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MENSAGEM DOS PRESIDENTES
Caros associados,
A ABCON e o SINDCON realizaram durante este ano de 2018
uma série de ações em favor do fortalecimento da iniciativa privada no saneamento.
As entidades se mobilizaram em torno dos principais assuntos que ocuparam a agenda do setor, com destaque para a defesa da Medida Provisória 844, cuja discussão trouxe um novo
alento para o país, ao provocar a oportunidade de levarmos a
público as grandes demandas de investimento, gestão e tecnologia que exige a universalização dos serviços de água e esgoto.
Esse intenso debate teve como ponto alto o 7º Encontro
Nacional das Águas, que o SINDCON organizou com o apoio
da ABCON em agosto. Ali, com a presença de representantes dos principais partidos políticos, começamos a destacar a
importância de elevarmos o saneamento à condição de prioridade nacional.
A ABCON e o SINDCON tiveram ainda o privilégio de encerrar o ciclo de eventos destinados à avaliação da MP 844,
ao promoverem em novembro, com a parceria de entidades
de peso no cenário econômico, o seminário Saneamento
2019–2022.
Outras parcerias foram fundamentais para que a ABCON e o
SINDCON ampliassem sua atuação, com destaque para a aproximação com o meio acadêmico, que propiciou, em setembro, importante evento dedicado a esse público, realizado na
Universidade de São Paulo.
Em março, ABCON e SINDCON participaram do Fórum Mundial da Água, em Brasília, juntamente com seus associados. Na
oportunidade, lançamos a campanha #SomosMaisSaneamento,
que alcançou grande repercussão e angariou o apoio de dezenas
de instituições, com o propósito de conscientizar a população sobre a necessidade de termos saneamento para todos.
Outra campanha idealizada pelas entidades, a Saneamento
é Saúde, também ganhou corpo. Centrada nas redes sociais, a
causa teve como foco os benefícios que os investimentos em
saneamento proporcionam para a saúde pública.
O Panorama da Participação Privada no Saneamento foi lançado em abril, durante o Fórum de PPPs da revista Exame. Em
2018, o anuário alcançou sua quinta edição e se consolidou
como fonte de consulta sobre os números do segmento privado no saneamento.
Em função de toda essa atividade, ABCON e SINDCON assumiram papel de protagonismo no debate sobre o saneamento,
tendo sido consultados de maneira constante por autoridades

dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, imprensa e entidades congêneres que possuem envolvimento com o setor.
Todas essas conquistas só foram possíveis com o suporte de
nossos associados, com os quais mantivemos constante diálogo.
Este relatório traz informações referentes a essas e outras
realizações, que esperamos ampliar ainda mais em 2019.
Contamos com sua leitura e apoio para que a ABCON e o
SINDCON possam levar adiante nossa luta por um saneamento
digno no Brasil, e que este receba mais e mais investimentos da
iniciativa privada em prol da universalização dos serviços.

Santiago Crespo
Presidente do Conselho Diretor da ABCON

Alexandre Ferreira Lopes
Diretor Presidente do SINDCON

ABCON SINDCON– Relatório Anual 2018 | 3

SUMÁRIO
03

06

09

27

MENSAGEM DOS

PERFIL DAS

DESEMPENHO

MP 844/2018

PRESIDENTES

ENTIDADES

DA ESTRATÉGIA

REFORMA DO

8º

Lançamento

Fórum Mundial

da 5ª edição

da Água em Brasília

do Panorama da

......

Iniciativa Privada

Lançamento da campanha

no Saneamento

#SomosMaisSaneamento

do Brasil 2018

MAIO

ABRIL

MARÇO

MARCO LEGAL

Segunda fase
da campanha
#SomosMaisSaneamento

4 | Relatório Anual 2018 – ABCON SINDCON

39

DESEMPENHO

DESEMPENHO

CENÁRIOS,

ASSOCIADOS

DA GESTÃO

ECONÔMICO

DESAFIOS E

ABCON

FINANCEIRO

COMPROMISSOS

SINDCON

JULHO
Reforma do
Marco Legal
MP 844/2018

7º Encontro
Nacional
das Águas

DEZEMBRO

37

NOVEMBRO

35

AGOSTO

32

Advocacy
MP844/2018
na Câmara dos
Deputados
Aproximação
e Diálogo com
Novo Governo

ABCON SINDCON– Relatório Anual 2018 | 5

PERFIL DAS ENTIDADES
ABCON
Fundada em agosto de 1996, a
ABCON – Associação Brasileira
das Concessionárias Privadas de
Serviços Públicos de Água e Esgoto
congrega empresas privadas
prestadoras de serviços públicos de
água e esgoto.

SINDCON
O SINDCON – Sindicato Nacional
das Concessionárias Privadas de
Serviços Públicos de Água e Esgoto
foi fundado em 2001 para atuar
como braço técnico da ABCON,
congregando as concessionárias
privadas de serviços públicos de água
e saneamento básico do país.

Ambas as entidades almejam o reconhecimento como referência na
representatividade e excelência do setor de saneamento e, para tanto, prezam
pela integridade e transparência, cooperação, gestão sustentável dos recursos e
compromisso com o saneamento básico.

MISSÃO

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 de Serviço de
Água e Esgoto no Brasil

ASSOCIADOS

ASSOCIADOS

12

95

Valores ABCON E SINDCON
n Integridade e Transparência

n

Cooperação

n Gestão sustentável dos recursos

n

Compromisso com o Saneamento Básico
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Todas as atividades da ABCON são regidas pelo Código de
Conduta que estabelece condições mínimas de comportamento para direcionar suas atividades e das empresas associadas.
Estão incorporados neste 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.
O site das entidades conta com um canal de denúncias para
que ocasionais descumprimentos do Código de Conduta sejam informados de modo anônimo.

SOBRE ESTE RELATÓRIO
Este relatório se refere às atividades de 2018, sempre que possível comparando com os dados dos anos anteriores. Elaborado pela equipe técnica com apoio da equipe de comunicação.
É distribuído de forma impressa nas Assembleias das entidades e estará disponível em forma digital no site das entidades,
para conhecimento público.

www.abconsindcon.com.br

ASSOCIADOS
As entidades congregam 107 empresas em seu quadro de associados, sendo 12 empresas associadas à ABCON e 95 empresas
assoicadas ao SINDCON.
Dada a natureza do negócio das associadas, apenas algumas
holdings estão localizadas em São Paulo, desta forma, ambas as
entidades tem feito esforços para facilitar e promover a participação dos associados mesmo a distância por meio virtual.
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PLANEJAMENTO
E ST R AT É G I C O
Serem reconhecidas como entidades de referência no conhecimento,
excelência e representatividade do setor de saneamento

PROPÓSITO
MAIOR
“Por que somos
o melhor
representante
dos insteresses
das empresas
privadas de
saneamento no
Brasil?”

ABCON:
“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”
Relacionamento
propositivo com
lideranças políticas acadêmicas
sociais
e empresariais

SINDCON:
“Promover a gestão de alta
performance e a sustentabilidade dos operadores
privados de serviço de água
e esgoto no Brasil”

C3

C2

Colaboração,
participação e
influência nas
discussões
regulatórias e
legislativas

Compartilhamento dos aprendizados da inteligência setorial
[dados, informações e estudos]

C5

C4

C1

Integração com
parceiros estratégicos

C6

ABCON

PROCESSOS
CHAVE
“Quais são
os processos
estratégicos
os quais
devemos ter
excelência para
cumprir nosso
propósito maior
e atingir nossos
objetivos”

APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO
“Como a ABCON
SINDCON sustentará sua
habilidade de mudar e
crescer continuamente
para garantir a execução
da estratégia?”

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA
“Para a ABCON
SINDCON garantir sua
evolução sustentável, em
quais objetivos deverá
focar?”

Programa de competência técnica e gerencial
[melhoria de
performance]

SINDCON

P1

P4

Representar e defender
os interesses
dos associados

Desenvolver inteligência setorial
através de estudos e pesquisas
de referência no setor

P2
Promover
relacionamento
propositivo com
o poder público
e sociedade civil
organizada

Rede de relacionamento e
aprendizagem cruzada entre os
afiliados

P3
Assegurar assessoria
jurídica, técnica
e regulatória
em assuntos de
interesse comum
aos associados

P6

P5

P7

Informar
[divulgar e esclarecer]
os temas de interesse
das entidades para seus
público

Promover
e mobilizar
o setor de
água e
esgoto

Promover a
gestão
de alta performance dos afiliados

P8
Ampliar a
representação
técnica e
institucional

“Posicionar ambiente e cultura de engajamento nos ritos do planejamento estratégico”

A2
Ter uma equipe de
alto desempenho e de
excelência na entrega

F1
Garantir o engajamento de todo segmento
privado em seu quadro de
associados
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A3

A1
Garantir disciplina na
governança e execução
da estratégia

F2
Buscar
receitas adicionais

A4
Garantir uma operação
otimizada e com processos consistentes com a
estratégia

F3
Manter sempre uma estrutura otimizada de custos e
despesas

Prover sistemas e
infraestrutura de TI necessárias para viabilizar
a inteligência setorial
das entidades

F4
Estabelecer um planejamento estratégico-financeiro para
suportar a estratégia
das entidades
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D E S E M P E N H O

D A

E S T R A T É G I A

D E S E M P E N H O DA E ST R AT É G I A
O VALOR DA
COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA

VALORAÇÃO
DA CLIPAGEM
Impressos, on line, radio e tv

R$9,5 MILHÕES
MESMO em um ano de pouca produção legislativa, devido
ao calendário eleitoral e um governo focado em sua meta de
aprovar reformas estruturais (tributária e previdenciária), algumas alterações legislativas foram feitas através de Medidas
Provisórias, como foi o caso da tentativa de aprovação da MP
844 que objetivou alterar e modernizar o marco legal do saneamento, conhecida como MP do saneamento.
A ação de comunicação neste ano foi fundamental. Desde
o início de 2018 adotou-se a estratégia de elucidar a imprensa
sobre os atrasos históricos do saneamento, já prevendo a publicação da MP 844. Com o apoio das assessorias das concessionárias, foi realizado um trabalho regionalizado de imprensa,
ajudando a compartilhar os releases produzidos pela assessoria
da ABCON e vice-versa. Muitos cases de sucesso, enviados em
formato de release pelas concessionárias, foram trabalhados
pela comunicação da ABCON, gerando bons resultados.
A mesma estratégia foi utilizada para o lançamento do Panorama 2018, que mostrou a estagnação do setor privado no
saneamento e a necessidade de investimentos.
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A coletiva de imprensa de lançamento da publicação reuniu
15 dos principais repórteres e veículos da grande imprensa e
revistas especializadas que se dedicam ao tema “saneamento”.
O material foi difundido pelas mídias de todo o Brasil.
A ABCON participou com menos intensidade dos eventos do
setor em 2018 em relação a 2017, pois, dada a relevância que a
própria mídia atribuiu à Medida Provisória, exigiu-se mais atenção e esforços da equipe para atender as demandas da imprensa. Entretanto, a menor participação não afetou a defesa da MP
844 pois entre as entidades favoráveis à medida, a ABCON foi a
que se manifestou mais abertamente. Entre julho e novembro, a
ABCON se consolidou como fonte de informação sobre o setor,
resultado de um trabalho intenso de relacionamento direto com
editores de veículos impressos e on-line, produtores e diretores
de programação de emissoras de rádio e TV de todo o Brasil.
O sucesso dessa empreitada deve-se também ao fato de a
associação ter definido um porta-voz para a imprensa, o que
resultou em dezenas de entrevistas e encontros informais com
repórteres que cobrem a área e também com veículos que até
então tinham pouca informação sobre o setor de saneamento.
O portal da ABCON e SINDCON aliado à arquitetura de ações
digitais, permitiu que as entidades entrassem no universo on-line,
interagindo e dialogando de forma contínua com seus stakeholders. Os anúncios de Adwords, campanhas nas mídias sociais,
impulsionamentos, segmentação de públicos, e-mail marketings,
produção de vídeos e comunicações dirigidas elevaram de forma
significativa as duas marcas como fonte de informações sobre o
setor na ferramenta de busca do Google.
O ano de 2018 consagrou o SINDCON nas mídias sociais,
apresentando significativa evolução em seus números como
podemos verificar, com especial foco no aumento de seguidores do Facebook, que quadruplicou em 2018, passando de
5.344 para mais de 22.114.
O fato se deu pelo alinhamento das ações de marketing digital de acordo com o planejamento estratégico da entidade,
investimento e segmentações adequados, além de monitoramento full time, que permitiram “conversar” com os diferentes
públicos, prioritariamente dos setores de saneamento básico,
meio ambiente, sustentabilidade, e com o meio político, imprensa, dentre outros.
Recebendo apoio do SINDCON, que vem trabalhando desde
2017 em uma estratégia para as mídias sociais, a ABCON iniciou
sua página no Facebook logo após a publicação da MP 844. Ainda que de maneira muito discreta e sem orçamento, a página
alcançou 40 mil pessoas com publicações que incluíram a campanha “Saneamento é Saúde”, vídeos produzidos pelas concessionárias associadas e notícias de imprensa.
Com o horizonte da MP 844 e as ações planejadas para o
ano de 2018, ABCON e SINDCON apresentam nas páginas a
seguir o resultado de um ano de trabalho.

2017

2018

2017

VISITANTES NO SITE

106.197

57.050

2018

PESSOAS IMPACTADAS NAS
MÍDIAS SOCIAIS

2.434.803

2.283.248*

SEGUIDORES DAS PÁGINAS

5.344

22.114

1.475

2.784

PESSOAS QUE SE RELACIONARAM COM A COMUNICAÇÃO

30%

70%

39%

61%

66%

Nível Técnico

33%

Nível Gerencial
e Diretoria

77%

23%

Nível Técnico

Nível Gerencial
e Diretoria

* Este número é exclusivo do SINDCON.
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5ª EDIÇÃO DO PANORAMA

O Panorama da Participação Privada no Saneamento Brasil
chegou em 2018 à sua 5ª edição, consolidando-se como uma
referência do setor. Lamentavelmente os números publicados
nos últimos cinco anos, pouco mudaram. O total de contratos e
a participação da iniciativa privada continuam praticamente os
mesmos desde que a ABCON e o SINDCON decidiram registrar as informações das concessionárias privadas neste anuário.

Da esqueda para direita: Carlos Eduardo Castro (Grupo Águas do Brasil),
Santiago Crespo (ABCON), Pedro Fiorelli (BRK Ambiental) e Carlos Henrique
da Cruz Lima (Grupo Águas do Brasil).

Sintomaticamente, a estagnação da parceria entre o setor
público e a iniciativa privada acompanha a retração geral dos
investimentos no setor, com a administração pública sem capacidade de alocar os recursos necessários para que os serviços
de água e esgoto venham a ser universalizados , conforme preconiza o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab).
Sob o tema “O Saneamento que Queremos”, a 5ª edição
do Panorama trouxe cases de sucesso no que se refere a
agilidade no cumprimento das metas contratadas, inclusão
da população, modelos de contrato, eficiência e sustentabilidade das operações, geração de valor para o município e
satisfação do usuário.
A estratégia de lançamento da publicação é desenhada visando tornar a publicação cada vez mais conhecida entre todos os stakeholders envolvidos na implementação da política
pública de saneamento. Desta forma, nos dois últimos anos,
o lançamento da publicação tem aproveitado grandes fóruns,
de muita visibilidade, que reúnem gestores públicos e privados. Em 2017, o lançamento ocorreu junto ao Fórum da Frente
Nacional de Prefeitos – FNP, em 27 de abril, em Brasília. Já em
2018, a publicação foi lançada durante o II Fórum Exame Hiria
PPPs e Concessões, realizado em abril, em São Paulo. Além da
apresentação do conteúdo pelo presidente da ABCON, Santiago Crespo, o evento contou também com a distribuição do
material para todos os participantes.
A publicação repercutiu em importantes veículos de imprensa, como Folha de S. Paulo, Revista Exame, O Estado de
São Paulo e DCI, ocupando espaço equivalente superior a R$
180 mil em centimetragem.

SIRI

O sistema de integração e representação institucional está dividido em representações externas e internas. As externas referem-se à participação das entidades em inúmeros fóruns públicos e privados. Já as representações internas são os associados
que representam suas empresas em comitês temáticos das próprias entidades para debater temas de interesse dos associados.

A) COMITÊS TEMÁTICOS INTERNOS
Comitê de Recursos Humanos

Com o apoio da consultoria Willis Towers, quatro grupos – BRK
Ambiental, AEGEA, GS Inima e Águas do Brasil – trabalharam
para realizar a Pesquisa de Recursos Humanos do setor. A última pesquisa referência havia sido realizada em 2014. Devido às
grandes mudanças ocorridas nos últimos quatro anos no setor,
os grupos identificaram como necessário atualizar a pesquisa
salarial, que, além dos parâmetros de salários e benefícios, também abrange as políticas e práticas de Recursos Humanos.
Além da pesquisa salarial, foi realizada a transição do sistema
de Indicadores de Recursos Humanos, anteriormente realizada por
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uma consultoria, para um sistema do SINDCON atrelado ao SPRIS
(Sistema de Informações do Segmento Privado do Setor de Saneamento). O portal permitirá o lançamento das informações e a emissão de relatórios e gráficos, espécie de dashboard de cada empresa, por perfil e tipo de usuário do sistema. A partir de janeiro de
2019, todos os lançamentos serão realizados neste novo sistema.
Em 6 de dezembro, ocorreu a última reunião do Comitê do
ano, quando o sistema foi apresentado em sua versão final,
bem como resultado da Pesquisa de Recursos Humanos 2018.

Comitê de Assuntos Jurídicos e Regulatórios
Atuação no Legislativo
O Comitê empenhou-se em monitorar e debater frequentemente as proposições legislativas do Congresso Nacional.
Foram monitorados 249 Projetos de Lei da Câmara dos
Deputados e 74 Projetos de Lei do Senado Federal.
Dentre eles foram classificados os temas e observadas
as velocidades de tramitação para fins de se estabelecer
as prioridades de atuação parlamentar, com análise técnica ,produção de Notas Técnicas, esclarecimentos aos parlamentares, e participação em audiências públicas.
Em função da relevância dos temas e das velocidades de
tramitação o Comitê priorizou 36 PL´s da Câmara dos Deputados e 11 PL´s do Senado por impactarem positiva ou
negativamente nas atividades de nossos associados.
Matriz de Monitoramento de Proposições em 2018
Na Câmara dos Deputados:
Prioridade Alta x Urgência de Tramitação Alta: 11 PL´s
Temas: Cobrança (tarifa social; prorrogação do prazo de
pagamento da fatura); Parâmetros Operacionais (desconto
ou isenção na cobrança por interrupção do serviço;); Regras
para corte de fornecimento; Adoção de incentivos fiscais;
Defesa do consumidor (inscrição no cadastro de inadimplentes – proibição); Alterações à Lei 11445/07 (abastecimento por fontes alternativas;dessalinização das águas salobras; precificação dos serviços); Licenciamento Ambiental.

(ampliação das opções de pagamento; faturas; tarifas;
isenção de pagamento; taxa de religação); Incentivos Fiscais; Recursos hídricos; Licenciamento ambiental; pacto
federativo; agências reguladoras; Medição individual; defesa do consumidor; regras para corte; qualidade da prestação do serviço; relações com a comunidade; trabalhista;
tributário; recursos e financiamento; Marco Regulatório
(planos de saneamento).
Prioridade Baixa x Urgência de Tramitação Média e
Baixa: 40 PL´s
Temas: Cobrança (tarifa e fatura); Licenciamento Ambiental; Defesa do consumidor; Incentivos Fiscais; Relações
Trabalhistas; Parâmetros operacionais na Política Nacional
de Recursos Hídricos; Racionalização do uso da água/
Reuso; Recursos e financiamentos; tributos; recursos hídricos; relações com a comunidade.
No Senado Federal:
Prioridade Alta x Urgência de Tramitação Alta: 4 PL´s
Temas: regiões metropolitanas; licenciamento ambiental;
racionalização do uso da água/reuso; CRS.
Prioridade Média x Urgência de tramitação Alta: 7 PL´s
Temas: Licitações agências reguladoras; trabalhista; recursos e financiamento; defesa do consumidor e licitações; biogás; recursos hídricos.
Prioridade Média x Urgência de tramitação Média e
Baixa: 50 PL´s
Temas: Parâmetros operacionais; Licitações; racionalização
do uso da água/reuso Cobranças (assinatura básica, informações ao consumidor; visita técnica; serviço não prestado);
agências reguladoras; Recursos hídricos; Licenciamento ambiental; Medição individual; defesa do consumidor; trabalhista; tributário; recursos e financiamento; Marco regulatório
(implantação dos serviços; utilização de aguas pluviais); falhas
e reparos; incentivos fiscais; água direito fundamental.

Prioridade Média x Urgência de Tramitação Alta: 25 PL´s
Temas: Licitações e concessões; Licenciamento ambiental;
Normatização das Agências Reguladoras; Racionalização
do uso da água e Reuso; Informações nas faturas; Parâmetros operacionais (uso da água do mar em sanitários);
Alterações à Lei 11445/07 sobre: o condicionamento dos
recursos à existência de projeto básico, segurança hídrica.

Prioridade Baixa x Urgência de Tramitação Média e
Baixa: 13 PL´s
Temas: Licenciamento Ambiental; Licitações; Defesa do consumidor; Trabalhista; Recursos Hídricos; Marco regulatório.

Prioridade Média x Urgência de tramitação Média e
Baixa: 173 Pl´s
Temas: Parâmetros operacionais; Licitações e concessões
(PPP, divulgação de informação pela internet ; Cobranças

Desempenho
O Comitê contou com o empenho e assiduidade especial
das equipes dos escritórios Lacaz Martins, AR Baldi, Dal Pozzo,
da RN Consultores, equipes das associadas BRK e Aegea.

Acredita-se que todas as proposições monitoradas
pelo Comitê terão continuidade de tramitação em 2019.

ABCON SINDCON– Relatório Anual 2018 | 13

Não houve participação do Comitê nas ações de defesa da
MP 844/18.

4

Destacamos ainda os seguintes projetos de lei monitorados
na Câmara dos Deputados em 2018:

1

PL 10108, de 2018, do senador Cássio Cunha Lima (PLS
51/2015), que “altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007 (Lei do Saneamento Básico), a Lei nº 10.257, de 10
de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), e a Lei nº 9.433, de
8 de janeiro de 1997 (Lei das Águas), para instituir normas
sobre o abastecimento de água por fontes alternativas”.

 O conjunto de PLs já foi deliberado pelas
comissões de mérito na Câmara dos Deputados,
e aguarda desde 2010 a sua apreciação pela
Comissão de Constituição e Justiça.
 ABCON monitora com atenção a matéria
para atuar no momento necessário.

 Aprovado pelo Senado Federal em 04/2018.
 Encontra-se na Câmara dos Deputados, na Comissão
de Meio Ambiente aguardando deliberação do
parecer emitido pelo relator – deputado. Sarney
Filho, que opina pela aprovação da matéria de
acordo com o texto substitutivo que apresenta.
 A ABCON, através do seu Comitê Jurídico, emitiu
Nota Técnica sobre a proposição.

2

PL 9543, de 2018, do senador Eduardo Braga (PLS
505/2013), que “cria a tarifa social de água e esgoto”.
 Aprovado pelo Senado Federal no final de 2017,
foi recebido pela Câmara em fevereiro de 2018
e enviado diretamente à Comissão de Finanças e
Tributação onde já se localizava um conjunto de
proposições tratando de matérias conexas, e que
já foram apreciadas pelas comissões de Trabalho,
Administração e Serviço Público; e de Minas e Energia.
 A ABCON acompanha a matéria de perto para
atuar junto aos parlamentares caso seja necessário;
mas a matéria não tem tido muita relevância na
Câmara onde a discussão se encontra “estagnada”
na CFT desde 2009.
 RN Consultores emitiu Relatório de
Acompanhamento de Proposição completo
para análise de impacto e definição de
prioridade feita pelo Comjur/ABCON.

3

PL 9839, de 2018, do dep. Nilto Tatto e outros, que “modifica as Leis 11445/07, 6766/79, 8036/90, 8666/93,
8987/95; revoga a Lei 6528/78 e dá outras providências; para incluir a vedação da interrupção, por inadimplência, dos serviços de saneamento básico residencial
para pobres e necessitados.”
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PL novo, tramita em conjunto com outros 30 PLs encabeçados pelo PL 7239/2010, do senador Antonio Carlos Valadares, que “regula a interrupção da prestação
de serviço público por inadimplência e inscrição de
usuário inadimplente em cadastro público de devedores”, já APROVADO pelo SENADO.

5

PL 6849, de 2017, do dep. Julio Lopes, que “altera as
leis 10637/02, 10833/03, 11445/07, para permitir que
prestadores de serviço público de saneamento básico
excluam da base de cálculo da contribuição para o PIS/
Pasep e Cofins com incidência não cumulativa a remuneração de serviços inadimplida”.
 ABCON apresentou Nota Técnica
e monitora com atenção.
 Desde a apresentação a proposição não teve
andamento relevante, estando sob a relatoria
do deputado João Paulo Papa na CDU.
 A proposição deve ser arquivada no final
da legislatura (31/01/19), sem chance de
desarquivamento, pois o seu autor não se reelegeu.

Atuação no Judiciário
Ação Popular – Município de Valença – RJ
(ARESP nº 1295324/RJ (2018/0116952-1)
autuado em 21/05/2018 – STJ)
Esta Ação Popular impugna o Convênio de Cooperação
firmado pelo Município de Valença, Estado do RJ (por intermédio da SEOBRAS) e a CEDAE em fevereiro de 2009
para prestação dos serviços de saneamento básico pela
CEDAE; impugna também o Contrato de Programa que o
Município de Valença firmou com a CEDAE, em fevereiro
de 2009, para explorar os serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário naquela cidade.
A sentença declarou inválido o Convênio de Cooperação e o Contrato de Programa e vedou a continuidade
da prestação dos serviços sem novo e justo título. Houve
apresentação de recursos e agravos, todos não admitidos
e impugnados.

351
projetos de lei monitorados

ABCON apresentou requerimento para ser admitida
como amicus curiae nos autos do ARESP nº 1295324/RJ,
que foi indeferido pelo Ministro Relator em agosto de
2018. A ABCON apresentou recurso de Agravo Interno
em face da referida decisão de indeferimento e foi realizada audiência com o Ministro Relator para tratar dos
temas abordados em referido recurso.
Aguarda-se o julgamento do recurso.
ADI 5174 – STF - ADEGÁS
Esta ADI foi promovida pela Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ADEGÁS),
que alega a inconstitucionalidade da Lei nº. 3.762, de
07/01/2002, do Estado do Rio de Janeiro, que proíbe a
inscrição de usuários de serviços públicos em cadastro de
devedores. O feito está sob a Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes. A ABCON ingressou como Amicus Curiae, participou em audiências e encaminhou parecer jurídico.
Em março de 2018, a Autora da ADI apresentou pedido de
inclusão do feito em pauta. Desde abril os autos foram encaminhados ao gabinete do Ministro Relator para deliberações.
ADI 4454 – STF – PHS
Esta ADI foi promovida pelo Partido Humanista da Solidariedade- PHS, que impugna a Emenda constitucional que alterou a Constituição do Estado do Paraná. A ABCON continua
monitorando o processo na condição de Amicus Curiae.
Ação Guarulhos X Sabesp
Titularidade Região Metropolitana
ABCON ingressou como Amicus Curiae em 2017. A causa
foi perdida, tendo a SABESP assumido o contrato de programa para os serviços de água e esgoto no município
em outubro de 2018.
B) REP R E SE N TAÇÕ E S E X T E RNA S
Comitê de Bacia do Rio Grande
Representante: Heraldo José de Lima, da GS Inima Brasil
O ano de 2018 foi importante para a Bacia do rio Grande
devido ao avanço do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Grande (PIRH Grande), que contou com
a apresentação do Manual Operativo (MOP), uma ferramenta de apoio à implementação das ações do PIRH,
que será analisado pelo CBH Grande, segundo determina seu regimento.

Além das reuniões das Câmaras Técnicas, o CBH participou dos Encontros Ampliados realizados no início do ano, em
Lavras – MG e Ribeirão Preto – SP, com objetivo de divulgar
o Plano à sociedade inserida na região geográfica da bacia.
Participou também da 2ª Rodada de Seminários Regionais do
PIRH, em que obteve a participação dos CBHs afluentes, com
intuito de informar as ações que constam no PIRH Grande.
Comitê de Bacia do Rio Mogi Guaçu e do Rio Pardo
Representante: Carlos Roberto Ferreira, da SESAMM – Serviços
de Saneamento de Mogi Mirim
Foram realizadas três reuniões em 2018, onde se discutiu e
aprovou critérios de pontuação para o pleito de recursos no
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), bem como
aprovados os empreendimentos indicados a obter tais recursos; a atualização do plano de investimentos e plano de
ação do 3º Plano de Bacia do Mogi 2016-2019; o “Relatório
de Situação dos Recursos Hídricos 2018, ano base 2017, da
bacia hidrográfica do Rio Mogi Guaçu – UGRHI-09”. Também
foi deliberada a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na
bacia do Rio Mogi Guaçu e como os recursos provindos da
cobrança fortalecerão os recursos do FEHIDRO.
Comitê de Bacia do Sistema Médio Tietê
Representante: Rodrigo Macool, da Águas de Araçoiaba
Neste Comitê, o SINDCON participou das discussões sobre o
Plano de Bacia Hidrográfica; do levantamento dos principais
mananciais de abastecimento rios classe 3 e 4; da definição
dos rios a serem trabalhados; do zoneamento econômico e
ecológico na Bacia do SMT; da deliberação sobre a indicação
dos pleitos Fehidro - recursos provenientes da compensação
financeira e da cobrança pelo uso da água; e do Portal da
Transparência da FABH-SMT. Dentro deste comitê, o SINDCON participa da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, colaborando na elaboração
de uma manifestação sobre a duplicação da rodovia Bunjiro
Nakao; da definição do grupo de acompanhamento do projeto FEHIDRO - tomador CETESB; da avaliação do programa
de redução de perdas; sobre a Licença Ambiental Prévia para
duplicação da Raposo Tavares (SP-270), além de diversos outros temas regionais de importância fundamental para a conservação da bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê.
Comitê de Bacia dos Rios Piracicaba Capivari e Jundiaí
Representante: Ana Paula Fernandes, da Companhia de
Saneamento de Jundiaí
O Comitê de Bacia Hidrográfica PCJ figura como um dos
principais agentes de defesa e melhoria dos rios sob seus
cuidados. Sua composição diversificada garante a plurali-
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dade das decisões tomadas em plenária e a ABCON tem
sua representação no Plenário PCJ Federal, no segmento
Usuários de Recursos Hídricos. Neste ano foi atualizado
o Plano Diretor para Recomposição Florestal, parte integrante do Plano de Bacia PCJ 2010-2020, com o objetivo
de conservar a água da Bacia. Também foram indicados
os empreendimentos que poderão obter financiamento
dos recursos da Compensação Financeira e das Cobranças PCJ pelo uso de recursos hídricos, referentes aos anos
de 2019 e 2020.
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
Representante: Giuliana Carolina Talamini, SINDCON
A ABCON, assim como a Assemae e a AESBE perderam sua
representação neste Conselho para o mandato 2019/21, que
passou a ser exercida por um grupo de empresas estaduais.
Conselho Estadual de Saneamento de São Paulo (Conesan)
Representante: Eduardo Berrettini, da GS Inima Brasil / Ana Lia
de Castro, da ABCON.
A ABCON foi reconduzida ao CONESAN como membro titular. Este Conselho em 2018 focou nos Planos Municipais e
Regionais de Saneamento no estado de São Paulo. Todos os
documentos dos Planos concluídos foram disponibilizados
no site da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento.
Não houve participação direta de nossa parte na elaboração
dos Planos. Este Conselho também tentou obter a legitimidade para exercer o papel de Controle Social no saneamento nos municípios paulistas, mas não houve aprovação dos
integrantes, em especial da ABCON.
A ABCON deve integrar o GT de Indicadores deste Conselho, e acompanhará o SISAN – Sistema de Informação
de Saneamento do Estado de São Paulo, coordenando a
participação das concessionárias privadas deste estado e
os resultados deste levantamento.
Conselho Nacional das Cidades
Representante: Ana Lia de Castro
O Conselho das Cidades foi hibernado na gestão do Ministro
Bruno Araújo, por incompatibilidade de propósitos entre os
movimentos sociais, sindicais, acadêmicos e governo federal.
A ABCON representa o segmento empresarial neste
Conselho, através do Comitê de Saneamento Ambiental.
Como alguns projetos deste Comitê estavam em andamento, o Ministério das Cidades deu prosseguimento aos
mesmos, convocando os então Conselheiros a participar
da elaboração desses projetos. A ABCON participou de
todos as atividades e das reuniões e apresentou suas posições em defesa do segmento privado. Foram eles:

16 | Relatório Anual 2018 – ABCON SINDCON

1. Grupo de Trabalho PLANSAB, onde houve continuidade aos
estudos e debates preparatórios para a revisão quadrienal
do Plano em 2018. A ABCON participou firmemente em todos os momentos em que foi convocada, manifestando sua
opinião, em especial contra o caráter estatizante do Plano e
influindo para a efetiva alteração do seu conteúdo, incorporando o fortalecimento da participação privada para que os
investimentos previstos até 2033 possam ser atingidos.
2. Grupo de trabalho REGULAÇÃO, com intensa atividade
em 2018, através da contratação pelo MCidades de renomadas consultorias, lideradas pela PEZCO e INECON, que
desenvolveram Projetos dentro do Programa REGULASAN
financiado pelo Interáguas/Banco Mundial, relativos a:
a) Análise do desempenho das Agências Reguladoras estaduais e municipais e proposta de novos modelos;
b) Estudo sobre Subsídio Direto (na demanda) para as populações de baixa renda;
c) Estudo sobre Subsídio Cruzado nas empresas estaduais;
d) Estudo sobre Incorporação de ativos edificados com
recursos não-onerosos federais.
Esses projetos foram concluídos em novembro/18 e em
breve estarão à disposição dos associados.
3. Grupo de Trabalho ORÇAMENTO FEDERAL: Grupo constituído para que as entidades que participam do Conselho
das Cidades entendessem os fundamentos legais e os
mecanismos que norteiam o OGU - Orçamento Geral da
União. A ABCON participou das reuniões de esclarecimentos somente como observadora, uma vez que as empresas
privadas não recorrem a esses recursos a fundo perdido.
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) - Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA) e Câmara Técnica Proteção
das Águas (CTPA)
Representante: Patrícia Mistura e
Giuliana Carolina Talamini, SINDCON/GS Inima
A Câmara Técnica Proteção das Águas se dedicou à elaboração de diretrizes para programas de “Pagamentos por Serviços Ambientais” financiados pelo FEHIDRO, e em conhecer
e avaliar os impactos relacionados à concentração excessiva
de fósforo nas águas superficiais do Estado de São Paulo.
Já a Câmara Técnica de Educação Ambiental teve como
principal objeto de trabalho a aprovação das diretrizes de
Educação Ambiental na Gestão de Recursos Hídricos instituídas pela Política Estadual de Educação Ambiental. A integra-

ção com a resolução CRH 214 de 12/06/2018, que institui o
Programa Permanente de Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos – Capacita–SIGRH, também foi debatida. Dado o
grande número de iniciativas e informações existentes e muito pouca integração entre elas, foi definido que será efetuado
um levantamento de quantos Comitês de Bacias do Estado de
SP possuem Planos de Comunicação, e como vêm trabalhando a temática da educação ambiental, para conhecer e planejar o atendimento à demanda do CRH, que estipulou abril de
2019 como prazo para finalização deste levantamento.
Inmetro — Comissões Técnicas de Metrologia Legal —
Medidores de Água
Representante: Mariele Albertini, do Grupo Águas do Brasil
Em 2018, foi publicada no Diário Oficial a Portaria
295/2018, que estabelece novo Regulamento Técnico Metrológico para medidores de água. Os esforços do Grupo
de Trabalho se concentraram neste ano em manifestações
de solicitação ao Inmetro para agilidade na publicação da
Portaria e na definição da ordem de priorização dos medidores para aprovação de modelo, a fim de garantir que,
ao final do prazo de transição estabelecido, os principais
modelos de medidores utilizados pelas companhias de saneamento já estivessem aprovados, conforme requisitos da
Portaria 295/2018.
Programa Interáguas
Grupo de Trabalho Projeto Reúso da Água
Representante: Rodrigo Pereira, do Grupo Águas do Brasil
Em razão da grave crise hídrica vivenciada em 2016 por
vários estados do Brasil, o Ministério das Cidades criou
dentro do programa INTERÁGUAS, em 2017, o Projeto Reúso. A criação deste grupo de trabalho teve como objetivo
preencher as lacunas da legislação brasileira e enquadrar
as modalidades de reuso. O resultado do trabalho foi um
benchmarking da situação global do reuso, onde foram levantadas as melhores práticas a serem implementadas no
cenário brasileiro, e uma proposta de política para regulamentar os projetos futuros. Sob uma ótica mais ampla, o
Projeto Reúso tem o intuito de fomentar a ampliação do
tratamento de esgotos no país de maneira que o efluente possa ser reutilizado em outras atividades, reduzindo os
impactos antrópicos no ciclo hidrológico.
Revisão da Portaria de Potabilidade
da Água para consumo humano - Ministério da Saúde
Representante: Rodrigo Pereira, do Grupo Águas do Brasil
A revisão da Portaria de Potabilidade de Água é realizada
periodicamente e possui o objetivo de atualizar práticas e/

ou parâmetros qualidades. O trabalho é uma oportunidade
de avaliar pontos positivos e negativos da legislação atual e criar uma versão melhorada que seja coerente com o
avanço tecnológico e das melhores práticas de gestão institucional. Os principais temas tratados em 2018 versaram
sobre as competências e responsabilidades das entidades
envolvidas, ou seja, desde o produtor de água até os órgãos fiscalizadores. Um ponto importante a ser destacado,
o Plano de Segurança da Água, ferramenta de valor para
a gestão de recursos hídricos e de risco, foi abordado, e o
seu uso deve ser incentivado na futura versão da Portaria.
O processo de revisão ainda está em andamento e existe
reuniões programadas para tratar de outros temas relativos
a Portaria, sendo que, ao final, a proposta estará disponível
para consulta pública.
CIEESS – Comitê Interinstitucional de
Eficiência Energética no Setor de Saneamento
Representante: Dan Ramon Ribeiro,
da Aegea Saneamento e Participações
Contando com representantes de vários ministérios, associações, agências reguladoras e de (Concessionárias Privadas e Estaduais de Saneamento), o CIEESS pautou suas
reuniões com foco no acompanhamento dos principais
aspectos relativos aos programas e atividades desempenhadas por seus participantes: o PROCEL (Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica), ProEESA
(Projeto de Redução de Perdas e Eficiência Energética
no Abastecimento de Água), PROPEE (Procedimentos do
Programa de Eficiência Energética), bem como desenvolvimento de projetos especiais e atividades em curso no
Ministério das Cidades, como Plano Nacional de Saneamento e os impactos do saneamento no Plano Nacional
de Energia Elétrica.
FIESP – Divisão de Saneamento Básico
do Departamento de Infraestrutura – DEINFRA
Representante: Cesar Seara, da ABCON
A programação das oito reuniões ordinárias do – DEINFRA
obedeceu ao cronograma previamente firmado. Foram realizadas estudos e eventos com os temas: Revisão Tarifária
SABESP, O papel relevante do Conselho Mundial da Água
nos últimos 20 anos, A visão sobre um novo marco legal
para o setor de saneamento e sua regulação, Governança e eficiência operacional das empresas de saneamento, Arbitragem em saneamento, Melhoria da Qualidade e
Sustentabilidade dos Projetos e Novas tecnologias para o
setor de saneamento. Paralelamente ocorreram, mensalmente, workshops abertos ao público, tendo como tema
central o saneamento.
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8º Fórum Mundial da Água no Brasil

Paulo Roberto de Oliveira (GS Inima Brasil), senador Roberto Muniz e Alexandre
Lopes (SINDCON), em apresentação da #SomosMaisSaneamento no 8º Fórum
Mundial da Água.
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Realizado a cada três anos, o Fórum Mundial da Água é o
maior evento do mundo sobre soluções políticas, técnicas
e econômicas para os problemas relacionados ao uso sustentável dos recursos hídricos. Em 2018, foi a vez de o Brasil
receber este Fórum, que, chegou ao Hemisfério Sul. O tema
do 8º Fórum foi “Compartilhando Águas”, focando a resolução de conflitos hídricos entre países.
A ABCON e o SINDCON integram a Seção Brasil do Conselho Mundial da Água e participaram dos preparativos para
o Fórum no país, atuando ao lado de outras entidades para
construir uma agenda positiva para o evento. A programação foi construída por meio de um processo temático, no
qual foram selecionados nove temas: Clima, Pessoas, Desenvolvimento, Urbano, Ecossistemas, Finanças, Compartilhamento, Capacitação e Governança. Dentro do tema
Pessoas, as entidades participaram da elaboração da sessão
temática “Conversa sobre os direitos humanos: como os governos estão transformando o direito humano ao saneamento em lei e em política-pública?”, juntamente com a Aquafed
(Federação Internacional de Operadores Privados de Água),
SWA (Sanitation and Water for All) e a ONG WASH United.
Além da participação do processo temático, a ABCON
e o SINDCON marcaram presença durante o Fórum com a
campanha #SomosMaisSaneamento, centrada em oito mensagens chave e uma lista de 37 entidades apoiadoras. Definida como “uma iniciativa brasileira de organizações que
atuam em prol do saneamento”, a campanha criou uma rede
de compartilhamento de informações e conteúdos com o
objetivo de fortalecer o debate sobre o setor. Foram distribuídos folders nos estandes de empresas associadas ou
apoiadores, bem como realizadas apresentações da campanha em alguns estandes parceiros.

# Somos Mais Saneamento
A campanha repercutiu durante o 8º Fórum Mundial da
Água, conquistou espaço e renovou seu objetivo, mantendo
sempre sua caracteristica de imparcialidade ideológica, reunindo diversos atores em prol do saneamento.
Em uma segunda etapa, os esforços foram para inserir
o saneamento na agenda de compromissos assumidos em
planos de governo dos candidatos às eleições presidenciais
e estaduais 2018. Para tanto, as ações foram divididas em
duas frentes, uma para engajar os candidatos, chamada de
processo político, e outra para engajar a sociedade, chamada de processo opinião pública.
No processo político, foi divulgada a Carta aos Candidatos nas Eleições 2018, fruto do esforço de consolidação
das principais mensagens e diretrizes que poderiam servir
de suporte aos candidatos ao construírem suas agendas.
A Carta foi enviada aos representantes dos programas de
governo de diversos partidos políticos que concorreram à
Presidência da República, juntamente com um convite para
comporem a Plenária de Abertura do 7º Encontro Nacional
das Águas - debate entre os representantes dos partidos sobre seus programas para o saneamento básico.
Paralelamente, o processo opinião pública buscou engajar a sociedade através das mídias sociais e canais digitais.
Foram criados perfis ou páginas nas principais plataformas
de interação com o público: Facebook, Instagram, Youtube,
Linkedin. Além da alimentação do hotsite e envio de newsletters. Criou-se também um abaixo assinado, cujo resultado
foi encaminhado para as campanhas eleitorais.
Após as eleições, se estruturou uma terceira fase, na qual
a campanha começou a ser formalizada enquanto coalizão,
com governança própria e reforçando o compromisso com
as entidades que compõem a Rede constituída.

Reunião da rede #SomosMaisSaneamento

ABCON SINDCON– Relatório Anual 2018 | 19

7º Encontro Nacional das Águas
O 7º Encontro Nacional das Águas, realizado nos dias 7
e 8 de agosto no Centro de Convenções Frei Caneca, em
São Paulo, aproveitando o sucesso da campanha, teve
como tema central do evento a #SomosMaisSaneamento,
com duração de um dia e meio e cerca de 460 participantes. Seguindo a tendência da edição anterior, o evento foi
aberto ao público externo, mediante inscrições pagas. E
foi a primeira experiência das entidades com a aplicação
da política de patrocínios, contando com os patrocínios
de cinco empresas: a Aquarum Saneamento Ambiental,
Bioproj Tecnologia Ambiental, Grupo Pieralisi, Allevant e
o escritório Manesco Advogados.
O primeiro dia, iniciou com o Painel de Abertura
“#SomosMaisSaneamento nas eleições 2018”, que contou
com a mediação do jornalista Ricardo Boechat (Band/Band
News/Isto É) e com os representantes dos programas de governo de três partidos políticos: Miriam Belchior (PT), João
Paulo Capobianco (REDE) e Jerson Kelman (PSDB). O saneamento foi discutido a fundo, durante as mais de duas horas
de duração do painel, com auditório lotado.
Dando continuidade, o painel “O Saneamento que Queremos” teve a Medida Provisória 844/2018 no centro das atenções. Com mediação do diretor do SINDCON Carlos Henrique
da Cruz Lima, o encontro contou com Adailton Ferreira Trindade
(Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério
das Cidades); Martha Seillier (chefe da Assessoria Especial da
Casa Civil) e Roberto Tavares (presidente da Aesbe).
O segundo dia do evento contou com programação dividida em três salas temáticas: uma voltada à Gestão dos
Prestadores de Serviços de Água e Esgoto, outra sobre assuntos Técnicos e Operacionais, e a terceira sobre assuntos
institucionais, jurídicos e regulatórios.
Na sala sobre gestão, temas como satisfação do usuário,
sustentabilidade e inovação foram debatidos a partir da
apresentação de experiências bem-sucedidas das concessionárias ligadas ao SINDCON. Os painéis da sala Gestão
dos Prestadores de Serviços Públicos de Água e Esgoto foram coordenados por Cesar Seara (ABCON) e Elisa Ribeiro
(GS Inima Brasil).
Na sala técnica, foram seis painéis que debateram eficiência energética e operacional, economia circular, resíduos e segurança hídrica, entre outros. A coordenação dessa
sala foi feita por Eduardo Berrettini (GS Inima Brasil) e Rodrigo Alves dos Santos Pereira (Grupo Águas do Brasil).
No auditório de assuntos jurídicos, o impacto da Medida Provisória 844/2018 esteve no centro das atenções dos
painéis realizados. Outros temas abordados foram o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e os Desafios
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e soluções jurídicas na execução de contratos de concessões. Os painéis tiveram coordenação de Vanessa Rosa
(Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri), Rodrigo
Bertocelli (Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial), Felipe Graziano (Giamundo Neto) e Mariana Campos
(Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri).
Para encerrar o ENA, foi realizado o inédito Painel de
CEOs “Gestão Eficiente da Prestação de Serviços de Água e
Esgoto”, com a presença dos presidentes de grandes companhias do setor privado: Alexandre Anaia Pereira (Diretor
de Desenvolvimento/Saneamento da Veolia), Alexandre Ferreira Lopes (Presidente da Aviva Ambiental), Claudio Bechara Abduche (Presidente do Grupo Águas do Brasil), Federico

Da esquerda para a direita:
Alexandre Anaia Pereira – Diretor de
Desenvolvimento e Saneamento da
Veolia; Claudio Bechara Abduche
– Presidente do Grupo Águas do
Brasil; Federico Lagreca – Diretor de
Desenvolvimento de Negócios da
SUEZ Brasil; Gustavo Guimarães
– Presidente da Iguá Saneamento;
Alexandre F. Lopes – Presidente da
Aviva Ambiental; Hamilton Amadeo
– Presidente da Aegea Saneamento;
Paulo Roberto de Oliveira – Presidente
da GS Inima Brasil; Teresa Vernaglia
– Presidente da BRK Ambiental; e
Diogo Mac Cord – Sócio Diretor da
KPMG – Mediador

Lagreca (Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Suez
Brasil), Gustavo Guimarães (Presidente da Iguá Saneamento),
Hamilton Amadeo (Presidente da Aegea Saneamento), Paulo
Roberto de Oliveira (Presidente da GS Inima Brasil) e
Teresa Vernaglia (Presidente da BRK Ambiental). A mediação
do debate foi assumida por Diogo Mac Cord, Sócio Diretor
da KPMG, e passou pelos temas de gestão eficiente, regulação e investimentos.
O 7º ENA teve uma excelente exposição de mídia,
atingindo aproximadamente R$3,34 milhões de centimetragem. Além disso, outro resultado desta edição foi o
Documento Síntese que resume todos os debates realizados em ambos os dias, disponível no site da entidade.
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Capacitação
O programa de Capacitação do SINDCON tem se consoli- Nº DE PARTICIPANTES E HORAS OFERECIDAS NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO
dado ao longo dos últimos anos. O número de participan268
253
tes tem aumentado ano a ano. Estruturado em 2015 com
248
cursos online e presenciais, em 2018 o SINDCON promo176
157
veu seis cursos de capacitação para os colaboradores das
95
96
empresas associadas. Para que todos os associados tives81
35
62 62
32
20
29
sem a mesma oportunidade de participação, cinco dos cur24
sos foram realizados online.
2015
2016
2017
2018
Os temas predominantes em 2018 foram questões jurídicas,
Presenciais
On Line
Total de participantes
Total de horas
operacionais e de responsabilidade social:
A lei dos usuários de serviços públicos
e o sistema tarifário (online)
Quando: Março
Palestrante: Guilherme Corona Rodrigues Lima
Inovações Em Saneamento
(online – em parceria com a Itron)
Quando: Abril
Palestrantes: Daniel Manzi, Paulo Silas Gonçalves Jr.,
Rafael Viana e Vinicius Lemos

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES NOS CURSOS – ÓTIMO E EXCELENTE
81%
76%
72%

Aspectos Contratuais das
Concessões de Saneamento (online)
Quando: Maio
Palestrantes: Bruno Martins Baldi e
Marcela de Oliveira Santos
Questões ambientais e expropriatórias nas
concessões de saneamento (online)
Quando: Setembro
Palestrantes: Bruno Martins Baldi e Robson Fábio Lopes
Gestão da Responsabilidade Social
e Sustentabilidade: Conceitos e Práticas
Quando: Outubro
Palestrantes: Cid Alledi Filho e Dilma Pimentel
Perdas em áreas de alta vulnerabilidade:
práticas e experiências (online)
Quando: Novembro
Palestrante: Juliana Almeida Dutra
Neste ano, todos os cursos online foram extensivos a não associados mediante inscrições pagas. A participação foi tímida,
porém, houve interesse do público externo em todos os cursos
online ofertados, mesmo não sendo um objetivo do programa
de capacitação para este ano.
Os gráficos a seguir refletem a avaliação do programa.
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2016

2017

2018

Estudos, Pesquisas e Publicações
Ao longo do ano, a ABCON e o SINDCON produziram diversos materiais para o público externo e interno. Publicações fixas anuais são o Panorama do Setor e a Revista
Canal (com três edições anuais), ambos impressos e também disponibilizados no site das entidades. Além disso, foram produzidos os e-books dos programas de capacitação e
disponibilizados aos participantes no formato digital.
A Revista Canal, produzida pelo SINDCON, e dirigida
especialmente para o público interno, trouxe temas de importância nacional em suas pautas neste ano de 2018. A
inclusão laboral, multifuncionalidade e modernas relações
de trabalho com foco no setor de saneamento básico pautaram a primeira edição do ano. A cobertura especial do 7º.
Encontro Nacional das Águas (ENA) que mobilizou o setor,

Participantes do curso de Gestão da Responsabilidade Social e Sustentabilidade: Conceitos e Práticas, realizado em outubro

discutindo as principais questões do saneamento nacional com associados, convidados, parceiros e autoridade,
foi o principal tema da edição de agosto. Em dezembro, a
pauta discorreu sobre a Medida Provisória 844/2018.
A Revista, que está se consolidando a cada ano no formato digital, teve anunciantes presentes em todas as edições de
2018: Aquarum, Bioproj, Allevant, Agriline, Andritz e Aquamec, o que cobriu 47,20% da despesa total da publicação.
Neste ano, pela primeira vez, houve um relatório síntese do 7º ENA. A Rede Somos Mais Saneamento editou três
publicações para o público externo, como as oito mensagens para o Fórum Mundial da Água, a Carta para os presidenciáveis e o Manifesto. ABCON publicou seu position
paper sobre o Saneamento no Brasil.

Além das publicações e pesquisas realizadas, a ABCON
participou de dois grandes estudos. O primeiro foi realizado
em parceria com o Instituto Trata Brasil – “Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento no Brasil” – e o
segundo, “Investimentos para a universalização dos serviços
de saneamento”, em parceria com a KPMG.
Essas publicações, pesquisas e estudos passaram a ser
feitas a partir de 2017, como previu o Planejamento Estratégico. Algumas publicações são fixas e outras mudam conforme o planejamento do ano, mas sempre relacionadas ao
plano de ação das entidades. Uma vez que as entidades se
propõem a promover a gestão de alta performance, bem
como disseminar informações sobre o setor, a produção e
sistematização do conhecimento é fundamental.
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579

Participantes em
eventos ABCON e SINDCON

Participação em eventos do setor
Dado o grande número de eventos, as entidades optaram
por selecionar sua participação e priorizar aqueles que, de
fato, eram relevantes.
Por outro lado, nem sempre as entidades foram convidadas para participar dos debates. As entidades já estão
trabalhando para identificar os motivos e evitar a mesma
situação em 2019.
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DA ABCON E SINDCON
NOS EVENTOS ESTRATÉGICOS DO SETOR
2018

21
13
5

8
4

3

1º Trimestre

2º Trimestre

6

5

2 1
3º Trimestre

4º Trimestre

TOTAL

Número de eventos estratégicos do setor
Número de eventos estratégicos com
a participação da ABCON e do SINDCON

Workshop Desafios para o Desenvolvimento:
Infraestrutura Sustentável – Água e Saneamento
26 de fevereiro | São Paulo
O Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (FGV
CERI) promoveu, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), evento que está inserido na
iniciativa “Diálogos Estratégicos: Infraestrutura Sustentável”, cujo enfoque é a realização de uma série de discussões com especialistas e formadores de opinião nacionais
e internacionais sobre os principais desafios dos setores
de infraestrutura e propostas de como avançar. A convite
da Diretora do FGV CERI, Joisa Dutra, e do representante
do BID no Brasil, Hugo Flórez Timorán, a ABCON esteve
presente no dia 26 de fevereiro, representada pela diretora
executiva Ana Lia de Castro, juntamente com representantes do governo, empresas privadas, associações, reguladores, acadêmicos e pesquisadores.
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2º Seminário Desafios da
Regulação no Setor de Saneamento
27 de fevereiro | São Paulo
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo (ABES-SP) promoveu no dia
27 de fevereiro o II Seminário Desafios da Regulação
no Setor de Saneamento. A ABCON participou do painel “As propostas de alteração do marco regulatório
do saneamento no Brasil”, representada pelo conselheiro Carlos Eduardo Castro, que abordou o papel de
um órgão federal na regulação do saneamento no Brasil, competitividade para aumentar a eficiência e subsídios cruzados. Participaram também do painel Martha Seillier (Chefe da Assessoria Especial da Casa Civil

advogado Wladimir Antônio Ribeiro e Luiz Antônio
de Oliveira Júnior (especialista da Abar). Foram discutidos o papel das agências reguladoras, o desafio
da universalização dos serviços de água e esgoto e as
alterações do marco legal.
V Seminário Saneamento Investimento
Social de Alto Impacto da FGV
23 de julho | São Paulo
A ABCON, representada pelo diretor Carlos Eduardo Castro, participou do painel “Como viabilizar os projetos de
infraestrutura em saneamento. Fontes de financiamento
privadas e públicas” durante o V Seminário Saneamento
Investimento Social de Alto Impacto, organizado pela FGV
em São Paulo. Também participaram do painel Laura Bedeschi (Chefe do Departamento de Saneamento Ambiental do
BNDES), Antonio Gil Padilha B. Silveira (Diretoria Executiva
de Saneamento e Infraestrutura - DESAN - Caixa Econômica
Federal) e Renato Sucupira (Presidente da BF Capital).
da Presidência da República), Marcos Thadeu Abicalil
(Especialista Sênior em Água e Saneamento do BIRD),
Jerson Kelman (presidente da Sabesp) e o advogado
Lucas Navarro Prado.
II Fórum Exame Hiria PPPs
e Concessões 2018
9 de abril de 2018 | São Paulo
Como já apresentado neste relatório, a 5ª edição do Panorama da Participação Privada no Saneamento Brasil 2018 foi
lançada durante o II Fórum Exame Hiria PPPs e Concessões.
Além da apresentação do conteúdo feita pelo presidente da
entidade, Santiago Crespo, o evento contou também com a
distribuição do material para todos os participantes.
Workshop Infraestrutura –
Saneamento básico “novo marco
regulatório do saneamento básico” da Fiesp
13 de junho | São Paulo
O Departamento de Infraestrutura (Deinfra) da Fiesp
também realizou workshop voltado ao novo marco legal do saneamento básico. O SINDCON esteve
presente, representado pelo diretor Giuliano Dragone, que debateu com Roberto Tavares (presidente da
Aesbe), Carlos Fernandes (presidente da Abetre), o

Seminário Eleições 2018:
Perspectivas para o
saneamento no Brasil
22 de agosto | Brasília
A Aesbe (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento) organizou o Seminário Nacional:
Perspectivas para o Saneamento Básico no Brasil, com
os representantes dos candidatos à presidência. A
ABCON foi convidada a compor o painel sobre os
Impactos da Medida Provisória 844/2018 no setor de
saneamento, sendo representada pelo diretor de relações institucionais, Percy Soares Neto.
Connected Smart Cities Edição 2018
5 de setembro | São Paulo
O SINDCON apoiou o evento nacional Connected Smart
Cities 2018, realizado nos dias 04 e 05 de setembro em
São Paulo. O evento contou com cerca de 90 painéis e
300 palestrantes, que se apresentaram simultaneamente
em nove palcos, com público de mais de duas mil pessoas. A entidade foi representada pelo diretor de relações
institucionais da ABCON, Percy Soares Neto, que participou do painel “Panorama do saneamento básico no
Brasil e MP 844”, apresentando o déficit de saneamento
no país e a necessidade de novos investimentos para que
se cumpram as metas estabelecidas pelo Plansab.
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29o Congresso Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente
19 de setembro | São Paulo
O Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, promovido pela AESabesp - Associação dos Engenheiros da Sabesp, em São Paulo, contou com a participação da ABCON, no painel: “O Futuro do Saneamento:
Movimento de mudança”. Percy Soares Neto, diretor de
relações institucionais da ABCON, explanou sobre o impacto positivo que a saúde e o desenvolvimento do país
teriam com a aprovação da Medida Provisória 844, que
atualizaria o marco legal.
Rio Water Week Semana Mundial da Água
26 a 28 de novembro / Rio de Janeiro

 Semana da Engenharia
Ambiental da Poli USP
19 de setembro | São Paulo
O SINDCON, representado por Alexandre Lopes, apresentou os desafios do saneamento na Semana de Engenharia Ambiental da Poli/USP, aproximando a entidade
do ambiente acadêmico. Além do painel “Saneamento
Básico no Brasil e seus Desafios”, o SINDCON ajudou a
incluir na programação uma visita às estações de tratamento de esgoto da empresa Águas de Votorantim, no
interior de São Paulo.
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Giuliano Dragone e Carlos Eduardo Castro representaram a ABCON e o SINDCON neste evento internacional
promovido pela ABES, com palestra no painel sobre a
modernização do marco legal do saneamento e mesa de
debates com representantes da ABES e AESBE.
Encontro Nacional
de PPPs Municipais
28 e 29 de Novembro – Salvador (BA)
A ABCON foi convidada a fazer a curadoria do painel
“Saneamento em Números”.
Alexandre Lopes representou as entidades, ao lado do
diretor do Instituto Trata Brasil, Edison Carlos , e do prefeito de Araçatuba, que explanou sobre o case de concessão deste município paulista.

M P

L E G A L

8 4 4 / 2 0 1 8

pessoas se relacionaram
com a comunicação

70%

M A R C O

66%

30%

D O

33%

278.128

Nível
Técnico

R E F O R M A

Nível Gerencial
e Diretoria
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MEDIDA PROVISÓRIA 844/18
A ABCON mobilizou esforços no segundo semestre de 2018
para estruturar e implementar o Plano Integrado de Defesa de
Interesses MP 844. Esta iniciativa teve como objetivo sensibilizar
parlamentares e a opinião pública em geral sobre a importância
da aprovação da Medida Provisória 844 no Congresso Nacional.
A MP 844 foi publicada no Diário Oficial em 9 de julho deste
ano e teve como propósito atualizar o marco legal do saneamento, modernizando o ambiente regulatório e criando maior
estabilidade para os investimentos públicos e privados no setor.
Proposta pela Casa Civil e pelo Ministério das Cidades, a
MP 844 teve sua origem em uma auditoria do TCU (Tribunal
de Contas da União) realizada em 2015. O Tribunal identificou grande descompasso entre o volume de recursos do Orçamento Geral da União aplicados a fundo perdido, e o efetivo
aumento da cobertura dos serviços de saneamento nos municípios que receberam esses recursos.
A MP teve como propósito atualizar o marco legal do setor,
incentivando as parcerias entre os operadores públicos e os operadores privados. Para os envolvidos no debate essa seria a melhor
forma de combater os baixos índices de atendimento no setor, com
mais ênfase na coleta e tratamento de esgoto. Hoje, 100 milhões
de brasileiros ainda não possuem acesso a esse serviço. O texto
endereçava esforços para atender essa expressiva população, que
seria diretamente beneficiada com o aumento dos investimentos
no setor decorrentes das mudanças propostas pela MP.

PROPOSTAS
IMPORTANTES
Entre as propostas da MP 844 estavam dois pontos considerados essenciais pela ABCON:
 a necessidade de chamamento público sempre que um
contrato de programa se encerre. Hoje, na relação entre
município e companhia estadual, os contratos de programa
acabam sendo renovados automaticamente, sem metas
claras de expansão e atendimento a serem cumpridas.
 a indicação da Agência Nacional de Águas (ANA) como
responsável pelas diretrizes regulatórias nacionais para o
setor. A ANA funcionaria como uma agência que estabelece
guias de referência e modelos para os diferentes aspectos
da regulação do setor saneamento. Hoje a regulação
é dispersa, com um elevado número de Agências
Reguladoras, gerando insegurança jurídica, advinda da falta
de padronização de procedimentos regulatórios. O modelo
atual deixa a regulação do setor, em alguns casos, vulnerável
à ingerência do Estado na autonomia das agências.

28 | Relatório Anual 2018 – ABCON SINDCON

ATUAÇÃO DA
FORÇA-TAREFA
Diante dos evidentes benefícios da MP 844 ao marco legal e à
isonomia competitiva no saneamento, a ABCON elaborou uma
força-tarefa, na qual contou com recursos próprios e também
investimentos pontuais na constituição de uma equipe coordenada por um novo porta-voz, o diretor de relações institucionais da associação, Percy Soares Neto.
À equipe técnica e de comunicação da ABCON/SINDCON,
foram incorporadas assessorias de advocacy digital (empresa
Bites) e relações governamentais (empresa BMJ).
O Plano Integrado de Defesa de Interesses MP 844 contou
com um Grupo de Trabalho Operativo, composto por representantes dos associados. O GT Operativo foi responsável
por coordenar as ações de defesa de interesses, alinhar posicionamento e mensagens, bem como levar aos interlocutores
envolvidos na discussão sobre a MP – governo, Congresso,
entidades empresariais e representativas de companhias estaduais e municipais de saneamento, associações de profissionais e de regulação, entre outros – a visão da ABCON em
favor da MP 844.
Outro grupo, também integrado por representantes dos
associados, se encarregou de fomentar e gerir a comunicação
em torno da MP, utilizando-se de ferramentas como divulgação na imprensa, elaboração de vídeos e produção de conteúdo para mídias sociais. Para suportar essas ações, foram
produzidos materiais específicos para impressão: compilados
de números do setor, resumos sobre os principais tópicos da
MP, position paper e esclarecimentos sobre mitos e realidades, entre outros.

PÚBLICO INTERNO
DOS ASSOCIADOS
O grupo de comunicação formado pelos representantes dos
associados também teve o papel de levar as mensagens e engajar os colaboradores dos associados com os debates sobre
a MP844.
Cada associado, por meio de suas ações de endomarketing
e ferramentas internas de comunicação, bem como ações de
engajamento com seus funcionários contribuiu para o processo de engajamento da causa Saneamento é Saúde, fomentando a causa nas mídias digitais, ganhando força e evidencia,
além de explicar para os próprios colaboradores do setor a
importância da MP.

AÇÕES DE ENGAJAMENTO
A ABCON participou de eventos do setor que promoveram a
discussão sobre a MP 844, tendo integrado mesas de debates
na Fenasan – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente,
Seminário AESBE e Congresso Smart Cities.
Em parceria com a CNI, ABDIB e ABIQUIM, a associação
promoveu em Brasília o “Seminário Saneamento 2019-2022”,
um evento prévio dedicado ao esclarecimento dos impactos
da MP 844 no curto e médio prazos no setor, que contou
com a presença de autoridades, entre elas representantes do
Ministério das Cidades e da Casa Civil, além de parlamentares.
A ABCON apoiou ainda a causa “Saneamento é Saúde”, formada no ambiente virtual para conscientizar a população sobre a necessidade de se investir em saneamento como política
de saúde pública.

PESQUISAS
A ABCON apoiou o estudo “Benefícios Econômicos e Sociais
da Expansão do Saneamento Brasileiro 2018”, realizado pelo
Instituto Trata Brasil, que mostrou o impacto econômico e social da expansão dos serviços de água e esgotos no país. A
pesquisa concluiu que o país deixa de gerar benefícios de até
R$ 1,2 trilhão com ausência do saneamento básico.
Além desse levantamento, pesquisas patrocinadas pelos
associados também foram incorporadas ao esforço de mobilização em torno dos benefícios advindos do avanço no saneamento com a MP 844.
A consultoria KPMG foi contratada para avaliar o diagnóstico
das necessidades de investimentos realizado pelo PLANSAB em
2013, além de atualizar e rever suas previsões. O estudo será finalizado em breve e terá os seus resultados divulgados em 2019.

ABCON SINDCON– Relatório Anual 2018 | 29

RESULTADOS

VALORAÇÃO
DA CLIPAGEM
Impressos, on line, radio e tv

R$4,3 MILHÕES
Imprensa
Em apenas três meses de trabalho foram gerados 750 matérias
e 50 entrevistas concedidas (Folha de S. Paulo, O Estado de
S. Paulo, Agência Estado, O Globo, Valor Econômico, Exame,
Veja, Record, Globo News, CBN, Jovem Pan, Rádio Senado,
Agência Brasil, Bom Dia Rio Grande do Norte, TV Globo/Alagoas, Correio Braziliense, Jornal do Brasil, entre outros)
O esforço correspondeu a R$ 4.353.007,00 em centimetragem e minutagem de matérias
Mídias Sociais
80 posts na página do SANEAMENTO É SAÚDE

322.564
Pessoas impactadas
nas mídias sociais com a causa
SANEAMENTO É SAÚDE
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O impacto obtido com as ações de mídias sociais foi resultado
do esforço concentrado nos meses de agosto a novembro. Ao
final do período, em 14 de novembro, foram conquistados 5.741
seguidores mobilizados.
Além da opinião pública no geral, a Fanpage também foi
essencial para conquistar parlamentares defensores da MP844,
tendo os parlamentares Vinicius Carvalho (PRB–SP), Cleber Verde (PRB–MA), Roberto Britto (PP–BA) e Simone Tebet, senadora
pelo MDB–MS engajados na defesa da MP, com o grande apoio
do deputado Hildo Rocha (MDB–MA) por meio de sua página
de Facebook.
A fanpage foi indispensável para enfrentar os ataques da
oposição, contra-ataque nas lives do Facebook exibidas pelos
partidos de oposição e também como estratégica na disseminação de argumentos em favor da modernização do aparato
legal que rege o setor.

Relações Governamentais e Parlamentares

Avaliação

O trabalho de advocacy parlamentar teve início com a elaboração do mapa dos principais stakeholders contrários e favoráveis à MP 844 com seus diferentes níveis de influência, e também o mapeamento das emendas apresentadas à MP844, de
forma a identificar os partidos mais atuantes. Identificou-se 525
emendas apresentadas à MP844.
Em seguida, como ações de engajamento, foram organizadas visitas às lideranças da Câmara e do Senado, totalizando 16
lideranças na Câmara dos Deputados e 10 lideranças no Senado Federal. Também foram realizadas 29 visitas a gabinetes de
membros da Comissão Mista.
Atores importantes como Ministério das Cidades, Casa Civil,
Secretaria de Assuntos Parlamentares da Presidência da República e Agencia Nacional de Águas também foram visitados e
demais reuniões com entidades relevantes atuantes: Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação Nacional dos
Municípios (CNM), Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA),
Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (SINICON), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e
Frente Nacional de Prefeitos (FNP).
Toda a distribuição dos materiais de comunicação no Congresso Nacional e as ações de impacto contaram com a coordenação e apoio da consultoria BMJ.
Como primeiro resultado positivo, a MP 844 obteve a aprovação do Relatório apresentado pelo senador Waldir Raupp na
Comissão Mista, sob a presidência do Deputado Hildo Rocha.

Em que pesem todos os esforços empreendidos em favor da
MP 844, no dia 20 de novembro a medida perdeu sua validade,
uma vez que a Mesa da Câmara dos Deputados não a incluiu
na Pauta do Plenário para leitura e votação..
Apesar de as mudanças propostas não se concretizarem,
a MP 844 trouxe uma nova perspectiva para o saneamento,
graças ao debate estabelecido com a medida sobre as prioridades do setor.
Ficou evidenciado que o Brasil precisa urgentemente de
uma solução para a universalização do saneamento, e que tal
solução implica acelerar as parcerias entre os operadores públicos e os operadores privados.
O setor deve dialogar e achar caminhos para aperfeiçoamento do marco legal, de forma a criar maior segurança jurídica para os investimentos e melhores condições para ganhos de
eficiência na operação dos serviços.
Incentivar esse diálogo e manter o saneamento na
agenda de prioridades do país será o principal desafio da
ABCON em 2019.
Investimento
Todas as ações relacionadas à defesa da MP844 foram realizadas
por um orçamento específico no valor de R$ 1.686.775,00, rateado entre as seguintes empresas: Aegea, Aviva Ambiental, BRK Ambiental, GS Inima Brasil, Grupo Águas do Brasil, Perenge e Suez.
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GOVERNANÇA ABCON
O Planejamento Estratégico realizado em 2017 apontava um
caminho para as entidades, demonstrando a necessidade de
ampliar o quadro de associados e o consequente aporte de
mais recursos frente ao número reduzido de empresas que
atuam no setor. Dessa forma, naquele ano houve substanciais
alterações no Estatuto da ABCON para permitir o ingresso de
outras empresas da cadeia produtiva do setor, conforme relatado no relatório anual de 2017. Entretanto, mesmo após as alterações realizadas no estatuto buscando esta ampliação de associados, em 2018 identificou-se uma questão mais relevante
que a sustentabilidade financeira, caminhando na contramão
da reforma que havia sido efetuada em 2017.

Para legitimar a ABCON em sua função de “representação judicial e extrajudicial na defesa dos direitos dos associados” foi
necessário restringir o perfil dos associados com interesses essencialmente coesos e homogêneos.
Dados os inúmeros benefícios que as decisões de ações judiciais, em especial de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
– ADI, poderiam trazer, o estatuto foi novamente reformulado
em 2018 para abranger apenas empresas privadas operadoras
dos serviços de saneamento.
Com as alterações do estatuto da ABCON, também ocorreram
alterações em sua estrutura de governança, representada no
seguinte organograma
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FINANCEIRA
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PARLAMENTAR

COMITÊS
TEMÁTICOS
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GOVERNANÇA SINDCON
NO SINDCON houve algumas alterações no quadro de dirigentes da entidade em função de movimentações ocorridas
nas próprias empresas associadas. Desta forma, novos diretores e conselheiros tomaram posse, mantendo-se sempre
o equilíbrio entre o perfil dos dirigentes e as empresas que
representam.
As entidades mantêm em seu site, disponível em
www.abconsindcon.com.br ,as atualizações constantes sobre
as informações de seus quadros dirigentes.

ASSEMBLEIA
GERAL

CONSELHO
DIRETOR

CONSELHO
FISCAL

DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

ELEIÇÕES ABCON E SINDCON

Em julho de 2019 será renovado o quadro de dirigentes da
ABCON conforme estatuto em vigor. E o SINDCON realizará
eleições em outubro de 2019 para o biênio de 2020-2022.

GESTÃO DOS PROCESSOS INTERNOS

Tendo Iniciado em 2017 o processo de modernização da Tecnologia da Informação, as entidades focaram em 2018 no investimento em modernização dos Sistemas de Gestão.
O provisionamento da tecnologia com serviço na nuvem
garantiu a segurança da informação, bem como a mobilidade,
por proporcionar acesso remoto dos usuários das entidades a
partir de qualquer local, e equipamentos com acesso à internet.
Visando integrar todos os sistemas das entidades, o sistema
SPRIS, após cinco coletas realizadas com o mesmo modelo, foi
reformulado. A nova plataforma que suportará a coleta de dados de 2019 também incorporou o sistema de Indicadores de
Recursos Humanos (RH), anteriormente terceirizado. O SPRIS,
que agora terá seu banco de dados integrado na estrutura de
dados das entidades, trabalhará com todas as pesquisas internas no mesmo portal, facilitando a interface e comunicação
com os associados.
Além disso, esta concentração de sistemas com soluções integradas possibilitou a otimização de processos e custos, além
de um planejamento de longo prazo para o crescimento das atividades das entidades.

GESTÃO DA EQUIPE

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

GESTÃO
FINANCEIRA

GESTÃO DE
TECNOLOGIA E
QUALIDADE

GESTÃO DA
COMUNICAÇÃO

COMITÊS
TEMÁTICOS
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Seguindo o mesmo modelo de 2017, as equipes se mantiveram enxutas, sob a liderança de uma diretoria executiva, garantindo suporte a ambas as entidades. São duas assessorias de
comunicação (uma especializada em assessoria de imprensa, e
outra em mídias sociais e relações públicas); uma área técnica;
e as áreas de gestão financeira, secretaria e administrativa.
Em agosto de 2018, ABCON contratou um diretor de relações institucionais como porta-voz da entidade em todas as
ações voltadas para a defesa da Medida Provisória 844, que
previu a modernização do marco legal do saneamento.

ACOMPANHAMENTO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em 2018 a diretoria do SINDCON, apoiada pela equipe técnica, iniciou o estabelecimento de indicadores
de desempenho. Foram estabelecidos 24 indicadores, dos quais 15 já são mensurados e acompanhados conforme as periodicidades estabelecidas. Oito
indicadores já foram identificados, mas ainda não estruturados. A meta para 2019 é finalizar os demais indicadores que estão sendo construídos e estabelecer
as metas de desempenho e monitoramento.
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DESEMPENHO
ECONÔMICO
FINANCEIRO
COMO CONSEQUÊNCIA da reforma trabalhista, que extinguiu
a contribuição sindical obrigatória ao SINDCON, as entidades
ABCON e SINDCON tiveram em 2018 um orçamento de receitas de Contribuições Associativas 35,71% inferior em relação
ao ano de 2017. As despesas, por outro lado, foram reduzidas
em 13,5%, uma vez que ingressamos em 2018 com razoável
saldo em caixa, o que permitiu o cumprimento dos projetos
programados, em especial os do SINDCON.
Além disso, conforme previsto no planejamento estratégico
realizado em 2016, ambas as entidades empenharam-se em
obter receitas acessórias, através de patrocínios de terceiros
aos nossos produtos.
O SINDCON escolheu a Revista Canal para iniciar sua política de patrocínios e obteve grande sucesso na oferta de espaços na Revista. O ganho com os anúncios da revista representou 47,20% do custo total de produção das três edições da
Revista em 2018.
A política de patrocínios também foi adotada para o maior
projeto do ano do SINDCON, o 7º Encontro Nacional das
Águas. O ENA teve seis patrocinadores, cujo montante representou 27,43% do total das despesas do evento.
Em 2019, o projeto mais importante do ano será o Prêmio
Sustentabilidade que terá uma política de patrocínio construída conforme suas características.
Na ABCON, a busca por receitas adicionais é mais restrita
que no SINDCON pois a associação tem menos produtos de
escopo comercializável.
Em 2017, com a reforma do estatuto, previa-se a ampliação
da base de associados na ABCON, que permitiria aumentar
a arrecadação. Entretanto, em 2018, numa segunda reforma
institucional, que restringiu o quadro de associados apenas
a empresas diretamente ligadas ao escopo da entidade, não
houve a ampliação desta base. Com isto, além do reenquadramento dos valores arrecadados entre os próprios associados da
ABCON para suportar o orçamento do ano de 2018, para qualquer ação extra ao previsto no orçamento, como foi o caso das
ações de advocacy da MP 844, foram necessários aportes extras.
Os orçamentos de ambas as entidades foram acompanhados sistematicamente pela diretoria executiva. E para manter
a necessária transparência estatutária, foram submetidos para
acompanhamento e apreciação das respectivas diretorias, conselhos e nas assembleias das entidades ao longo do ano fiscal.
Além disso, em função da complementaridade das atividades,
ambas as entidades compartilham a gestão financeira e os recursos para manter sempre uma estrutura otimizada de receitas e despesas.
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Dado o período do fechamento do relatório anual, o balanço com os resultados do
fechamento estará disponível no site das
entidades como anexo a este relatório, em:

http://abconsindcon.com.br/
relatorio-anual
[área restrita aos associados.]

RELATÓRIOS
AUTOMATIZADOS
PARA 2019
Em 2018 havia-se previsto investir em mais um
software ERP – Enterprise Resource Planning para
automatizar os relatórios gerenciais de responsabilidade da área financeira das entidades para ganhar
agilidade e maior confiabilidade dos processos. Entretanto, esta ação não foi realizada em 2018 para
poder reavaliar o fornecedor e verificar uma solução
que atenda melhor às necessidades da área.
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CENÁRIOS, DESAFIOS
E COMPROMISSOS 2019
ABCON e o SINDCON estão planejando suas ações em conformidade com algumas das mudanças já sinalizadas pelo novo
governo em âmbito político e econômico. A definição de novos interlocutores para o setor em âmbito federal exigirá das
entidades uma forte ação institucional para demonstrar o papel das entidades e seus respectivos pleitos.
A ABCON continuará atuando de forma exaustiva na defesa da modernização do marco legal do saneamento que vai
depender da nova estratégia do governos federal e estadual.
As atividades de advocacy parlamentar e digital continuarão em 2019. Uma nova Medida Provisória, um Projeto de Lei
com regime de urgência, o desmembramento da MP844 em
outras medidas provisórias por temas, bem como o tradicional
projeto de lei, são as possíveis formas de atuação para a modernização do setor. O plano de trabalho será estabelecido tão

logo seja definida a nova proposta do governo federal para a
modernização do marco legal.
Até o fechamento deste relatório, algumas das ações deliberadas pela Diretoria e Conselho Diretor do SINDCON para o
ano de 2019 estão listadas a seguir.

PRINCIPAIS AÇÕES DE GESTÃO
PARA SUPORTAR A EXECUÇÃO
DA ESTRATÉGIA 2019
 Investir em Ferramentas
de Videoconferência
para facilitar a participação dos associados
nas reuniões promovidas pelas entidades
 Definição de metas
para os indicadores do planejamento estratégico

PRINCIPAIS DESTAQUES 2019
 Panorama da Participação Privada no Saneamento –
Brasil 2019 – 6ª edição
 Somos mais Saneamento – estruturação da Governança
para transformação em Coalizão
 3º Edição do Prêmio Sustentabilidade
 Revisão dos indicadores, do sistema de coleta e
processamento das Informações – SPRIS
 Pesquisa de Satisfação dos usuários de serviços de
saneamento (IBOPE ou DATAFOLHA) *
 Projeto com Universidades
*Este

estudo deveria ter sido feito em 2018; entretanto, em função do

orçamento outras ações, como a Defesa da MP, não foi possível realizar.

38 | Relatório Anual 2018 – ABCON SINDCON

ASSOCIADOS
• Aegea Saneamento e Participações S/A
• Agreste Saneamento S/A

• Águas de Porto Esperidião San. E

de Saneamento Ltda

Distribuição

• Guaratinguetá Saneamento S/A

• Águas Alta Floresta Ltda

• Águas de Primavera Ltda

• Iguá Gerenciadora Ltda

• Águas Canarana Ltda

• Águas de Santa Carmen Ltda

• Iguá Mato Grosso Participações Ltda

• Águas Colider Ltda

• Águas de São Francisco

• Iguá Saneamento S/A

• Águas Comodoro Ltda

Conc. De San. Ltda ME

• Itapóa Saneamento Ltda

• Águas Cuiabá S/A

• Águas de São Francisco do Sul

• Latam Water Participações Ltda

• Águas das Agulhas Negras S/A

• Águas de São José do Rio Claro Ltda

• Paranaguá Saneamento S/A

• Águas de Andradina S/A

• Águas de São Sebastião da Grama SPE S/A

• Perenge Engenharia e Concessões Ltda

• Águas de Araçoiaba S/A

• Águas de Sinop

• Prólagos S/A

• Águas de Barra dos Garças

• Águas de Sorriso Ltda

• Rio Negro Ambiental Captação

• Águas de Bombinhas Saneamento SPE Ltda

• Águas de Timon Saneamento S/A

• Saab – Saneamento Ambiental

• Águas de Buritis

• Águas de União do Sul Ltda

• Águas de Camboriu Saneamento SPE Ltda

• Águas de Vera

• Águas de Campo Verde Ltda

• Águas de Votorantim S/A

• Águas de Carlinda Ltda

• Águas do Imperador S/A

• Sanama Saneamento Alta Maceió S/A

• Águas de Castilho S/A

• Águas do Mirante Ltda

• Sandrini & Botega Ltda

• Águas de Cláudia Ltda

• Águas do Paraíba S/A

(Atlantis Saneamento)

• Águas de Confresa S/A

• Águas Guariroba S/A

• Saneamento Básico de Jangada

• Águas de Diamantino S/A

• Águas Piquete S/A

• Saneamento Básico de Pedra Preta

• Águas de Guarantã Ltda

• Águas Pontes e Lacerda S/A

• Saneamento de Mirassol - Sanessol S/A

• Águas de Holambra Saneamento SPE Ltda

• Ambient Servs.Amb.de Rib.Preto S/A

• SANEJ Saneamento de Jaú Ltda.

• Águas de Jahu S/A

• Ambiental Limpeza Urbana

• Sanevap - Saneamento do

• Águas de Jauru Abastecimento
e Distribuição Ltda

e Saneamento Ltda

Águas do Brasil Ltda
• Samar Soluções Ambientais
de Araçatuba S/A

Vale do Paraíba S/A

• Araucária Saneamento S/A

• São Gabriel Saneamento S/A

• Águas de Juturnaíba S/A

• Atibaia Saneamento S/A

• Serrana Águas Ltda

• Águas de Manaus

• Aviva Ambiental

• SESAMM Serviços de

• Águas de Mandaguahy S/A

• BRK Ambiental Jaguaribe S/A

• Águas de Marcelândia Ltda

• BRK Ambiental Participações S/A

• Solvi Saneamento Ltda

• Águas de Matão S/A

• CAEPA - Companhia de Águas

• Spat Saneamento S/A

• Águas de Matupá Ltda
• Águas de Niterói S/A
• Águas de Nortelândia
• Águas de Nova Friburgo Ltda
• Águas de Novo Progresso Ltda

e Esgoto de Paraibuna
• COMASA - Companhia de
Águas de Santa Rita S/A
• Concessionária de Saneamento
Serra Ambiental S/A

• Águas de Pará de Minas

• Consórcio Cembra Gerconsult

• Águas de Paranatinga

• CSJ - Companhia de

• Águas de Paraty S/A

• Enops Engenharia Ltda

• Águas de Penha Saneamento SPE Ltda

• ESAP - Empresa de

Saneamento SPE Ltda
• Águas de Poconé Ltda

• Suez Brasil Ltda
• Tera Ambiental Ltda
• Veolia Serviços Ambientais Ltda
• Vila Velha Ambiental SPE S/A
• Zona Oeste Mais S/A

Saneamento de Jundiaí

• Águas de Peixoto de Azevedo S/A

• Águas de Pimenta Bueno

Saneamento de Mogi Mirim S/A

Saneamento de Palestina
• GS INIMA Brasil Ltda
• GSS - Gestão de Sistemas
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