
RELATÓRIO ANUAL 2017

1

R E L AT Ó R I O
A N U A L2017



RELATÓRIO ANUAL 2017

2

R E L AT Ó R I O
A N U A L2017



RELATÓRIO ANUAL 2017

3

5 MENSAGEM DOS PRESIDENTES
 
6  PERFIL ABCON/SINDCON

7   MAPA ESTRATÉGICO

8 GRANDES NÚMEROS 

ASSOCIADOS
ABCON/SINDCON
33 

2018
CENÁRIOS,
DESAFIOS E
COMPROMISSOS
31 

DESEMPENHO
DA ESTRATÉGIA
10 

DESEMPENHO
DA GESTÃO E 
OPERAÇÃO
26

DESEMPENHO
ECONÔMICO-
FINANCEIRO
29

ÍNDICE



RELATÓRIO ANUAL 2017

4

| EXPEDIENTE

ABCON

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

PRESIDENTE: 

SANTIAGO CRESPO 
 

 VICE-PRESIDENTES:

 ALEXANDRE FERREIRA LOPES
 LUCAS QUINTAS RADEL 
 PAULO EDUARDO RAPOSO
 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 ALEXANDRE FERREIRA LOPES
  ENOPS ENGENHARIA

 CARLOS EDUARDO TAVARES CASTRO
  SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL

 FEDERICO JORGE LAGRECA
  SUEZ DO BRASIL

 FELIPPE DO PRADO PADOVANI
  OAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS

 LUCAS QUINTAS RADEL
  SOLVI PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS DE SANEAMENTO

 PAULO EDUARDO RAPOSO
  PERENGE ENGENHARIA E CONCESSÕES

 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
  GS INIMA BRASIL
 PEDRO FIORELLI
  BRK AMBIENTAL

 SANTIAGO CRESPO
  AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES

 SUELI OLIVEIRA
  VEOLIA SERVIÇOS AMBIENTAIS

 
CONSELHO FISCAL
 TITULARES:
 VANDA MARIA RODRIGUES DE SOUZA 

 LATAM WATER PARTICIPAÇÕES

 HOLDEMAR ALVES
  AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

 ODAIR JOSÉ MANNRICH
  SERRANA ÁGUAS

 
 SUPLENTES:
 CÉSAR ÁVILA 

 AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO

 CINTIA RODRIGUES SIQUEIRA 
 LATAM WATER PARTICIPAÇÕES

 MARCIO ANDRE SAVI 
 SERRANA ÁGUAS

SINDCON

DIRETORIA 

 DIRETOR PRESIDENTE: 

 ALEXANDRE FERREIRA LOPES
  SANESSOL

DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CORPORATIVAS

 CARLOS HENRIQUE PAGANETTO ROMA JUNIOR  
 PROLAGOS

DIRETORA DE GESTÃO E FINANÇAS

 ELISA RIBEIRO DA SILVA NOVAES COELHO 
 ÁGUAS DE MARÍLIA

DIRETOR DE TECNOLOGIA E QUALIDADE

 LEONARDO SILVA MACEDO
  SÃO GABRIEL SANEAMENTO

DIRETOR DE RELAÇÕES TRABALHISTAS

 CARLOS HENRIQUE DA CRUZ LIMA
  ÁGUAS DE NITERÓI

PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR

 GIULIANO VITO DRAGONE 
 CAEPA 

  (COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAIBUNA)

CONSELHO DIRETOR

 ANDRÉ FERREIRA 
 IGUÁ SANEAMENTO

 ANDRÉ LERMONTOV 
 ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO

 CARLOS ROBERTO FERREIRA 
 SESAMM

 EDUARDO BERRETTINI 
 SAMAR

 ELIZABETH MAIA DE SOUZA MATTOSO MAIA  
 ÁGUAS DE JUTURNAÍBA

 FELIPE BUENO MARCONDES FERRAZ 
 NASCENTES DO XINGU

 FERNANDO HUMPHREYS 
 ÁGUAS GUARIROBA

 HERALDO JOSÉ DE LIMA 
 AMBIENT

 OSWALDO CRUZ 
 ÁGUAS DO MIRANTE

 EDUARDO CALDEIRA 
 AGUAS DE ANDRADINA

 LUIZ PANNUTI CARRA 
 CSJ

 MARIA ELENA SIMONIN IBERTIS 
 SANAMA (SANEAMENTO ALTA MACEIÓ)

 OSVALDO RODRIGUES SOUZA 
 MANAUS AMBIENTAL

 MARCEL HENRIQUE CORAZZA 
 SÁGUA 

  (SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE GUARULHOS)

CONSELHO FISCAL

 EDUARDO CERQUETANI 
 ESAP - EMPRESA DE SANEAMENTO DE PALESTINA

 MÁRCIO SALLES GOMES 
 ÁGUAS DO IMPERADOR

 RONALDO OLLER TOSSI 
 ÁGUAS DE VOTORANTIM

STAFF ABCON E SINDCON
 

 DIRETORA EXECUTIVA

  ANA LIA DE CASTRO

 ASSESSORIA TÉCNICA

  GIULIANA TALAMINI
  PATRÍCIA MISTURA
  CESAR SEARA

 GESTÃO FINANCEIRA

  ELIANA GONÇALVES BURATTO

 GESTÃO ADMINISTRATIVA

  ELAINE CRISTINA DAS CHAGAS
 
 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 ANA RIZZO COMUNICAÇÃO INTEGRADA
  EM FOCO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 
 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO

  MARIANA ZITO
 
 ASSESSORIA JURÍDICA

  LACAZ MARTINS
 
 ASSESSORIA PARLAMENTAR 

 RN CONSULTORES

AV. SÃO GABRIEL, 149 - CJ 507 - ITAIM BIBI
CEP: 01435-001 - SÃO PAULO - SP
TEL.: 55 11 3161-6151 - 3161-6158 
WWW.ABCONSINDCON.COM.BR



RELATÓRIO ANUAL 2017

5

MENSAGEM 
DOS PRESIDENTES

ESTE RELATÓRIO ANUAL descreve uma série de atividades desenvolvidas 
pela ABCON e o SINDCON ao longo deste ano, já como fruto do desenvol-
vimento de ações decorrentes do Planejamento Estratégico conjunto que as 
duas entidades definiram para o período 2017-2021.

Em relação à edição anterior, este documento representa diversos 
avanços no diálogo da ABCON e do SINDCON com seus stakeholders, como 
parte de um processo contínuo de aperfeiçoamento, baseado em um modelo 
que incentiva, tanto interna como externamente, a construção participativa 
dos temas priorizados e abordados pelas entidades em sua atuação perante 
diferentes públicos. 

Para avançar na execução do planejamento estratégico acima mencio-
nado, estamos definindo uma série de indicadores que permitirão avaliar a 
consistência das ações nos próximos anos, bem como fornecer subsídios 
para eventuais ajustes na implantação do referido plano.

A ABCON e o SINDCON, por meio de sua diretoria, equipe técnica, co-
laboradores e assessores, têm produzido relatórios constantes para registro 
das atividades aqui sumarizadas, dotando os dirigentes e os conselheiros 
das entidades dos instrumentos necessários para acompanhar a devida ade-
são das ações aos objetivos traçados pelo planejamento estratégico. 

Com este Relatório, a ABCON e o SINDCON reafirmam seu compromis-
so com a transparência e os modernos padrões de governança que almeja-
mos para as duas entidades; no caso da ABCON, cabe lembrar que o novo 
Código de Conduta da associação integra e consolida esses esforços. 

Ao publicarem este balanço de ações, a ABCON e o SINDCON também 
pretendem, em consonância com a natureza das operações de seus asso-
ciados, assegurar que os princípios da sustentabilidade sejam rigidamente 
observados. Dessa forma, sabemos que nossas maiores contribuições são: 
por parte da ABCON, seguirmos firmes no propósito de defender a essencial 
contribuição da iniciativa privada à universalização dos serviços de água e 
esgoto no Brasil; e, por parte do SINDCON, o fomento ao avanço tecnológico 
e dos recursos humanos de nossas concessionárias para garantir a alta per-
formance esperada 

Nesse sentido, a ABCON e o SINDCON endossam sua defesa de direitos 
humanos essenciais, que residem na oferta de um serviço público de sanea-
mento efetivo.

No âmbito das concessionárias, nossa atuação também contempla o 
fomento à cultura da sustentabilidade como outra missão relevante do seg-
mento privado no saneamento.

Por fim, salientamos que este Relatório Anual é destinado a todos os 
nossos stakeholders e demais interessados em compartilhar as realizações 
da ABCON e do SINDCON.

SANTIAGO CRESPO
Presidente do Conselho de Administração da ABCON

ALEXANDRE FERREIRA LOPES
Diretor Presidente do SINDCON
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O SINDCON – Sindicato Nacional das Con-
cessionárias 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. Sua mis-
são é promover a gestão de alta performance e 
a sustentabilidade dos operadores privados de 
serviços de água e esgoto no Brasil.
Ambas as entidades almejam o reconheci-
mento 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
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

MISSÃO
Promover a Gestão de 
Alta Performance e a 
Sustentabilidade dos 
Operadores Privados de  
Serviço de Água e Esgoto  
no Brasil

ENTIDADES
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, bem como outras empresas da cadeia 
produtiva do setor de saneamento básico.

O propósito maior da ABCON é apoiar a 
sociedade e o poder público para assegurar o 
acesso das gerações atual e futuras ao serviço 
eficiente de saneamento no Brasil.

DAS
PERFIL VALORES

ABCON e SINDCON  
têm como valores:

n	Integridade e Transparência
 
n	Cooperação 

n	Gestão sustentável  
dos recursos

n	Compromisso com o  
Saneamento Básico 

ASSOCIADOS
ABCON:

ASSOCIADOS/
AFILIADOS 
SINDCON:

13

125
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA

“Para a ABCON SINDCON 
garantir sua evolução 
sustentável, em quais 

objetivos deverá focar?”

APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO

“Como a ABCON SINDCON 
sustentará sua habilidade 

de mudar e crescer 
continuamente para garantir 
a execução da estratégia?”

PROCESSOS CHAVE
“Quais são os processos 

estratégicos os quais 
devemos ter excelência 

para cumprir nosso 
propósito maior e atingir 

nossos objetivos”

PROPÓSITO MAIOR
“Por que somos o 

melhor representante 
dos insteresses das 
empresas privadas 
de saneamento no 

Brasil?”

Garantir o engajamento 
de todo segmento privado em 

seu quadro de associados

Ter uma equipe 
de alto desempenho e de 

excelência na entrega

Buscar  
receitas adicionais

Garantir disciplina na 
governança e execução da 

estratégia

Manter sempre uma estrutura 
otimizada de custos e despesas

Garantir uma operação otimiza-
da e com processos consisten-
tes com a estratégia

Estabelecer um plane-
jamento estratégico-fi-
nanceiro para suportar a 
estratégia das entidades

Prover sistemas e infraes-
trutura de TI necessárias 
para viabilizar a inteligên-
cia setoriail das entidades

F1

A2 A3 A4

F2 F3 F4

A1

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

Serem reconhecidas com entidades de referência no conhecimento, 
excelência e representatividade do setor de saneamento

Promover  
relacionamento  
propositivo com o  
poder público e  
sociedade civil  
organizada

Representar e defender  
os interesses  

dos associados

Relacionamento 
propositivo com 

lideranças políticas 
acadêmicas sociais  

e empresariais

Integração com 
parceiros estratégicos

Compartilhamento dos aprendizados  
da inteligência setorial  

[dados, informações e estudos]

Colaboração,  
participação e 
influência nas  
discussões  
regulatórias e 
legislativas

Rede de relacionamento e aprendizagem 
cruzada entre os afiliados

Programa de competência 
técnica e gerencial 
[melhoria de performance]

Assegurar  
assessoria jurídica, 

técnica e regulatória  
em assuntos de  

interesse comum  
aos associados

Informar  
[divulgar e esclarecer]  

os temas de interesse das 
entidades para seus público

Promover  
e mobilizar  
o setor de  

água e  
esgoto

Desenvolver inteligência setorial  
através de estudos e pesquisas  

de referência no setor

Ampliar a 
representação
técnica e 
institucional 

Promover a gestão  
de alta performance 
dos afiliados

ABCON SINDCON

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”

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

Com seus quatro eixos de ação – Institucional, Gestão, Comunicação e Tecnologia – as entidades 
ABCON e SINDCON pretendem, respectivamente, fortalecer a sua representatividade e estabel-
ecer novo posicionamento; concretizar a profissionalização, eficácia e eficiência;  construir a 
imagem unificada, potencializada, positiva e diferenciada do segmento privado, e estabelecer um 
padrão de excelência e inovação para o setor de saneamento.

Em 2017 foi estabelecido  o  Planejamento Estratégico para os próximos cinco anos,  descrito no 
mapa a seguir:

P1

C1

C4

C3

C2 C5

C6

P4 P6

P7 P8P5P2 P3
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2.434.803

5.344 1.475

1.954.651 292.860

278.128 3.429

253

Pessoas impactadas 
nas mídias sociais

 Seguidores  Seguidores

pessoas viram 
a comunicação

pessoas viram 
a comunicação

 pessoas se relacionaram 
com a comunicação

 pessoas se relacionaram 
com a comunicação

Participantes dos curso
de capacitação

(on line e presencial)

VALORAÇÃO 
NA CLIPAGEM

GRANDES
NÚMEROS

70%30% 66%33%

Nível 
Técnico

Nível Gerencial 
e Diretoria
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57.050

750

Visitantes no site

Pessoas participantes dos 
eventos externos

Participantes eventos 
ABCON SINDCON  Textos produzidos

Impressos e on line radio e tvVALORAÇÃO 
NA CLIPAGEM R$ 847 NÚMEROS

761

3500

R$7,5 MILHÕES
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ESTRATÉGIA
DA

DESEMPENHO

Nas últimas duas décadas, o Brasil viveu 

diferentes momentos políticos e eco-

nômicos, com indefinição de políticas 

públicas, pensamentos discordantes e 

convergentes em relação ao saneamen-

to. Esse foi o cenário em que a ABCON 

e o SINDCON estiveram atuando forte-

mente em prol da universalização dos 

serviços de agua e esgoto no país.  

Desde 2015 após inúmeros encontros 

entre os associados em que foram 

promovidos exaustivos debates sobre 

nossos propósitos, missão, visão e de-

safios, em especial neste 2017, ABCON e 

SINDCON concluíram seu Planejamen-

to Estratégico, definindo claramente 

seu principal objetivo:  o de serem reco-

nhecidas como entidades de referência 

no conhecimento, excelência e repre-

sentatividade do setor de saneamento. 
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EM UM ANO de posicionamentos fa-
voráveis na esfera do governo federal 
à parceria público-privada, a ABCON 
teve reconhecida sua representativi-
dade e participou ativamente das dis-
cussões em curso no Governo Fede-
ral para que o país possa contar em 
breve com providenciais mudanças 
no marco legal do setor, notadamen-
te medidas que permitam segurança 
jurídica aos investimentos e  isono-
mia competitiva, para fortalecer a 
participação da iniciativa privada, 
potencializando os investimentos ne-
cessários à universalização. 

Essas são algumas das ações 
centrais da ABCON que refletem a 
execução dos objetivos estratégicos 
de representação e defesa dos in-
teresses dos associadosP1.

A ABCON dedicou-se em 2017 
a um forte  “advocacy”  nos três po-
deres instituídos (Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário), bem como nas três 
instâncias (federal, estadual e muni-
cipal), na permanente promoção do 
fortalecimento da participação priva-
da no setor de saneamento básico. 

Por meio de seu Sistema de  
Integração e Representação Institu-
cional (SIRI), a ABCON assegurou ain-
da a seus associados a representação 
em importantes colegiados do setor 

de saneamento básico. Entre eles, 
o Conselho Nacional das Cidades, o 
Comitê Nacional de Saneamento, o 
Grupo de Trabalho de Regulação, os 
Conselhos de Recursos Hídricos e 
Saneamento, a Comissão de Desen-
volvimento Urbano da Câmara dos 
Deputados, o Conselho de Infraestru-
tura da FIESP e o Conselho Curador 
do Fundo de Garantia.

Atuou em conjunto com as de-
mais entidades representativas do 
setor – tais como a ABES, AESBE, AS-
SEMAE, CBIC, ABDIB, e CNI e em as-
suntos de interesse comum e em defe-
sa da universalização do saneamento. 

Por fim, a ABCON e o SINDCON 
reforçaram seu ingresso em ações 
judiciais   a fim de preservar seus as-
sociados de interferências negativas 
na atuação das concessionárias pri-
vadas no setor de saneamento. Essas 
medidas acontecem quando, após 
todo o trabalho de defesa e represen-
tação realizado desde o advocacy, se 
faz necessário buscar, com a orienta-
ção do Comitê Jurídico, a seguran-
ça jurídica, técnica e regulatória 
em assuntos de interesse comum 
aos associadosP3.

Como forma de se relacionar 
com todos os seus públicos, além do 
exaustivo e persistente trabalho junto 

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA |

à imprensa, a ABCON e o SINDCON 
utilizaram de diversos canais de co-
municação para se comunicar com o 
público externo e interno (seus asso-
ciados), sobre os diversos temas de 
interesse.

Para informar, divulgar e es-
clarecer temas de interesse das 
entidades para seus públicos, 
ABCON E SINDCONP5 adequaram 
seus planos de comunicação e utili-
zação de novas plataformas digitais, 
que consideram as principais mensa-
gens chaves e ferramentas mais ade-
quadas para cada uma das entidades. 

Além das publicações tradi-
cionais como o Portal e o Newsletter  
ABCONSINDCON News, passamos a 
contar com a Revista Canal, que está 
em seu quarto ano de vida – agora com 
uma versão online e uma página exclu-
siva no portal abconsindcon.com.br.

Presente nas redes sociais des-
de março de 2015 o SINDCON se 
aproxima cada vez mais de seus as-
sociados, ampliando de forma sig-
nificativa o número de seguidores, 
pessoas impactadas e envolvimento 
com seus públicos seguindo rigoro-
samente seu código de conduta.

A aproximação com o associa-
do também foi reforçada em 2017 
com a realização de Roadshows, em 

P1 P3 P5

Confira no Mapa Estratégico localizado na página 7
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visitas do staff da ABCON e SINDCON 
para engajar os associados nas ações 
das entidades.

Todo o trabalho do SINDCON 
desenvolvido nas Mídias Sociais –  
Facebook, Linkedin, Youtube e  
Instagram bem como a publicação 
do anuário Panorama da participação 
privada no saneamento, já consa-
grado em sua quarta edição, ajudou 
na promoção de um relacionamento 
propositivo com o poder público e a 
sociedade civil organizadap2. 

Ainda como forma de promo-
ver e mobilizar o setor de água e 
esgotoP7, influenciando e formando 
opinião, a ABCON teve presença 
ativa nos mais importantes eventos 
do setor realizados no Brasil, e no 
Exterior, levando em consideração 
a oportunidade que essas ocasiões 
proporcionam para que a entidade 
possa apresentar seus pontos de 
vista, a natureza positiva das parce-
rias público-privadas e os diversos 
casos bem-sucedidos de concessões 
privadas, bem como discutir temas 
regulatórios e de financiamento. Em 
2017, grande parte da participação da 
ABCON nessa área envolveu eventos 
com a presença de gestores públicos 
estaduais e municipais, importante 
foco das entidades.

O formato de participação 
nos eventos dependeu do concei-
to e relevância de cada um para 
a entidade, ora com palestras, ou 
em moderação de mesas, ou com 
apresentação de trabalhos técnicos, 
entre outros, ou ainda a participa-
ção com estande em feiras consa-
gradas do setor, como o caso da 
FENASAN, durante o Congresso da 
ABES neste ano. 

Todo o esforço de comunicação 
e representação das entidades tem 
sido fundamental para o avanço do 
segmento privado, paralelamente à 
busca pela constante ampliação da 
representação técnica e institucionalP8 
nos diversos fóruns do setor. 

Ações institucionais e de comu-
nicação realizadas pelas entidades são 
também subsidiadas pelo trabalho de 
desenvolvimento da inteligência 
setorial e pesquisas de referência 
do setorP4, por meio do Sistema de 
Informações SPRIS. Criado com o in-
tuito de aprimorar o banco de dados 
da ABCON e do SINDCON, o SPRIS 
reúne e analisa os principais indicado-
res do setor publicados no SNIS – Sis-
tema Nacional de Informação sobre 
Saneamento, somados a indicadores 
complementares construídos pelos 
comitês temáticos das entidades.

| DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

Além do SPRIS, diversos Estu-
dos e Pesquisas são realizados anual-
mente para dar subsídio e suporte 
às ações da ABCON e do SINDCON. 
O mapeamento de temas acontece 
junto aos comitês, bem como em res-
posta a demandas da imprensa e de 
entidades parceiras.

O SINDCON consolidou em 
2017 muitas das iniciativas que vi-
nham sendo realizadas em seu âmbi-
to, como as o Prêmio Sustentabilida-
de e o Programa Capacitação, sendo 
inegável o grande impacto que essas 
duas últimas exercem entre seus 
associados. 

Sempre alinhado e preocupa-
do com a promoção da gestão 
para a alta performance dos as-
sociadosP6, o SINDCON promoveu 
em 2017 a primeira turma do MBA 
em Gestão de Serviços de Sanea-
mento, em parceria com a Trevisan 
Escola de Negócios. Também foi 
inaugurada este ano a modalidade 
de cursos Online, outro exemplo 
de ação que se multiplica e ren-
de bons frutos à capacitação dos 
associados. 

Neste relatório, ABCON e SIN-
DCON demonstram ir ao encontro 
de seus objetivos estratégicos com 
as ações detalhadas a seguir.

P2 P7 P8 P4 P6

Confira no Mapa Estratégico localizado na página 7
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MINISTÉRIO DAS CIDADES,  
CASA CIVIL, CCFGTS, CAIXA, BNDES

As propostas da ABCON para a atua-
ção do segmento privado na exe-
cução dos serviços de água e esgoto 
são bastante consolidadas e endere-
çadas para o Governo Federal desde 
o ano de 2013. Entretanto, a cada ano, 
trabalha-se numa revisão, adaptan-
do-as ao cenário econômico, político 
e institucional.

CONGRESSO 
NACIONAL 

 

A ABCON participou de audiência pú-
blica promovida pela Comissão de In-
fraestrutura do Senado Federal no dia 
15 de maio, com o objetivo de deba-
ter o PPI – Programa de Parcerias em 
Investimentos do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) em saneamento básico.

Conduzido pelo senador Ro-
berto Muniz (PP-BA), o debate foi 
mais um espaço em que a ABCON 
pôde apresentar suas propostas 
para o setor, mostrando a impor-
tância da complementaridade entre 
investimentos públicos e privados 
para alcançar a universalização dos 
serviços de água e esgoto no país. 
Na ocasião, a entidade demonstrou 
a baixa ocorrência de parcerias pú-
blico-privadas, e a grande oportuni-
dade de expandi-las. 

A audiência tratou também 
de questões como a Titularidade 
dos serviços em Regiões Metropo-
litanas, Aglomerados Urbanos e 
Microrregiões, que continua sendo 
alvo de riscos e polêmicas, impedin-
do o avanço das parcerias, hoje tão 
necessárias para que o saneamento 
possa avançar no país.

INTERLOCUÇÃO COM O GOVERNO E CONGRESSO FEDERAL

BNDES
Os temas tratados com o BN-
DES em 2017 foram focados no 
entendimento do PPI – Progra-
ma de Parceria de Investimento, 
e acima de tudo em obter da di-
retoria e dos técnicos do banco, 
o apoio às propostas da ABCON 
para a Medida Provisória que 
pretende alterar o marco regu-
latório do setor, objetivo total-
mente alcançado. 

P1

CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL

A ABCON iniciou em 2016, juntamen-
te com outras entidades, uma série de 
reuniões com dirigentes e técnicos da 
CAIXA, Ministério das Cidades e CCFG-
TS – Conselho Curador do FGTS, para 
aperfeiçoamento de normas e instru-
mentos de gestão necessários à agiliza-
ção e desburocratização dos processos 
de financiamento ao segmento privado. 

Dentre essas propostas ou medi-
das, destaca-se a criação de um Estudo  
de Preços Referenciais para obras de 
abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário, por modalidade de 
serviço, além de preços de referência 
por unidades dos sistemas, referência 
esta que, sem dúvida, torna muito mais 
ágil o processo de apresentação, avalia-
ção e aprovação dos pedidos de finan-
ciamento para investimentos no setor.

Sob a coordenação do Comi-
tê Financeiro, e com a dedicação das 
associadas SAAB, IGUÁ, GS INIMA e  
AEGEA (por intermédio de seus coor-
denadores e especialistas), foi produ-
zido um documento técnico de alto 
padrão, apresentado, debatido e apro-
vado  pelos técnicos da CAIXA, e pela 
Gerência do SINAPI, e compartilhado 
com os associados no “Workshop – 
Parametrização de Preços de Obras de 
Saneamento Básico” realizado no dia 
24 de novembro de 2017. 

Para que a tabela referencial seja 
adotada pelo mercado será lançada 
Consulta Pública e uma avaliação exter-
na na forma de aferição, medidas estas 
que a ABCON realizará no próximo ano. 
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 Temas Estratégicos  
ABCON 2017

1. Segurança Jurídica:  
uma proposta para o comparti-
lhamento de responsabilidades

 
2. Isonomia Competitiva:  

busca de solução para competir 
com o status quo das empresas 
públicas estaduais.

3. Parcerias com  
o Governo Federal:

 complementaridade entre 
recursos públicos e privados 

4. Regulação do  
Setor Saneamento:  
como avançar e torná-la efetiva

 
5. Financiamento de Projetos
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SIRI  
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

REPRESENTAÇÕES  
EXTERNAS

Ministério das Cidades Conselho 
Nacional das Cidades (ConCidades)
Representante: Ana Lia de Castro , 
ABCON/SINDCON

A ABCON integra o segmento em-
presarial do ConCidades desde 2004, 
atualmente representada pela diretora 
executiva Ana Lia de Castro, cujo tema 
saneamento é tratado no Comitê Técni-
co de Saneamento Ambiental. 

 
Ministério das Cidades 
GT PLANSAB – Revisão quadrienal
Representante: Ana Lia de Castro  
e César Seara, ABCON/SINDCON

Em reunião realizada no Ministério 
das Cidades, com o então ministro 
Bruno Araújo e mais 23 entidades 
entre associações, confederações, 
conselhos e universidades, a ABCON 
apresentou propostas para a revisão 
do Plano Nacional de Saneamento 
Básico (Plansab). Na ocasião, o tópi-
co “Cenários” foi o mais duramente 
criticado pelos participantes, preo-
cupados com uma revisão que consi-
dere em termos mais realistas a con-
juntura econômica do país. A ABCON 
enfatizou a necessidade de inclusão 

da participação do segmento priva-
do como parte das diretrizes, das es-
tratégias e programas para alcance 
das metas do Plano. 

O Ministério das Cidades in-
formou que a revisão do Plansab 
seguirá seus trâmites normais, de-
vendo ainda ser analisado pelos 
seguintes Conselhos Nacionais: Re-
cursos Hídricos, Saúde, Meio Am-
biente e das Cidades.

Ministério das Cidades 
Projeto Reúso 
Representante: Rodrigo Alves dos 
Santos Pereira, Grupo Águas do Brasil

A Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental (SNSA), parte integrante 
do MCidades, iniciou em 2016 o Proje-
to Reúso. Essa iniciativa foi concebida 
dentro do Programa de Desenvolvi-
mento do Setor Água (Interáguas), 
tendo como principal fundamento a 
recente crise hídrica vivenciada em 
2014, que gerou incertezas sobre o 
modelo atual de gestão dos recur-
sos hídricos. O projeto entende que o 
reúso já é uma realidade no Brasil e 
necessita de regulamentação especí-
fica para que seja realizado de forma 
controlada e eficiente.

O Projeto Reúso contou com 
oficinas e workshops em nível na-

cional e regional, com o objetivo de 
colher subsídios técnicos sobre a po-
tencialidade e os padrões necessários 
para aplicação do reúso no Brasil, a 
fim de produzir um conjunto de ações 
e instituir uma política de reúso de 
efluente sanitário tratado. As oficinas 
foram encerradas em junho de 2017, e 
o estudo final será entregue à SNSA 
do MCidades.

Ministério das Cidades 
Comitê Interinstitucional de  
Eficiência Energética do Setor  
de Saneamento (CIEESS). 
Representante: Dan Ramon, titular, 
Aegea, e Eduardo Berretini, suplente,  
GS Inima

Criado em 2017, o CIEESS pretende 
articular iniciativas que promovam a 
eficiência energética no saneamento 
e fomentar a internalização de medi-
das nas esferas das administrações 
municipais, estaduais e federal, em 
instituições públicas ou privadas, 
com o objetivo de promover as re-
duções de consumo energético entre 
os prestadores de serviços do setor. 
A previsão é que as reuniões aconte-
çam a cada seis meses, sendo que a 
primeira ocorreu no dia 15 de agosto. 

Conselho Estadual de  
Saneamento de São Paulo 
– Conesan
Representante: Eduardo Berretini, titular,  
GS Inima

A ABCON faz-se representar neste fó-
rum, que integra a representação da so-
ciedade civil sobre as questões que afe-
tam a política pública de saneamento 
básico no Estado de São Paulo. Em 2017 
o Conselho convocou apenas uma reu-
nião realizada no dia 06 de dezembro.

P1 P8
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O SIRI – Sistema de Integração e Representação Institucional da ABCON e do 
SINDCON integra as participações externas do staff e dos associados em diver-
sos fóruns, de maneira a ampliar a presença da iniciativa privada na discussão e 
condução dos principais temas que afetam o setor. 

O SIRI também contempla a atividade dos Comitês Temáticos das entida-
des, cujo trabalho, desenvolvido a partir de reuniões sistemáticas, resulta tanto 
em diretrizes para áreas de interesse que merecem o acompanhamento (e, even-
tualmente, a intervenção da ABCON e do SINDCON junto aos órgãos compe-
tentes), bem como em práticas recomendadas para a melhor performance dos 
associados.
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Conselho Nacional de  
Recursos Hídricos – CNRH
Representante: Giuliana Talamini, 
suplente, ABCON/SINDCON

O CNRH é um Conselho deliberati-
vo responsável pela implementação 
da gestão dos recursos hídricos no 
País. A ABCON é representante dos 
usuários prestadores de serviço de 
saneamento e atualmente ocupa a 
suplência da ASSEMAE. Em 2017 o 
Conselho se reuniu em julho, outu-
bro e dezembro. Os principais assun-
tos pertinentes tratados neste ano 
foram o Plano Nacional de Recursos 
Hídricos e os mecanismos e regula-
ção da cobrança de recursos hídricos. 

Conselho Estadual de Recursos  
Hídricos de São Paulo – CRH-SP
Representante: Giuliano Dragone, titular, 
GS Inima, e Giuliana Talamini, suplente, 
ABCON/SINDCON.

O CRH-SP exerce funções normativas 
e deliberativas relativas à formulação, 
implantação e acompanhamento da Po-
lítica Estadual de Recursos Hídricos do 
estado de São Paulo. A ABCON ocupa 
uma vaga (titular e suplente) repre-
sentando o setor usuários prestadores 
de serviço de saneamento. Em 2017 o 
Conselho se reuniu em abril, outubro e 
dezembro. Os principais assuntos per-
tinentes tratados neste ano foram refe-
rentes ao FEHIDRO, o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, alteração de classe 
do Rio Jundiaí e reúso de efluentes para 
fins urbanos. A ABCON integra, ainda, 
três Câmaras Técnicas: Assuntos Jurídi-
cos, Cobrança pelo Uso dos Recursos 
Hídricos e Águas Subterrâneas.

Comitê da Bacia do  
Rio Grande – CBH Grande
Representante: Heraldo José de Lima, 
Ambient , GS Inima 

Em junho, a assembleia do Comitê da 
Bacia do Rio Grande – CBH-Grande, 
realizada em Ribeirão Preto, elegeu a 
ABCON, por seus pares do segmento 
usuários, como membro titular do Co-
mitê para a gestão 2017/2020. Este é o 
segundo mandato da ABCON no CBH-
Grande. Na gestão anterior, a entida-
de ocupou a vaga de suplente.

Comitê de Bacia do PCJ Federal
Representante: Ana Paula Fernandes 
Abrahão, titular, Cia de Saneamento 
de Jundiaí, e Fernando Humphreys, 
suplente, Águas do Mirante.

Os Comitês de Bacia do PCJ são con-
sultivos e deliberativos e promovem o 
gerenciamento dos recursos hídricos 
em sua área de atuação. A ABCON 
ocupa uma vaga representantes dos 
usuários prestadores de serviço de sa-
neamento e participa da Câmara Téc-
nica de Outorgas e Licenças.

Comitê de Bacia do Pardo
Representante: Carlos Roberto Ferreira, 
titular, Ambient, GS Inima

O Comitê de Bacia do Pardo é consul-
tivo e deliberativo e promove        o 
gerenciamento dos recursos hídricos 
em 27 municípios, dentre eles Ribei-
rão Preto. Uma das preocupações do 
Comitê é o Aquífero Guarani, pois 
50% das cidades são abastecidas por 
esta fonte. A ABCON ocupa uma vaga 
titular representante das Associações 
Técnicas Não-Governamentais.

Outros fóruns do setor com  
participação da ABCON e o 
SINDCON:

ANA –  
Agencia Nacional das Águas
Representantes: Giuliana Talamini, 
ABCON/SINCON e Lisa Marini, 
assessora parlamentar

Em reuniões técnicas da ANA novos 
procedimentos de outorga para lan-
çamento de efluentes foram analisa-
dos. Para a emissão da outorga, se-
rão avaliados os seguintes critérios:

 n  índice de remoção de DBO

 n capacidade de diluição do corpo 
receptor e seu enquadramento

 n Metas estabelecidas nos  
Planos Municipais de Saneamento

 n Metas dos Contratos  
de Concessão já firmados.

Além deste tema foi apresentado em 
Reunião Técnica o Projeto Legado, 
que consolida propostas para o aper-
feiçoamento da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e servirá de base 
para encaminhamentos no 8º Fórum 
Mundial da Água que ocorrerá em 
Brasília em março de 2018.

 

AQUAFED e  
Conselho Mundial Da Água 
A ABCON é associada à Aquafed, 
que desenvolve a promoção e de-
fesa internacional do segmento 
privado em saneamento. Além do 
levantamento de informações das 
concessionárias privadas brasileiras 
para contribuir com as publicações 
realizadas pela Aquafed, em 2017 a 
ABCON apoiou a entidade interna-
cional na missão preparatória para 
o 8º Fórum Mundial da Água que 
ocorrerá em março de 2018. 

CBIC 
Câmara Brasileira da  
Indústria da Construção 
A ABCON firmou apoio com a CBIC, 
visando apoio mútuo em dois pro-
jetos: medida Provisória de altera-
ção do marco legal do saneamento 
e Medida Provisória (786/17) que 
cria fundo nacional para financia-
mento de projetos e estudos de 
concessões e PPP´s municipais. A 
primeira MP ainda aguarda sanção 
da presidência da república e a se-
gunda já tramitou, tendo sido apro-
vada na Câmara e Senado e seguirá 
para sanção presidencial.

Comissão de Saneamento da CDU 
– Câmara dos Deputados
A ABCON integra esta Comissão des-
de fevereiro/17 e participou de todas 
as reuniões, onde debates foram es-
tabelecidos e encaminhadas propos-
tas ao Ministério das Cidades para 
vários temas de interesse comum das 
entidades do setor. 
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INTEGRAÇÃO ENTRE ASSOCIADOS
No âmbito do SIRI, com a participa-
ção de representantes de diferentes 
associadas, ABCON e SINDCON man-
tiveram de maneira sistemática e pe-
riódica os seguintes Comitês: 

Comitê de Assuntos  
Jurídicos e Regulatórios
 

Um dos mais importantes para a  
ABCON manteve o monitoramento 
sistemático de 386 proposições le-
gislativas nas Casas Legislativas do 
Congresso Nacional que impactam, 
direta ou indiretamente, o setor de 
saneamento no seu segmento pri-
vado. Ênfase foi dada aos seguintes 
Projetos de Lei que contaram com 
pareceres jurídicos, notas técnicas e 
encontros com parlamentares:

PL 2992, de 2011, do dep. Aguinaldo 
Ribeiro (PP/PB), que proíbe as empre-
sas concessionárias de serviço pú-
blico de inscreverem o consumidor 
inadimplente, e beneficiário da tarifa 
social, em bancos de dados e cadas-
tros de consumidores.  
Prioridade: Alta
Posicionamento ABCON: Contrário

 n Foi realizada reunião com o relator para 
a Comissão de Constituição e Justiça/
CD – dep. Maia Filho (PP/PI), com a 
entrega de Nota Técnica.

 n Já aprovada pela Comissão de Defesa 
do Consumidor/CD, a proposição tem 
parecer favorável do dep. Maia Filho; 
mas não foi inserida na pauta da comis-
são até o momento.

PL 6849, de 2017, do dep. Julio Lopes 
(PP/RJ), que  altera as Leis nºs 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007, para permitir 
que prestadores de serviço público 
de saneamento básico excluam da 
base de cálculo da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da Cofins com incidên-
cia não-cumulativa a remuneração de 
seus serviços inadimplida.
Prioridade: Média
Posicionamento ABCON: Favorável

 n Entregue Nota Técnica ao relator  
para a Comissão de Desenvolvimento 
Urbano/CD – dep. Marcelo Álvaro Antô-
nio (PR/MG).

 n Aguarda parecer do relator na CDU.

PL 3729, de 2004, do dep. Luciano 
Zica e outros, que dispõe sobre o li-
cenciamento ambiental (“Lei Geral 
do Licenciamento Ambiental”).
Prioridade: Média (Importante)
Posicionamento ABCON: Favorável 
com adequações

 n Foi entregue estudo com contribuições do 
setor de saneamento e, consta da Medida 
Provisória de alteração do marco legal 

MPv 786, de 2017 (PLV 32/2017), que 
dispõe sobre fundo federal para es-
truturação e o desenvolvimento de 
projetos de concessões e parcerias 
público-privadas.
Prioridade: Alta
Posicionamento ABCON: Favorável

 n Realizado estudo para determinar 
necessidade de contribuições pelas 
associadas ABCON.

 n Recém-aprovado o texto do PLV 32/2017, 
aguarda sanção/veto presidencial.

PLS 291, de 2013, do senador Ciro Mi-
randa (PSDB/GO), que altera a Lei nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, para 
regular a cobrança pela prestação 
dos serviços de esgotamento sanitá-
rio, para desmembrar a cobrança de 
água e esgoto, condicionar a cobran-
ça à efetiva prestação do serviço, es-
tabelecer proporcionalidade da tarifa 
de acordo com os níveis de tratamen-
to e disposição final do esgoto.
Prioridade: Alta
Posicionamento ABCON: Contrário, 
em princípio./ Favorável desde que 
feitas às adequações sugeridas.

 n Apresentação de Nota Técnica ao 
relator na Comissão de Serviços de In-
fraestrutura/SF – senador Flexa Ribeiro; 
com sugestões de emendas, acatadas.

 n Está na pauta da CI/SF, com pare-
cer pela aprovação com emenda 
substitutiva.

PEC 13, de 2014, do senador Aloysio 
Nunes (PSDB/SP) e outros, que altera a 
Constituição Federal para dispor sobre a 
instituição das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões.
Prioridade: Alta 
Posicionamento ABCON: Favorável 
com adequações

 n A proposta está aguardando deliberação 
na Comissão de Constituição e Justiça 
do SF, com voto favorável do relator - 
senador Ronaldo Caiado, com emenda. 

PL 7776, de 2017 do dep. João Pau-
lo Papa - PSDB/SP, que “altera a Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
para conceder, durante cinco exercí-
cios financeiros, créditos relativos à 
Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Con-
tribuição para o PIS/Pasep) e à Con-
tribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), de modo 
a estimular o aumento do volume de 
investimentos das pessoas jurídicas 
sujeitas ao Regime Especial de Incen-
tivos para o Desenvolvimento do Sa-
neamento Básico (REISB)”.
Prioridade: Alta (Importante)
Posicionamento ABCON: Favorável

 n A proposição está aguardando delibera-
ção na Comissão de Desenvolvimento 
Urbano da CD (decisão terminativa), 
com parecer pela aprovação do relator 
– dep. Mauro Mariani (PMDB/SC). 

PLS 52, de 2017, do senador José Serra 
(PSDB/SP), que “altera a Lei nº 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007, para conceder, 
durante cinco exercícios financeiros, 
créditos relativos à Contribuição para 
os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Contribuição para o PIS/PA-
SEP) e à Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (COFINS), 
de modo a estimular o aumento do vo-
lume de investimentos das pessoas ju-
rídicas sujeitas ao Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento do 
Saneamento Básico (REISB)” 
Prioridade: Alta (Importante)
Posicionamento ABCON: Favorável

 n A proposição está aguardando deliberação 
na Comissão de Assuntos Econômicos 
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do SF (decisão terminativa), com voto 
favorável do relator – senador Cidinho 
Santos,  ao projeto e à emenda aprovada 
pela Comissão de Assuntos Sociais.

PL 4007, de 2015, do dep. Rômulo 
Gouveia (PSD/PB), que altera a Lei 
11.445/07 para vedar a tarifação con-
junta dos serviços públicos de abas-
tecimento de água e esgotamento 
sanitário em localidades sem acesso 
a rede coletora de esgoto.
Prioridade: Alta (Importante)
Posicionamento ABCON: Contrário

 n A proposição já foi aprovada, com 
alterações, na Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público; e sem 
alterações na Comissão de Desenvol-
vimento Urbano. Ainda será apreciada, 
no mérito, pela Comissão de Defesa do 
Consumidor; e quanto à constituciona-
lidade e juridicidade, pela Comissão de 
Constituição e Justiça.

PL 6869, de 2013, do dep. Danilo Forte 
(s/partido-CE), que estabelece regras 
e critérios para elaboração do or-
çamento de obras e serviços de en-
genharia, contratados e executados 
com recursos públicos.
Prioridade: Alta (Importante)
Posicionamento ABCON: Favorável, 
com possibilidade de sugestões

 n Análise do substitutivo pelo  
Comitê Financeiro.

 n Proposição aprovada, com substitutivo, 
pela Comissão de Trabalho, Administra-
ção e Serviço Público. Aguarda parecer 
do relator para a Comissão de Finanças 
e Tributação – dep. Fernando Monteiro 
M(PP/PE), onde deverá ser apreciado 
o mérito da matéria e sua adequação 
financeira e orçamentária.

Medida Provisória do Saneamento, 
2017 – que altera o marco legal do 
Saneamento - Ante Projeto ainda no 
âmbito do Executivo, através de Gru-
po de Trabalho Interministerial, coor-
denado pela Casa Civil.
Prioridade: Muito Alta
Posicionamento ABCON: extrema-
mente favorável

Evidentemente o maior projeto 
monitorado pela ABCON, pois traz 
melhorias ao proporcionar seguran-

ça jurídica aos investimentos e isono-
mia competitiva perante os operado-
res públicos.

 n A minuta já foi encaminhada para 
sanção presidencial em novembro, para 
envio ao Congresso, mas sofreu forte 
obstrução das entidades que represen-
tam as empresas públicas (AESBE,AS-
SEMAE , ABES e FNU).

 n Devido às mudanças ocorridas, troca de 
Secretário e Ministro, a minuta da MP 
voltou para o Ministério das Cidades e 
deverá incorporar novas contribuições.

Comitê de Meio Ambiente,  
Segurança e Saúde Ocupacional

Instituído em setembro de 2017 este 
Comitê já realizou três encontros dedi-
cados a aperfeiçoar o sistema de indica-
dores nas áreas de segurança e saúde 
ocupacional, e ao estudo do impacto do 
E- social nesta área que também entra-
rá em vigor em janeiro de 2018.

Comitê de Recursos Humanos
 
Responsável por acompanhar o Es-
tudo de Indicadores de Desempenho 
de Recursos Humanos já em seu 4º 
ciclo de coleta, o grupo focou em 
debater as questões do impacto da 
Reforma Trabalhista e implantação 
do E-Social nas concessionárias, em 
workshop realizado com especialis-
tas nos temas.
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Comitê Financeiro
 
Apoiou e subsidiou com informações 
as propostas da ABCON para a CAI-
XA, CCFGTS e Secretaria Nacional de 
Saneamento, para a simplificação e 
desburocratização dos processos de 
financiamento. Foram mais de cinco 
encontros realizados para que algumas 
das propostas apresentadas,  conforme 
tabela abaixo, fossem aprovadas e ado-
tadas pelo MCidades e CAIXA. Outra 

¹ ABCON identificou a necessidade de flexibilizar a migração de valores de financiamento entre as disciplinas 
de água e esgoto, pois uma das argumentações da impossibilidade era devido às condições diferentes. A mi-
gração de valores entre água e esgoto ainda não está oficializada, mas a princípio, as condições estão criadas. 

² Esta questão foi colocada durante algumas reuniões, mas não temos conhecimento sobre a pratica ainda.

série já está confirmada para entrar em 
vigor na revisão do PLANSAB em 2018.

Além disso, foi concluído o Es-
tudo de Parametrização de Preços 
de Projetos, Serviços e Obras de 
Saneamento Básico, divulgado aos 
associados no mês de novembro. O 
mesmo será submetido a Consulta 
Pública e Aferição por organismo 
credenciado. 

SOLICITAÇÃO SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL

Prazo para reembolso  
de obras e projetos

6 meses para obra
12 meses para projeto

18 meses antes do protocolo da 
carta consulta

Percentual de alavancagem1 90% água / 95% esgoto 95% para água e esgoto

Obrigatoriedade de uso de  
conta da CAIXA durante o 
período de reembolso

Utilização obrigatória, 
sob pena dos valores não 
serem considerados como 
reembolso

A conta para pagamento dos inves-
timentos a serem considerados com 
reembolso (18 meses antes do pro-
tocolo da carta consulta) não preci-
sa ser CAIXA

Bolentins de medição2 Era necessária verificação 
“minunciosa” dos boletis de 
medição, por parte do fiscal, 
para ocorrer o desembolso

Valores de desenbolso liberados 
antecipadamente e apenas poste-
riormente há verificação dos bole-
tins de medição
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IMPRENSA 
A ABCON e o SINDCON são hoje fonte para a 
Imprensa. O trabalho sistemático e contínuo de 
relacionamento com jornalistas que falam sobre 
o setor, que apoiam a iniciativa privada e também 
aqueles que começaram a tomar conhecimento 
do tema este ano, quando as PPP´s viraram man-
chetes de jornais, atingiu o objetivo das entida-
des se tornarem uma referência. 
A coletiva de imprensa realizada no lançamen-
to do PANORAMA, em abril, mostrou a impor-
tância da palavra da ABCON quando o tema é 
Saneamento. 

PORTAL  
ABCON SINDCON 
Para engajar os associados, localizados em inúmeras 
cidades brasileiras, e o público externo, principalmente 
imprensa, as entidades lançaram no final do ano, o 
novo Portal ABCON e SINDCON. Arquitetado com 
moderna tecnologia, a nova plataforma possui uma 
área interna exclusiva para o associado, notícias 
atualizadas do setor de saneamento e do segmento 
privado, além de edições do Panorama, Revista 
Canal e muito mais. O Portal passa a ter função 
essencial como ferramenta de comunicação das 
entidades priorizando o marketing digital, incluindo 
desenvolvimento de inbound marketing

ABCONSINDCON 
NEWS

Publicadas 9 edições com opinião, 
entrevistas, notícias relevantes e 
exclusivas dirigido ao público externo 
(entidades governamentais, empresas 
e entidades do setor, instituições 
financeiras, entre outros). Apresenta 
índices de resposta e visualização 
significativos. O newsletter ganhou novo 
projeto gráfico em novembro deste ano.

MÍDIAS SOCIAIS

As redes sociais ganham cada vez mais 
espaço na comunicação entre pessoas. 
Para o SINDCON é um valioso recurso 
para interação com a sociedade civil, 
profissionais do setor de saneamen-
to, associados, parceiros e imprensa, 
com o objetivo de mostrar através de 
resultados a importância e competên-
cia da participação privada, por meio 

de mensagens técnicas/operacionais, 
investimentos realizados e melhorias, 
segmentadas por editorias.

No ano de 2017, a aborda-
gem dos temas foi ampliada. A co-
municação técnica para o público 
qualificado (setor de saneamento) 
foi mantida e passamos a conver-
sar com a comunidade em geral, 
abordando assuntos de interesse 
comum, ligados com saúde, meio 

REVISTA CANAL
Em dezembro, a Revista Canal SINDCON 
apresentou reformulação do seu projeto 
editorial e gráfico, baseadas em pesquisa 
realizada entre os leitores. As mudanças 
visam consolidar a Revista Canal como 
referência de informação para o profissio-
nal que atua no segmento privado de sa-
neamento no Brasil, ampliando o escopo 
editorial, com temas mais técnicos e até 
mesmo com experiências internacionais.  

PANORAMA DA  
PARTICIPAÇÃO 
PRIVADA NO 
SANEAMENTO

O Panorama da Participação Privada 
no Saneamento se consolidou como 
um banco de Informações e dados do 
setor de saneamento e do segmento 
privado, incluindo valiosas divulgações 
de boas iniciativas em gestão, defesa 
do meio ambiente, aplicação de 
novas tecnologias e regulação do 
saneamento, trazendo exemplos de 
cidades e comunidades que tiveram 
sua realidade transformada a partir da 
parceria público-privada. 
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ambiente, sustentabilidade e quali-
dade de vida. A linguagem também 
tem sido adaptada para o meio digi-
tal por meio de filmes curtos, com 
resultados extraordinários de enga-
jamento e interação.

A atividade é planejada e mo-
nitorada de forma sistemática. Atual-
mente estamos no Facebook, Linkedin, 
Youtube e em outubro, ingressamos 
no Instagram.

Panorama Panorama 

Edição Especial — Gestores Municipais
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OAB - Patrocínio ao livro: “Saneamento 
Básico: Temas Fundamentais, Propostas e 
Desafios” 
Dada a complexidade do saneamen-
to, seus diversos modelos de atuação 
e implicações legais, a ABCON e o 
SINDCON decidiram apoiar a iniciati-
va da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) de publicar o livro “Sanea-
mento Básico: Temas Fundamentais, 
Propostas e Desafios”, que contribui 
para difundir conceitos e cases para 
a formação dos profissionais que 
atuam no setor. 

Fundação Amazonas Sustentável (FAS), 
Instituto Ethos, Pacto Global e Instituto 
Brasileiro de Direito e Ética Empresarial 
(IBDEE) – 2º Prêmio Sustentabilidade 
Uma série de parcerias foram rea-
lizadas neste ano de 2017 para en-
grandecer e dar visibilidade ao 2º 
Prêmio Sustentabilidade. As insti-
tuições parceiras são referências 
no tema e estão alinhadas com o 
objetivo do SINDCON de promover 
a cultura de sustentabilidade nas 
empresas. Além disso, as parcerias 
contribuem para ABCON e SINDCON 
terem mais evidencia na imprensa, 

bem como reforçar a credibilidade 
dos programas do SINDCON, como 
é o caso das parcerias com Fundação 
Amazonas Sustentável (FAS), Insti-
tuto Ethos, Pacto Global e o Portal  
Saneamento Básico.

Portal Saneamento Básico – 
Apoio Técnico e Comunicação   
Além de compor a Comissão Julga-
dora do 2º Prêmio Sustentabilidade, 
os Portais são constantes apoiadores 
da ABCON e do SINDCON na divul-
gação de eventos e releases. Além 
disso, as entidades publicam artigos 
mensalmente, trazendo análises do 
sobre temas de interesse do segmen-
to privado.

Uniabes e Trevisan Escola de Negócios
Visando ampliar a oferta de capacita-
ção aos associados, o SINDCON rea-
lizou parceria com a UNIABES com 
desconto para os associados que qui-
serem participar dos cursos a distan-
cia oferecidos por eles.

Na mesma linha, também foi 
realizada parceria com a Trevisan 
Escola de Negócios em que além de 
realizar o MBA em Gestão Estratégica 
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dos Serviços de Saneamento, há uma 
parceria para descontos em todos os 
cursos da universidade para os asso-
ciados das entidades.

Associação Brasileira de  
Aguas Subterrâneas (ABAS)
O SINDCON realizou uma série de 
encontros com dirigentes da ABAS  
com o objetivo de encontrar agen-
das de interesse comum. A primeira 
ação foi o envio de Ofício conjunto 
ao Ministério da Saúde, solicitando 
providências para a garantia da pu-
blicação da revisão da Portaria nº 
2.914/2011, que dispõe sobre a po-
tabilidade da água para consumo 
humano uma vez que o prazo fora 
vencido em dezembro de 2016.Ou-
tro tema da agenda é o combate aos 
poços clandestinos, problema que 
afetam a prestação dos serviços de 
saneamento e as empresas associa-
das à ABAS, que atuam dentro da 
legalidade. Por fim, em um cenário 
de longo prazo, o SINDCON se co-
locou à disposição para acompa-
nhar e discutir a proposta de criação 
de uma política pública para águas 
subterrâneas. 

FITABES  – CONGRESSO ABES E FENASAN 2017 

 

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

A ABCON e o SINDCON estiveram 
com um estande na feira que acon-
teceu em outubro, paralelamente ao 
Congresso da ABES. A participação 
na FENASAN é uma estratégia que 
evidencia a importância que as en-
tidades dão para todo o segmento, 
o desenvolvimento de profissionais 
e de toda a cadeia produtiva. Nes-
te ano, uma série de apresentações 
aconteceu no estante, sobre inicia-
tivas e projetos realizados pelos as-
sociados das entidades, em áreas 
como sustentabilidade, tecnologia e 
recursos humanos, como forma de 
demonstrar as boas práticas realiza-
das pelas empresas privadas. Uma 
enquete móvel foi realizada para co-
nhecer a opinião do público sobre 
a participação privada no setor de 
saneamento.

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA |
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Pollutec Brasil
05 de abril | São Paulo
Presidente do SINDCON palestrou 
na mesa sobre Desafios e Oportuni-
dades no Setor de Saneamento para 
Empresas Públicas e Privadas ao lado 
do presidente da ABES – Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária. O 
objetivo do encontro era mostrar o 
potencial de projetos e investimentos 
do setor a partir de parcerias entre o 
poder público e empresas privadas.

Fórum FNP – Frente Nacional de Prefeitos 
- Lançamento do Panorama 
27 de abril | Brasília
Com o lançamento do Panorama 
2017 durante o IV Encontro dos Mu-
nicípios com o Desenvolvimento 
Sustentável, a ABCON participou do 
fórum da Frente Nacional de Prefei-
tos, um evento para os prefeitos das 
cidades maiores de 300 mil habitan-
tes. A ABCON trouxe, com o apoio 
de seus associados, prefeitos que 
puderam testemunhar casos reais de 
concessões bem sucedidas operadas 
pela iniciativa privada, bem como re-
latar os problemas enfrentados e o 
sucesso das parcerias, endossando 
o alinhamento das ações da entida-
de em estar presente junto aos seus 
principais públicos de interesse. 

Workshop “Desestatização dos Serviços 
de Saneamento Básico” - FIESP
17 de maio | São Paulo 
Com a presença de representantes da 
ABCON, BNDES e Caixa Econômica 
Federal, o presidente do SINDCON, 
reforçou a importância da regulação 
para a garantia da atividade da inicia-
tiva privada no setor e apresentou as 
possibilidades de cooperação repre-
sentadas pelo segmento. Também se 
debateu as dificuldades que existem 
entre disponibilidade de recursos 
para o saneamento pois nem sempre 
há garantias e bons projetos para a 
tomada desses recursos. 

BID - Semana Sectorial INE/WSA 2017
22 a 25 de maio | Panamá
Com o objetivo de fortalecer os co-
nhecimentos técnicos e capacidade 
dos especialistas do Banco, autori-
dades e executivos das empresas 
prestadoras de se serviço dos países 
membros do Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), o evento contou 
com experiências colombianas e bra-
sileiras sobre a participação privada 
no saneamento.

ABCON e o SINDCON foram 
representados por Cesar Seara que 
ministrou a palestra sobre os avanços 
e barreiras encontradas pela PSP no 

Brasil. Foram distribuídos exemplares 
do PANORAMA editado em inglês.

Fórum PPPs e Revista Exame
08 de junho | São Paulo
O saneamento foi um dos desta-
ques da programação deste even-
to promovido pela revista Exame, 
durante o qual foram apresentadas 
as principais oportunidades de in-
vestimentos com o setor privado na 
área de infraestrutura. A ABCON foi 
uma importante apoiadora e patro-
cinadora do evento, tendo participa-
do do painel sobre as experiências 
bem-sucedidas de PPP´s e conces-
sões no setor.
 
47º Congresso da Assemae
19 a 22.06 | Campinas
Representada pela diretora executi-
va Ana Lia de Castro e pelo assessor 
técnico Cesar Seara, a ABCON parti-
cipou como observadora do even-
to, durante o qual foram expostas 
as orientações da Assemae sobre o 
posicionamento do Governo Fede-
ral sobre o saneamento, revisão do 
Plansab e outros temas. Como ben-
chmarking de publicações, a ABCON 
recebeu exemplares de um volume 
editado pela Assemae com as expe-
riências de serviços municipais pú-
blicos que ela considera exitosos, em 
todo o país.   
   
37º Congresso de Municípios  
do Rio Grande do Sul
04 e 05 de julho | Porto Alegre, RS
Organizado pela FAMURS – Federa-
ção das Associações de Municípios 
do Estado do RS, que representa as 
497 cidades gaúchas, estavam pre-
sentes diversas entidades voltadas 
a prestação de serviços às prefeitu-
ras, como CAIXA, Bradesco, Bancos 
de desenvolvimento regionais e a 
companhia estadual de saneamento 
- CORSAN.

A ABCON e o SINDCON partici-
param com um estande das entida-
des com o intuito de apresentar aos 
principais responsáveis pelo serviço 
de saneamento, as possíveis moda-
lidades de parceria com o segmen-
to privado, destacando os casos de 
sucesso. 
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Como viabilizar os investimentos para 
universalizar o acesso aos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 
25 de agosto | Ribeirão Preto, SP
Promovido pelo Instituto de Estudos 
Avançados da USP em Ribeirão Pre-
to, o encontro teve importante de-
bate, do qual participou o vice-pre-
sidente da ABCON, Paulo Roberto 
de Oliveira. O representante da en-
tidade falou sobre os principais en-
traves que ainda limitam uma maior 
participação da iniciativa privada 
no setor, e também apresentou as 
propostas da entidade para que os 
investimentos deslanchem no sa-
neamento. O painel contou ainda 
com representantes do BNDES e da 
Caixa Econômica Federal. 

Congresso da ABAR 
Associação Brasileira de Regulação
27 de setembo | Florianópolis
Durante o X Congresso Brasileiro de Re-
gulação, o vice-presidente da ABCON, 
Alexandre Lopes apresentou os entra-
ves jurídicos e de regulação à amplia-
ção da presença da iniciativa privada no 
saneamento. O painel em que a ABCON 
participou discutiu o estágio atual e as 
perspectivas do PLANSAB – Plano Na-
cional de Saneamento Básico. O evento 
contou com a presença de representan-
tes de agências de regulação e bacias 
hidrográficas de todo o país.

Congresso ABES-Fenasan 2017
3 a 5 de outubro | São Paulo
O Congresso trouxe este ano o tema 
“Saneamento Ambiental: Desen-
volvimento e Qualidade de Vida na 
Retomada do Crescimento”. Repre-
sentantes da iniciativa privada par-
ticipam de importantes painéis do 
evento, como as mesas sobre “Sa-
neamento Público e/ou Privado” e 
“Os Desafios da Regulação da Pres-
tação de Serviços”. O presidente da 
ABCON, participou do “Painel das 
Entidades”ao lado de representan-
tes de todas as associações impor-
tantes que atuam no setor. Durante 
sua apresentação, defendeu os prin-
cipais tópicos que, no entender da 
ABCON, possibilitarão o avanço do 
saneamento no país. 

1º Encontro de Gestores Municipais 
08 e 09 de novembro| Salvador
A ABCON e SINDCON participaram 
do evento nos painéis “Oportunida-
de de Negócios em PPPs e Conces-
sões”, com Alexandre Lopes, e “Ges-
tão e Regulação do Saneamento 
Básico em Regiões Metropolitanas: 
autonomia municipal, governança 
sanitária e o Estatuto da Metrópole”, 
com a presença de Rafael Garofano, 
assessor jurídico. 

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA |

II Fórum Concessões em Saneamento:  
Investimentos, Nova Modelagem e Riscos 
28 de novembro | São Paulo
Em painel sobre a “Visão da iniciati-
va privada para o destravamento das 
PPP´s e concessões em saneamento”, 
o presidente da ABCON, Santiago 
Crespo, falou sobre os mitos que ain-
da persistem com relação à atuação 
do segmento privado no setor. O as-
sessor jurídico da entidade, Eduardo 
Gurevich, também participou da mesa 
de debates, apresentando os entraves 
jurídicos que precisam ser vencidos a 
fim de expandir a parceria entre o pú-
blico e o privado no saneamento.
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ROAD SHOW

 
Uma série de visitas realizadas às 
empresas associadas e suas conces-
sionárias nos meses de janeiro e fe-
vereiro atingiu diretamente mais de 
200 pessoas, que estiveram em con-
tato com representantes da entidade.

Além de divulgar o Prêmio, 
o Road Show foi uma oportunida-
de de o sindicato estar próximo de 
seus associados apresentando seus 
produtos, esclarecendo dúvidas e 
levantando ações de melhorias para 
melhor atender os associados. No to-
tal, participaram 11 concessionárias 
associadas de Norte a Sul do país. 
As contempladas foram: Águas do 
Imperador, Manaus Ambiental, Pa-
ranaguá Saneamento, Itapoá Sanea-
mento, Águas de São Francisco do 
Sul, SAGUA, CSJ, Ambient, Águas de 
Guará e também a sede das empre-
sas Enops, Iguá e Aegea.

Pesquisa de Atualização  
de Estruturas Tarifária
Em 2017 foi realizada a Pesquisa de 
Atualização de Estruturas Tarifárias, com 
o objetivo de conhecer quais as princi-
pais práticas atuais, como a existência 
ou não de tarifa social e seus critérios 
de enquadramento, índices vigentes, 
percentual de reajuste e valores de con-
tas de água e esgoto, entre outros. 

P5

chmark de 30 indicadores divididos 
em cinco eixos: administração de 
pessoal, recrutamento e seleção, re-
muneração e benefícios, segurança e 
medicina do trabalho e, treinamento 
e desenvolvimento. 

O estudo, acompanhado pelo 
Comitê de Recursos Humanos, tem se 
mostrado muito importante para os as-
sociados e, seguirá em curso em 2018.

ESTUDOS E PESQUISAS

| DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

O SPRIS, hoje, é fundamental para 
apresentar os diferenciais da inicia-
tiva privada no setor saneamento, 
assim como instrumento para ben-
chmarking entre as concessionárias. 
Além de um robusto banco de dados, 
é fonte para as informações veicula-
das no PANORAMA, publicação que 
contribui com agentes reguladores, 

P5

SPRIS
(Sistema de Informações do Segmento Privado do Setor Saneamento)

Indicadores de Desempenho  
de Recursos Humanos
O Estudo de Indicadores de Desem-
penho de Recursos Humanos com-
pletou o seu 4º ciclo de coleta em 
2017. Com um número crescente de 
concessionárias participantes desde 
o inicio, totalizamos 37concessioná-
rias em 2017. O Estudo, em parceria 
com a consultoria IDEE, traz um ben-

autoridades, administradores pú-
blicos, técnicos e especialistas em 
saúde pública, empresas da cadeia 
produtiva do saneamento, sociedade 
civil, entre outros.

Em 2017, o SINDCON realizou, 
entre seus associados, a quarta co-
leta de dados para o SPRIS. Ao final 
de cada coleta, é gerado um relatório 

para cada associado. O relatório traz 
todas as informações das concessio-
nárias,  comparando o desempenho 
de cada uma delas em relação à mé-
dia do banco de dados, isto é, cada 
grupo tem as suas empresas compa-
radas entre si e, em comparação com 
o universo das demais concessioná-
rias que respondem à pesquisa.
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO SINDCON

Além dos cursos promovidos pelo 
SINDCON em duas frentes: eventos  
presenciais e eventos on line, esta ultima 
modalidade com oferta de qualificações 
ampliada em 2017 aos associados:

CURSOS ONLINE
A Transformação Digital como Agente de 
Mudança no Desafio das Perdas de Água 

(Em parceria com a Itron)
maio, 2017

Palestrantes: Evandro Pinho, Paulo Silas, 
Rafael Viana e Vinicius Lemos

Aspectos práticos da relação das conces-
sionárias com os usuários (e não

consumidores) de serviços públicos de 
saneamento básico

setembro, 2017
Palestrantes: Guilherme Corona 

Rodrigues Lima

Comunicação digital para as empresas de 
saneamento - como potencializar o

relacionamento com stakeholders por 
meio das mídias sociais

Quando: outubro
Palestrantes: Ana Brambilla

CURSOS PRESENCIAIS
Workshop de Gestão  

e Controle Operacional
junho,2017

Palestrantes: Fernando Luzio,  
Patricia Silva e Giuliano Dragone

Compliance e relacionamento  
entre a concessionária, poder  

concedente eagentes públicos
setembro, 2017

Palestrantes: Marina Pechlivanis, Alan 
Bittar, Diego Valois e  Guilherme Corona.

Workshop – Parametrização de Preços de 
Obras de Saneamento Básico

novembro, 2017
Palestrantes: Alvaro Menezes da Costa  

e Eduardo Fontenelle

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA |
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PRÊMIO

SUSTENTABILIDADE 

Criado pelo SINDCON em 2015, o Prê-
mio Sustentabilidade busca o reconhe-
cimento dos profissionais das conces-
sionárias privadas que desenvolveram 
projetos inovadores, visando ações e 
resultados sustentáveis do ponto de 
vista ambiental, social e econômico. 
Em sua segunda edição, a iniciativa 
apresentou um número expressivo de 
trabalhos nas três categorias definidas 
pelos organizadores: Gestão, Institu-
cional e Técnica, aplicadas em diferen-
tes áreas e níveis da empresa. 

Os nove finalistas, três de cada 
categoria, receberam no dia 10 de 
agosto, em São Paulo, das mãos dos 
dirigentes e parceiros das entidades, a 
premiação nos valores líquidos de R$ 
15 mil, R$ 6 mil e R$ 3 mil, respectiva-
mente, para os primeiros, segundos 
e terceiros lugares, além de troféus 
em reconhecimento e homenagem a 
todos que concorreram à premiação. 

NEGATIVAÇÃO DE  
CONSUMIDORES INADIMPLENTES
A ABCON ingressou como Amicus 
Curiae em Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI 5174-STF) proposta 
pela Associação Brasileira das Em-
presas Distribuidoras de Gás Canali-
zado – ADEGÁS, que impugna a cons-
titucionalidade, na íntegra, da Lei nº 
3.762, de 07 de janeiro de 2002, do 
Estado do Rio de Janeiro, que proíbe 
a inscrição de usuário de serviços pú-
blicos em cadastro de devedores.  Foi 
contratado, protocolizado e despa-

PARTICIPAÇÃO DA ABCON E SINDCON EM AÇÕES JUDICIAIS

chado Parecer Jurídico do advogado 
constitucionalista Eduardo Mendon-
ça. O processo está em andamento, 
pronto para ser incluído em pauta 
para julgamento.

GUARULHOS X SABESP –  
REGIÃO METROPOLITANA
A ABCON ingressou como Amicus 
Curiae da OAS ( Ságua) no processo 
movido pela SABESP contra a con-
cessão de esgoto em Guarulhos, por 
pertencer a Região Metropolitana. 
Processo em andamento no STF.

SEMASA X SABESP
A ABCON se reuniu com 6 (seis) con-
selheiros do Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica – CADE, 
no início de novembro de 2017, para 
tratar do Inquérito Administrativo nº 
08700.011091/2015-18, que tem como 
denunciante o Serviço Municipal de 
Saneamento Ambiental de Santo An-
dré- SEMASA e como denunciada a 
Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo – SABESP, 
sendo o seu objeto a questão dos 
preços da água no atacado forneci-

| DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

O Prêmio Sustentabilidade reafir-
ma o compromisso do SINDCON com 
seus afiliados de referenciar, incentivar, 
capacitar e prestar os melhores serviços 
para que os profissionais aprimorem 

suas responsabilidades, não apenas no 
âmbito das concessionárias, mas com 
o próprio país. Foram parceiros nesta 
edição a Fundação Amazonas, Instituto 
Ethos e Pacto Global.
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da pela SABESP. Referido inquérito 
foi arquivado em 02/12/2014, nos ter-
mos da Nota Técnica nº 13 (0365362) 
e do Despacho nº 1464 de 04/10/2017 
(0394370), tendo em vista decurso do 
prazo para interposição de recurso e/
ou avocação pelo Tribunal Adminis-
trativo do CADE, conforme Art. 184 e 
185 – RICADE.

Está em estudo a posição a to-
mar, uma vez que os preços foram 
aprovados pela Agencia Reguladora 
ARSESP e o CADE informou não ter 
autoridade sobre este caso.

MUNICÍPIO DE VALENÇA  
x CEDAE
A ABCON iniciou entendimentos com 
os promotores de Ação Popular con-
tra o município e a CEDAE, pelo esta-
belecimento de Contrato de Progra-
ma firmado sem o devido processo 
licitatório.

Está em estudo qual será 
o melhor encaminhamento para 
atuação da ABCON neste caso, por 
tratar-se de interessante causa que 
poderá derrubar na justiça este 
procedimento.

Limitação da prestação dos serviços pú-
blicos no Estado do Paraná às pessoas ju-
rídicas de direito público ou sociedade de 
economia mista sob controle acionário e 
administrativo estadual ou municipal 
Em abril de 2016 foi admitido o ingres-
so da ABCON como Amicus Curiae em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI 4454-STF) proposta pelo Partido 
Humanista da Solidariedade – PHS, que 
pretende a declaração de inconstitucio-
nalidade do parágrafo 3º do artigo 210-
A, da Constituição do Estado do Paraná. 
O processo está em andamento, pronto 
para ser incluído em pauta para julga-
mento desde setembro de 2016

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA |
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GESTÃO 
OPERAÇÃO

DA E

DESEMPENHO

O ano de 2017 foi marcado por inicia-

tivas de extrema relevância para a AB-

CON e SINDCON. Além do novo Plane-

jamento Estratégico, um novo Estatuto 

e Códigos de Conduta e Governança 

foram elaborados e deliberados após 

intenso diálogo com os associados 

da ABCON. Todas estas reformulações 

impactam na gestão interna da enti-

dade, nos processos e atividades das 

equipes, bem como na prospecção de 

novos associados. 
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ELEIÇÕES
A eleição dos dirigentes ocorreu no mês de julho, já em acordo com o novo 
Estatuto, para o mandato  pelo período de 2017-2019.

CÓDIGOS DE CONDUTA E GOVERNANÇA
Os novos Códigos de Conduta e Governança estabelecem condições mínimas de 
comportamento para direcionar as atividades da ABCON e das empresas associa-
das, empenhadas em conduzir ações no estrito cumprimento das leis, e seguindo 
padrões éticos reconhecidos pela sociedade brasileira.

Com base nesses Códigos, a ABCON se compromete a tratar as empresas 
associadas com equidade, isonomia, transparência e imparcialidade, promoven-
do esforços para que elas atuem de forma ética e legal, com base no regime da  
livre iniciativa e da concorrência.

A estrutura organizacional da ABCON em 2017 permitiu a integração e a 
participação dos associados de forma democrática, equânime e transparente, 
expressa no seguinte organograma:

GOVERNANÇA  

ABCON 

ASSOCIADOS ABCON
A partir de seu novo estatuto, a  
ABCON poderá reunir todas as 
empresas privadas cuja atividade se 
relaciona direta ou indiretamente à 
prestação de serviços públicos de 
abastecimento de água e esgota-
mento sanitário no país, divididas 
nas seguintes categorias:

 n Empresas privadas, nacionais ou es-
trangeiras, operantes ou que venham 
a operar no Brasil na prestação de 
serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. 

 n Holdings privadas nacionais ou es-
trangeiras que detenham participação 
societária em empresas que operam 
serviços públicos de água e esgoto.

 n Fundos de investimento que já  
invistam ou pretendam investir no  
setor de água e esgotamento 
sanitário.

 n Empresas fornecedoras de bens 
serviços, entre elas: construtoras, fa-
bricantes de máquinas, equipamentos 
e materiais, empresas de consultoria 
econômica, jurídica e de engenharia.

 n Instituições financeiras  
públicas e privadas.

 n Organizações da sociedade civil.

 n Instituições de pesquisa,  
universidades, centros de estudos.

A1

Reflexo destas mudanças, ingres-
saram no quadro da ABCON este 
ano o grupo Veolia, referência 
mundial no setor, e também a 
BRK Ambiental igualmente im-
portante e que retoma ativamen-
te sua participação na entidade.

Em outubro foram envia-
dos convite a 120 empresas, prio-
rizando ex-associados, empresas 
do setor nacionais e internacio-
nais, empresas de consultoria, 
engenharia e projetos, e escritó-
rios de advocacia.

Em 2018 o esforço será 
intensificado.

DIRETORIA EXECUTIVA

 

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO
DIRETOR

ASSEMBLEIA
GERAL

CONSELHO
FISCAL
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Todas as mudanças podem ser evidenciadas no novo Portal da Entidade, 
que conta com Canal de Denúncias e espaço reservado para divulgação de seu 
Código de Conduta, com a agenda do setor, que passa a divulgar todas as datas 
das assembleias, tanto no âmbito da ABCON quanto no SINDCON, dando cada 
vez mais transparência às ações de ambas as entidades.  
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ELEIÇÕES
O SINDCON renovou seu ciclo de dirigentes com mandato para 2018-2020. A 
reeleição do Diretor Presidente e inúmeros conselheiros reforça o comprome-
timento do corpo diretor com o plano de trabalho e o consequente desenvolvi-
mento da atuação da entidade, renovada por meio de parcerias, novas ferramen-
tas de comunicação, entre outras iniciativas. 

GESTÃO DO MAILING

Em função do crescimento das enti-
dades e já se preparando para uma 
nova fase, com a abertura para novos 
associados, ABCON e SINDCON in-
vestiram em uma ferramenta de ge-
renciamento de mailing mais eficiente 
e moderna, facilitando o trabalho das 
equipes de comunicação, técnica e 
administrativa, garantindo principal-
mente que os associados recebam 
todas as comunicações das entidades.   

GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS

Em 2017, a reformulação do portal, 
bem como os novos cursos online, 
exigiram processos mais ágeis para 
acompanhar o tempo das platafor-
mas digitais. Dessa forma, as ativida-
des de atualização do site, bem como 
a elaboração de e-mails marketings 
e manuseio da plataforma online de 
cursos, são realizadas pela equipe in-
terna, que adequou sua rotina de ati-
vidades para cumprir tais exigências.

Para 2018, uma nova Política de 
Patrocínios está sendo desenvolvida 
e também impactará nas atividades 
administrativas e financeiras das en-
tidades. Portanto, novos procedimen-
tos e sistemas de controles deverão 
ser implantados para a adequação 
dessas atividades.

GESTÃO DA EQUIPE

A diretoria Executiva conta com o 
apoio das áreas financeira e adminis-
trativa, além da área técnica e duas as-
sessorias de comunicação dedicadas 
à ABCON e ao SINDCON, além das 
assessorias jurídicas e parlamentar. 

As equipes são extremamente 
enxutas e dão suporte a ambas as en-
tidades. No novo portal, é possível co-
nhecer quem são os membros do time. 
Ao lado, o organograma demonstra 
como as entidades estão organizadas.

GOVERNANÇA SINDCON
A2 A3

A2

A3

A4

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETORIA EXECUTIVA

SUPORTE A TODAS AS AÇÕES

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

GESTÃO
FINANCEIRA

ÁREA
TÉCNICA

COMUNICAÇÃO
ABCON

COMUNICAÇÃO
SINDCON

ASSESSORIA
JURÍDICA

ASSESSORIA
PARLAMENTARAR

 

CONSELHO
DIRETOR

ASSEMBLEIA
GERAL

DIRETORIA

CONSELHO
FISCAL

|  DESEMPENHO DA GESTÃO E OPERAÇÃO
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O ORÇAMENTO ANUAL das entida-
des é sempre realizado no final do ano 
e submetido à aprovação em Assem-
bleia para o exercício do ano seguin-
te. As receitas das entidades sempre 
foram compostas exclusivamente por 
Contribuições Associativas, no caso 
da ABCON, e Contribuições Sindicais 
e Associativas para o SINDCON. 

O orçamento é acompanhado 
mensalmente pela Diretoria Executiva 
e submetido para acompanhamento e 
apreciação nos órgãos dos Conselhos 
e nas Assembleias das respectivas en-
tidades, ao longo do ano fiscal. 

Atualmente, todos os registros 
de receitas e despesas são automa-
tizados através de um software EPR 
– Enterprise Resource Planning, a 
fim de automatizar os relatórios ge-
renciais de responsabilidade da área 
financeira das entidades, para ganhar 
agilidade e mais confiabilidade dos 

Já como reflexo do planeja-
mento, algumas ações e diretrizes já 
começaram a ser implantadas ainda 
em 2017. Na ABCON, com a reforma 
do Estatuto que possibilita a amplia-
ção da base de associados, uma ação 
estratégica foi realizada para convi-
dar novos entrantes, o que deverá 
equilibrar melhor a arrecadação e 
distribuí-la de forma mais equânime 
entre os associados.

Em relação ao SINDCON, duas 
ações importantes para manutenção 
e continuidade de seu orçamento em 
2018 foram iniciadas no segundo se-
mestre deste ano. A primeira delas 
diz respeito à alteração da composi-
ção das receitas, em função da nova 
Lei Trabalhista que entrou em vigor 
em 11 de novembro, extinguindo 
a obrigatoriedade da Contribuição 
Sindical. A proposta do SINDCON 
ao associado é a cobrança de uma 
Contribuição Associativa, que será o 
mesmo valor da soma da Contribui-
ção Sindical mais a Associativa  paga 
em 2017, com a diferença que o valor 
será creditado integralmente à enti-
dade, sem a exigência de retenção de 
40% destinada ao Ministério do Tra-
balho e Emprego. 

A segunda ação focada em bus-
car receitas adicionais diz respeito à 
construção de uma política de patro-
cínios para a entidade, que consiste 
em fazer uma avaliação dos principais 
produtos do SINDCON e verificar qual 
deles pode ser de interesse para que 
outros atores do segmento, especial-
mente os da cadeia produtiva do sa-
neamento, associem sua imagem aos 
produtos por meio de patrocínios. 

A Revista Canal foi escolhida 
para o início da implantação dessa 
política. A edição número 10, que 
circula a partir de 10 de dezembro, já 
traz patrocinadores em suas páginas, 
reflexo dessa nova diretriz, que tam-
bém será expandida para o Encontro 
Nacional das Águas - ENA entre ou-
tras iniciativas. 

|  DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO

processos. Melhoramentos ainda ne-
cessitam ser introduzidos.

Em função da complemen-
taridade das atividades, ambas as 
entidades compartilham diversos 
recursos para manter sempre uma 
estrutura otimizada de Receitas e 
Despesas. Um dos principais exem-
plos é a existência de um único es-
critório sede, bem como os serviços 
unificados de secretaria, administra-
tivo e financeiro, além de uma es-
trutura enxuta de profissionais que 
atendem as entidades por meio da 
prestação de serviços. 

O planejamento estratégico rea-
lizado em 2017 sugere que ambas as 
entidades desenvolvam novas ações 
que possam aumentar suas Receitas 
para os próximos cinco anos de forma 
a diminuir a vulnerabilidade do orça-
mento, centrado até o momento ape-
nas nas contribuições dos associados.
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DESAFIOS
CENÁRIOS,

COMPROMISSOS
e

2018

O cenário das eleições federais e es-

taduais, bem como o Fórum Mundial 

da Água no Brasil, além dos primeiros 

resultados do PPI, a revisão do Marco 

Legal do Saneamento (proposta de Me-

dida Provisória apresentado pelo Gover-

no Federal) e a Revisão do Plansab são 

fatos importantes da conjuntura políti-

ca em 2018 que poderão impactar nas 

ações desenvolvidas pela ABCON e o 

SINDCON.  

Neste contexto, a ABCON e o SINDCON 

estão planejando suas ações em con-

formidade com as possíveis mudanças 

advindas deste novo cenário, sem per-

der de vista seus objetivos estratégicos 

para a realização de suas missões. 
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PRINCIPAIS DESTAQUES 2018

Ingresso de Novos Associados

   Panorama da Participação Privada no Saneamento – Brasil 2018

      Fórum Mundial da Água  
                      
           7º ENA

      Lançamento 3º Prêmio Sustentabilidade

Roadshow nas Concessionárias

Revisão dos indicadores, do sistema de coleta  
          e processamento das Informações – SPRIS

Consulta Pública e Verificação do  
          Estudo Parametrização de Preço e Obras

Pesquisa de Satisfação dos usuários de serviços de saneamento  
         (IBOPE ou DATAFOLHA)

Estudo sobre Subsídio Cruzado

Ação de Educação Ambiental

Política de Patrocínio dos Produtos das Entidades

F1

F2

P2

P2

P2

P5

P5

P5

P3

P4

P4

P4

P6

P6

P7

P7

P7

P1

P1

Para garantir a execução da estraté-
gia, o Plano de ação de 2018 segue 
estritamente os processos- chave do 
planejamento estratégico apresenta-
dos no MAPA (pág. 7).

Será fundamental em 2018, 
a atuação de uma presidência exe-
cutiva ou de uma forte assessoria de 
relações institucionais. Fundamen-
tal também a articulação da ABCON 
com todas as entidades privadas li-
gadas ao setor de saneamento, que 
somarão esforços para a aprovação 
da urgente reforma do Marco Legal 
do saneamento. 

Além das principais ações para 
2018 destacadas no quadro ao lado, 
o Plano de Comunicação das entida-
des, segmentado por seus públicos 
específicos, definiu conteúdos claros 
das mensagens institucionais e técni-
cas para a imprensa e demais partes 
interessadas, dando suporte a todas 
as ações das entidades. 

Por fim, para otimizar a exe-
cução da estratégia, as entidades 
deverão realizar grandes mudanças 
no âmbito da infraestrutura de tecno-
logia da informação e processos in-
ternos, principalmente no âmbito da 
Governança destacados abaixo:

Principais Ações de Gestão e  
Operação para suportar a  
execução da Estratégia 2018

Implantação do Comitê  
Estratégico ABCON e SINDCON

Painel de Indicadores para 
monitoramento e avaliação de 
desempenho

Reforma Estatutária,  
Implantação do Compliance  
(Código de Conduta e  
Governança) SINDCON

Mapeamento  
de Processos  Internos

Migração do Banco  
de Dados para Nuvem

Parceria público-privada: uma 
alternativa indispensável para a  
solução do déficit do setor de 
saneamento.

Níveis mais elevados de inovação 
devem ser encorajados 

Universalizar o saneamento no  
Brasil significa compartilhar recur-
sos públicos e privados. 

Sustentabilidade social, ambiental e 
economica constitue a essência do 
saneamento

Investir em saneamento requer   
segurança jurídica e isonomia 
competitiva

Capacitação é fundamental para que 
o saneamento avance

Saneamento necessita uma política 
voltada a mobilizar o potencial de 
contribuição do setor privado – sem 
subsídios ou artificialismos. 

O investimento em saneamento  
necessita ser uma política de Estado 
bem desenhada, que reconheça as 
obrigações do Estado no âmbito do 
planejamento e regulação, e suas 
limitações no plano do financiamen-
to e execução. 

A1

A1

A1

A1

A1

| CENÁRIO, DESAFIOS E COMPROMISSOS
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ABCON
SINDCON
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| ASSOCIADOS ABCON E SINDCON

• Aegea Saneamento e Participações

• Agreste Saneamento

• Águas Alta Floresta

• Águas Canarana

• Águas Colíder

• Águas Comodoro

• Águas Cuiabá

• Águas das Terras do Sol Alt Abast Agua

• Águas de Agulhas Negras

• Águas de Andradina

• Águas de Araçoiaba

• Águas de Barra dos Garças

• Águas de Bombinhas

• Águas de Buritis

• Águas de Camboriu Saneamento

• Águas de Campo Verde

• Águas de Carlinda

• Águas de Castilho

• Águas de Cláudia

• Águas de Confresa

• Águas de Diamantino

• Águas de Guarantã

• Águas de Holambra Saneamento

• Águas de Jahu

• Águas de Jauru Abastecimento e Distribuição

• Águas de Juturnaíba

• Águas de Mandaguahy

• Águas de Marcelândia

• Águas de Matão

• Águas de Matupá

• Águas de Niterói

• Águas de Nortelândia

• Águas de Nova Friburgo

• Águas de Novo Progresso

• Águas de Pará de Minas

• Águas de Paranatinga

• Águas de Paraty

• Águas de Peixoto de Azevedo

• Águas de Penha Saneamento

• Águas de Pimenta Bueno Saneamento

• Águas de Poconé

• Águas de Porto Esperidião San. E Distribuição

• Águas de Primavera

• Águas de Santa Carmen

• Águas de São Francisco Conc. De San.

• Águas de São Francisco do Sul 

• Águas de São José

• Águas de São Sebastião da Grama

• Águas de Sinop

• Águas de Sorriso

• Águas de Timon

• Águas de União do Sul

• Águas de Vera 

• Águas de Votorantim

• Águas do Imperador

• Águas do Mirante

• Águas do Paraíba

• Águas Guariroba

• Águas Piquete

• Águas Pontes e Lacerda

• Ambient Servs.Amb.de Rib.Preto

• Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento

• Aquapolo Ambiental

• Araucária Saneamento

• Atibaia Saneamento

• BRK Ambiental

• BRK Ambiental Ativos Maduros

• BRK Ambiental Blumenau

• BRK Ambiental Cachoeiro

• BRK Ambiental Digital

• BRK Ambiental Goiás

• BRK Ambiental Jaguaribe

• BRK Ambiental Jeceaba

• BRK Ambiental Limeira

• BRK Ambiental Macaé

• BRK Ambiental Manso

• BRK Ambiental Maranhão

• BRK Ambiental Mauá

• BRK Ambiental Oceanpact

• BRK Ambiental Pará Saneamento

• BRK Ambiental Porto Ferreira

• BRK Ambiental Reg. Metr. Do Recife Goiana

• BRK Ambiental Rio Claro

• BRK Ambiental Rio das Ostras

• BRK Ambiental Santa Gertrudes

• BRK Ambiental Sumaré

• BRK Ambiental Uruguaiana

• BRK Utilities

• CAEPA - Companhia de Águas e Esgoto de 

Paraibuna

• CMS - Companhia Matonense de 

Saneamento

• COMASA - Companhia de Águas  

de Santa Rita

• Consórcio Cembra Gerconsult

• CSJ - Companhia de Saneamento de Jundiaí

• Distribuidora de Águas Triunfo

• Enops Engenharia

• ESAP - Empresa de Saneamento de Palestina

• F.AB Zona Oeste

• GS INIMA Brasil

• GSS - Gestão de Sistemas de Saneamento

• Guaratinguetá Saneamento

• Iguá Gerenciadora

• Iguá Saneamento

• Itapoá Saneamento

• Latam Water Participações

• Manaus Ambiental

• Mato Grosso Saneamento Participações

• Mauá Água

• OAS Soluções Ambientais

• Okena Serviços Ambientais

• Paranaguá Saneamento

• Perenge Engenharia e Concessões

• Prólagos

• Rio Negro Ambiental

• Saab - Saneamento Ambiental Águas do Brasil

• Sagua Soluções Ambientais de Guarulhos

• Samar Soluções Ambientais de Araçatuba

• Sanama Saneamento Alta Maceió

• Sandrini & Botega (Atlantis Saneamento)

• Saneamento Básico de Jangada 

• Saneamento Básico de Pedra Preta

• Saneamento de Mirassol - Sanessol

• Saneaqua Mairinque

• Saneatins - Companhia de Saneamento do 

Tocantins

• SANEJ Saneamento de Jaú

• Sanevap - Saneamento do Vale do Paraíba

• São Gabriel Saneamento

• Serrana Águas

• SESAMM Serviços de Saneamento de Mogi 

Mirim

• Sistema Produtor São Lourenço

• Solvi Participações em Projetos de Saneamento

• Spat Saneamento

• Suez Brasil

• Tera Ambiental

• UVR Grajaú

• Veolia Serviços Ambientais
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