PROTEÇÃO E 
RESTAURAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS
Os projetos inscritos 
nesta categoria são 
aqueles que visam 
promover ações de 
proteção e restauração 
de ecossistemas, com o 
objetivo de elevar o nível 
de segurança hídrica 
nas bacias hidrográficas 
onde atuam, por meio 
do investimento em 
infraestrutura verde e 
preservação de rios e 
nascentes.

Mais detalhes e exemplos de projetos que podem ser inscritos em cada uma das categorias podem ser encontrados 
no Regulamento do 4º Prêmio Sustentabilidade, a ser divulgado no início das inscrições.



Perfil de participação: 
JOVEM INOVADOR

Este perfil de participação é endereçado a jovens, menores de 30 anos, 
estudantes ou trabalhadores não vinculados a operadores públicos 
ou privados de saneamento, que tenham desenvolvido projetos com 
possibilidade de implantação em empresas de saneamento, que tragam 
soluções para o setor.

Os projetos inscritos neste perfil de participação serão da categoria Inovação 
Técnica e serão avaliados com critérios de avaliação diferenciados, 
conforme descritos no Regulamento do 4º Prêmio Sustentabilidade.



Cronograma

* Cerimônia de premiação no formato 
semipresencial, realizada em São Paulo – Capital, 
e transmitida pelo Youtube da ABCON SINDCON. 
Para a realização da cerimônia, seguiremos 
todas as recomendações sanitárias vigentes das 
autoridades do município e estado de São Paulo.

Revisão do 
regulamento: 
até 30 de junho

Inscrições: 
De 9 a 30 de 
agosto

Envio dos 
projetos: 
De 9 de agoto a 
20 de setembro

Avaliação dos 
projetos: 
De 21 de 
setembro à 21 
de outubro

Auditoria da 
avaliação: 
De 22 de 
outubro à 5 de 
novembro

Divulgação dos 
finalistas: 
8 de novembro

Cerimônia de 
premiação: 
23 de novembro*

1 2 3 4 5 6 7



Patrocínio Cota Diamante (R$ 50 mil)
Contrapartidas
EXPOSIÇÃO DA MARCA 
Logotipo do patrocinador:

• No hotsite do Prêmio Sustentabilidade até o 
lançamento da 5ª edição, em 2023;

• No site da ABCON SINDCON por um ano;

• Nas peças de divulgação: e-mail 
marketings de convite e de lembrete;

• No fundo de palco na cerimônia de 
premiação;

• No backdrop para fotografias na cerimônia 
de premiação;

• No catálogo da edição (publicação com 
o resumo de todos os projetos inscritos, 
distribuído na cerimônia de premiação).

Vídeo institucional do patrocinador no evento 
(duração máxima de dois minutos).

Matéria ou anúncio em três edições da Revista 
Canal ABCON SINDCON em 2021.

Menção do patrocinador nos releases para 
imprensa.

Divulgação de conteúdo do patrocinador para 
o mailing da ABCON SINDCON (produzido pelo 
patrocinador).

Divulgação de conteúdo do patrocinador (quatro 
posts) nas mídias sociais da ABCON SINDCON 
(produzido pelo patrocinador).

Reunião institucional do patrocinador com o 
Conselho de Técnico da ABCON SINDCON.

Distribuição de material (institucional ou brindes) 
na cerimônia de Premiação.

OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
4 convites cortesia para evento de premiação.*

Entrega do prêmio para o primeiro colocado em 
uma das categorias.
* O número de convites cortesia pode vir a aumentar caso as condições 
sanitárias estejam significativamente melhores em outubro. 



Patrocínio Cota Ouro (R$ 15 mil)
Contrapartidas
EXPOSIÇÃO DA MARCA 
Logotipo do patrocinador:

• No hotsite do Prêmio Sustentabilidade até o 
lançamento da 5ª edição, em 2023;

• No site da ABCON SINDCON por um ano;

• Nas peças de divulgação: e-mail 
marketings de convite e de lembrete;

• No fundo de palco na cerimônia de 
premiação;

• No backdrop para fotografias na cerimônia 
de premiação;

• No catálogo da edição (publicação com 
o resumo de todos os projetos inscritos, 
distribuído na cerimônia de premiação).

Vídeo institucional do patrocinador no evento 
(duração máxima de um minuto).

Matéria ou anúncio em uma edição da Revista 
Canal ABCON SINDCON em 2021.

Menção do patrocinador nos releases para 
imprensa.

Divulgação de conteúdo do patrocinador (dois posts) 
nas mídias sociais da ABCON SINDCON (produzido 
pelo patrocinador).

Distribuição de material (institucional ou brindes) 
na cerimônia de Premiação.

OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
3 convites cortesia para evento de premiação.*

* O número de convites cortesia pode vir a aumentar caso as condições 
sanitárias estejam significativamente melhores em outubro. 



Patrocínio Cota Prata (R$ 7,5 mil)
Contrapartidas
EXPOSIÇÃO DA MARCA 
Logotipo do patrocinador:

• No hotsite do Prêmio Sustentabilidade até o 
lançamento da 5ª edição, em 2023;

• Nas peças de divulgação: e-mail 
marketings de convite e de lembrete;

• No fundo de palco na cerimônia de 
premiação;

• No backdrop para fotografias na cerimônia 
de premiação;

• No catálogo da edição (publicação com 
o resumo de todos os projetos inscritos, 
distribuído na cerimônia de premiação).

Menção do patrocinador nos releases para 
imprensa.

Divulgação de conteúdo do patrocinador (um post) 
nas mídias sociais da ABCON SINDCON (produzido 
pelo patrocinador).

Distribuição de material (institucional ou brindes) 
na cerimônia de Premiação.

OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
2 convites cortesia para evento de premiação.*

* O número de convites cortesia pode vir a aumentar caso as condições 
sanitárias estejam significativamente melhores em outubro. 



Patrocínio Cota Bronze (R$ 3 mil)
Contrapartidas
EXPOSIÇÃO DA MARCA 
Logotipo do patrocinador:

• No hotsite do Prêmio Sustentabilidade até o 
lançamento da 5ª edição, em 2023;

• Nas peças de divulgação: e-mail 
marketings de convite e de lembrete;

• No fundo de palco na cerimônia de 
premiação;

• No backdrop para fotografias na cerimônia 
de premiação;

• No catálogo da edição (publicação com 
o resumo de todos os projetos inscritos, 
distribuído na cerimônia de premiação).

Menção do patrocinador nos releases para 
imprensa.

OPORTUNIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
1 convites cortesia para evento de premiação.*

* O número de convites cortesia pode vir a aumentar caso as condições 
sanitárias estejam significativamente melhores em outubro. 



Apoio institucional
Auxílio na divulgação do Prêmio Sustentabilidade

Contrapartidas
EXPOSIÇÃO DA MARCA 
Logotipo do apoiador

• No hotsite do Prêmio Sustentabilidade até o 
lançamento da 5ª edição, em 2023;

• No catálogo da edição (publicação com 
o resumo de todos os projetos inscritos, 
distribuído na cerimônia de premiação).

Menção do apoiador nos releases para imprensa.



Mais informações

Eliana Buratto
Financeira

eliana.goncalves@abconsindcon.com.br

+55 11 99129-4656

Mariana Zito
Coordenadora de Comunicação

mariana.zito@abconsindcon.com.br

+55 11 982820244


