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Caros Associados,
O SINDCON completa 15 
anos de atividade em um 
ano marcado pela inovação.

Com o apoio de uma 
Diretoria participativa e 
a busca de parcerias que 
viessem agregar valor às 
nossas ações, pudemos 
levar adiante muitos pro-
jetos e ampliar os serviços 
prestados aos associados.

Vale ressaltar, entre ou-
tras iniciativas importantes: 
a realização do 6º ENA, em um modelo di-
ferente das últimas edições, em ativa inte-
ração com a ABCON, no sentido de levar a 
um público amplo as propostas da inicia-
tiva privada para o saneamento; a oferta 
do primeiro curso EAD e do primeiro MBA 
em saneamento; a valorização da comu-
nicação com os associados via mídias 
sociais; e a presença de nossos represen-
tantes em um número cada vez maior de 
eventos e comitês dedicados à área técni-
ca. Isso sem mencionar as atividades que 
estão em andamento e virão a ser concre-
tizadas no próximo ano, como a segunda 
edição do Prêmio Sustentabilidade.  

Gostaríamos, portanto, de levar ao co-
nhecimento de todos esses avanços obti-
dos ao longo dos últimos 12 meses, certos 
de que poderemos realizar muito mais 
pelo Sindicato e seus associados em 2017.

Alexandre Ferreira Lopes
Diretor Presidente do SINDCON

MENSAGEM DOS PRESIDENTES

Presidente do Conselho  
Diretor da ABCON

Diretor Presidente  
do SINDCON

Prezados Associados,
Ao atingir duas décadas 
de atuação, a ABCON 
alcança um estágio im-
portante em seu pa-
pel de levar adiante as 
propostas da iniciativa 
privada para a evolução 
das condições do sane-
amento público no país.

Ao longo do ano, ti-
vemos uma presença 
marcante nas princi-
pais discussões e enca-

minhamentos de soluções para o se-
tor, sempre defendendo a ampliação 
de investimentos, a isonomia com-
petitiva e a eficácia da gestão como 
forma de universalizar os serviços de 
água e esgoto. 

Essa agenda intensa é, certamen-
te, fruto não só do amadurecimento 
da ABCON e de seus princípios asso-
ciativos, mas também de um planeja-
mento que se iniciou em 2012, sendo 
concluído agora, em 2016, quando 
passamos à construção de um novo 
plano, que orientará as atividades da 
Associação e do Sindicato nos próxi-
mos cinco anos.    

Convido-os então a compartilharmos 
essas conquistas, no momento em que 
um novo ciclo de desenvolvimento se 
configura para nossa atividade.

Santiago Crespo
Presidente do Conselho Diretor  
da ABCON
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06 PERFIL DAS ENTIDADES 
20 anos ABCON e 15 anos SINDCON

Em 2016, a ABCON contou com a adesão de uma 
nova empresa em seu quadro, a Suez/Degrémont, 
totalizando 18 associados. Já o SINDCON atingiu a 
marca de 120 afiliados, entre os quais 81 associa-
dos. No total, são 132 empresas (holdings e SPE′s) 
associadas ou afiliadas à ABCON e ao SINDCON. 

As entidades atuam de forma conjunta, com 
base no planejamento estratégico realizado em 
2012, que gerou o Plano de Ação 2013/2016, atua-
lizado e revisado no final de 2014. 

O plano que norteou as ações e projetos reali-
zados em 2016 e relatados neste documento foi  
organizado em torno de quatro eixos, cujos objeti-
vos estão ao lado descritos:

VISÃO

ABCON e SINDCON querem ser reconhecidos pela 
sociedade, pelos agentes do setor de saneamento 
e pelos governos como entidades que primam 
pelo padrão e qualidade de sua representação 
institucional, baseadas em princípios éticos e 
idôneos, em prol do desenvolvimento do setor, 
promovendo as operações privadas que atuem com 
eficácia, transparência, equidade e universalidade.

VALORES

ABCON e SINDCON devem atuar com 
profissionalismo, envolvimento setorial,  
publicidade dos atos, transparência e ética.

Para celebrar a trajetória da ABCON e do SINDCON, homenagens foram prestadas aos ex-presidentes 
das entidades durante o lançamento do Panorama da Participação Privada do Saneamento – Brasil 
2016, no dia 30 de junho em  São Paulo, SP.

Associados  
Abcon: 

18

Afiliados/
Associados Sindcon: 

120

I. INSTITUCIONAL: Fortalecer a 
representatividade e estabelecer novo 
posicionamento das entidades

II. GESTÃO: Concretizar a profissionalização, 
eficácia e eficiência das entidades

III. COMUNICAÇÃO: Construir imagem 
unificada, potencializada, positiva e 
diferenciada do segmento privado

IV. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: Estabelecer  
um padrão de excelência e inovação para o  
segmento privado
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PRINCÍPIOS

ABCON e SINDCON têm como princípios:

n O respeito aos princípios democráticos da livre 
iniciativa, da livre associação e da autonomia sindical;

n O permanente incentivo e apoio ao intercâmbio de 
ideias, experiências e soluções entre seus associados;

n O zelo pela observância das leis, normas,  
regulamentos e acordos que regem a atividade;

2016, O ANO DAS CIDADES SANEADAS

PRINCÍPIOS DAS CIDADES SANEADAS

Em 2016, a ABCON e o SINDCON entenderam per-
tinente a definição de um tema que permeasse to-
das ações da entidade. 

O tema Cidades Saneadas foi escolhido para 
atender à necessidade de aproximação das enti-
dades com atores locais, reforçando a inserção do 
saneamento na pauta das eleições municipais que 
ocorreram neste ano. 

Para isso, a ABCON e o SINDCON iniciaram um pro-
cesso de construção do seu conceito sobre Cidades 
Saneadas, ouvindo diversas opiniões e contribuições. 

Ao final deste processo, o conceito Cidades Sa-
neadas da ABCON foi amplamente divulgado, e 
seus princípios continuam pautando o discurso 
das entidades perante a sociedade e os diferentes 
públicos com os quais a associação se relaciona.

A partir desse contexto, relatamos a seguir as di-
versas atividades realizadas pela ABCON e pelo 
SINDCON em 2016, correspondentes à execução 
do Plano de Ação 2015/2016, ajustado segundo o 
orçamento aprovado para este ano.  

Com este Relatório, a ABCON e o SINDCON pre-
tendem registrar e divulgar as conquistas obtidas 
pelas entidades para seus associados.

Enquete realizada no Facebook do SINDCON para 
contribuições sobre o conceito de Cidades Saneadas.

n O incentivo às iniciativas que objetivam o  
aprimoramento técnico e a capacitação dos profissionais;

n A promoção do desenvolvimento social, econômico 
e ambiental, e do mais democrático e amplo 
desenvolvimento socioeconômico do país.

 1  SEGURANÇA CONTRATUAL

 2  GOVERNANÇA DOS SERVIÇOS

 3  TRANSPARÊNCIA E DIREITO DOS USUÁRIOS

 4  TARIFAS JUSTAS

 5  MENOS DISCURSO, MAIS AÇÃO

 6  MEIO AMBIENTE

 7  COMPROMISSO

O 
SINDCON

QUER SABER:

O QUE É
UMA CIDADE

SANEADA
PARA VOCÊ?



08 ARTICULAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL 

Temas Estratégicos da ABCON  
para o Governo Federal

Desde 2013, a ABCON vem trabalhando na defini-
ção e revisão de propostas do segmento privado 
para os serviços de água e esgoto no Brasil. Em 
2016, após adaptação das propostas ao novo con-
texto econômico, político e institucional, a ABCON, 
por meio de seus Dirigentes e Associados, estive-
ram junto ao Governo Federal para encaminha-
mento dos temas estratégicos definidos.

TEMAS ESTRATÉGICOS 
ABCON 2016

1.  Segurança Jurídica: uma proposta para o 
compartilhamento de responsabilidades 

2.  Isonomia Competitiva 

3.  Parcerias com o Governo Federal – 
complementaridade entre recursos  
públicos e privados 

4.  Regulação do Setor Saneamento 

5.  Financiamento de Projetos

Reunião realizada no dia 24.03.16, com o então ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab, acompanhado do secretário nacional de 
Saneamento Ambiental, Paulo Ferreira, e Conselheiros da ABCON. 
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Proposta das Entidades  
para o Governo Federal

A ABCON participou da construção de uma pro-
posta conjunta com entidades do setor destinadas 
ao Governo Federal, com ações de curto e médio 
prazo para o avanço do saneamento no país. O do-
cumento, entregue ao Ministro Bruno Araújo, foi 
assinado pelas seguintes instituições: 

ABCON / ABES / ABIMAQ-SINDESAN / AESBE /  
APECS / ASFAMAS / ASSEMAE / SINAENCO 

ARTICULAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL 

Reunião realizada no dia 05.10.16, com o ministro das 
Cidades, Bruno Araújo, acompanhado do secretário 
nacional de Saneamento Ambiental, Alceu Segamarchi Jr 
e Conselheiros da ABCON.

Abcon discute com novo Governo e com o Senado Federal 
os rumos do saneamento no Brasil com o fortalecimento da 
participação privada nos serviços de água e esgoto. Novas 
diretrizes estão se configurando para 2017, e os associados 
acreditam que muitas oportunidades serão concretizadas, seja 
em parceria com empresas estaduais através do PPI, ou com 
municípios, com a posse de novos prefeitos eleitos em 2016.

Temas Estratégicos da ABCON para o 
Conselho Curador do FGTS e para a  
Caixa Econômica Federal

O CT Financeiro da ABCON está atuando jun-
to aos grupos técnicos do Conselho Curador do 
FGTS e da CEF, divididos em dois grupos, de acor-
do com os processos de análise, quais sejam: En-
genharia e Financiamento. Além de identificar os 
principais entraves de cada processo, os grupos 
construíram algumas propostas que já estão em 
discussão. Elas envolvem:

 

n OTIMIZAÇÃO: Tempos e prazos devem ser 
significativamente reduzidos e otimizados

 
n RACIONALIZAÇÃO: Critérios para análise 

de projetos e documentos devem ser 
racionalizados

 
n FLEXIBILIZAÇÃO: Ajustes na 

movimentação financeira extraordinária  
durante o processo devem ser avaliados   
e efetivados

 
n DESBUROCRATIZAÇÃO: A burocracia 

deve ser minimizada, mantendo os 
procedimentos legais e de segurança do 
agente financeiro
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AQUAFED (The International Federation of Private  
Water Operators): Sob presidência do senegalês Ma-
madou Dia, a Aquafed teve uma participação es-
pecial no 6º ENA. Além do debate sobre a agenda 
internacional de cooperação entre o setor público 
e  a iniciativa privada, a Aquafed realizou a reu-
nião de seu Comitê Executivo, no qual a ABCON 
é representada por Yves Besse (foto). Além disso, 
os Staffs Aquafed e ABCON/SINDCON se reuniram 
para aproximar agendas e estimular a sinergia en-
tre ações das entidades. No dia 29 de setembro de 
2016 aconteceu o Annual General Meeting em Paris, 
França, que contou com a participação da ABCON.

TCU: A ABCON participou do Painel de Referência 
sobre Esgotamento Sanitário realizado pelo Tribu-
nal de Contas da União no dia 25 de maio de 2016.

CONIC: Com objetivo de esclarecer conceitos so-
bre a participação privada no setor saneamento e 
reduzir possíveis impactos negativos do material 
divulgado na Campanha Ecumênica da Fraterni–
dade 2016 “Casa Comum, Nossa Responsabilidade”, 
a ABCON realizou uma série de reuniões com líde-
res das igrejas envolvidas. 

ANA: O Superintendente de Planejamento de Re-
cursos Hídricos da Agência Nacional de Águas,  
Sérgio Ayrimoraes, responsável pela construção 
do “Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográfi-
cas”, esteve presente na reunião de diretoria e con-
selho diretor e fiscal SINDCON no dia 10 de maio 
de 2016. O objetivo foi ouvir representantes das 
empresas privadas considerações sobre o estudo 
e validação de dados. 

PORTAL SANEAMENTO BÁSICO E PORTAL TRATA-
MENTO DE ÁGUA: No dia 20 de junho de 2016, o 
presidente do SINDCON Alexandre Ferreira Lopes, 
e os diretores dos Portais Tratamento de Água e  
Saneamento Básico, Eduardo Pacheco e Alexandre 
Lopes, assinaram termo de parceria com o objeti-
vo de unir experiências e criar sinergia para poten-
cializar ações de cada entidade.
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A publicação foi acompanhada de uma carta de 
apresentação, em que a ABCON alerta para a ne-
cessidade de os candidatos a prefeito tornarem 
o saneamento uma prioridade em seus progra-
mas de governo.

O Panorama vem sendo também distribuído re-
gularmente durante os eventos em que a ABCON 
participa, fortalecendo a visão da iniciativa privada 
a cada debate em torno do saneamento.  

PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO  
PRIVADA NO SANEAMENTO – BRASIL 2016 

Em função do tema Cidades Saneadas, foram se-
lecionadas 11 cidades atendidas pelos associados, 
para fazer parte do Panorama 2016. 

Após aprovação do Conselho Diretor da  
ABCON, as cidades foram visitadas por uma equi-
pe de jornalistas, que, a partir de entrevistas com 
prefeitos, representantes de agências reguladoras, 
usuários e formadores de opinião locais, puderam 
construir os “cases” relativos a esses munícipios, 
demonstrando os avanços dos serviços de água e 
esgoto e a melhoria dos índices de saneamento, a 
partir da parceria com a iniciativa privada. 

O evento de lançamento aconteceu no dia 30 
de junho de 2016. Estiveram presentes, entre 
outros, o Secretário Nacional de Saneamento 
Ambiental do Ministério das Cidades, Alceu 
Segamarchi Junior, além de representantes de 
instituições financeiras, agências reguladoras, 
entidades congêneres e imprensa.  

A distribuição do Panorama ocorreu de for-
ma estratégica. Parte da tiragem foi encaminha-
da aos diretórios políticos estaduais, tendo em 
vista a proximidade das eleições municipais.  

Evento de lançamento do Panorama 2016 e aniversário ABCON e SINDCON, 20 e 15 anos.
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O SIRI foi criado para garantir a representativida-
de qualificada do segmento privado nos principais 
fóruns de discussão do setor de saneamento e 
congregar os associados em comissões temáticas 
com pautas definidas para formação de opinião e 
discussão sobre temas relevantes para o setor.

REPRESENTAÇÕES EXTERNAS
Ministério das Cidades

Conselho Nacional das Cidades (ConCidades)
A ABCON é integrante deste Conselho desde 2004. 
A diretora executiva Ana Lia de Castro representa a 
ABCON e o segmento empresarial, em especial, no 
Comitê Técnico de Saneamento Ambiental. Em 2016 
as reuniões ocorreram em abril, julho e dezembro. 

Consulta Pública sobre Estudos de Viabilidade 
Técnica e Econômica (EVTE)
A ABCON participou ativamente da proposta de 
minuta para a Portaria de Normas de Referência 
para a Elaboração EVTE em Saneamento Básico e 
posteriormente para a participação na sua consulta 
pública. Foram realizadas cinco reuniões internas 
com associados e participação em três reuniões 
realizadas pelo Ministério das Cidades em Brasília, DF. 

Seminário sobre “Soluções Individuais de 
Tratamento de Esgotos e Uso de Fossas Sépticas“ 
O SINDCON participou do seminário realizado no 
dia 16 de março de 2016, cujo objetivo foi ouvir as 
várias posições técnicas dos segmentos do setor 
sobre o emprego das fossas sépticas como uma 
solução adequada de esgotamento sanitário.

Reunião Técnica de apresentação da proposta 
do Plano de Ações para Instituir uma Política de 
Reúso de Efluente Sanitário Tratado no Brasil
No dia 29 de setembro de 2016, o SINDCON 
participou da reunião de apresentação do Projeto 

Reúso que acontece no âmbito do Programa 
Interáguas, cujo objetivo é propor a política de 
reúso de efluentes no Brasil. 

Grupo de Trabalho da Revisão  
da Portaria GM MS nº 2.914/2011
Apenas uma reunião do GT aconteceu em 2016, 
nos dias 29 e 30 de setembro. O objetivo foi discutir 
alterações propostas na consulta pública para o:
 
Capítulo II – Definições;  Capítulo III – 
Competências e Responsabilidades, Seção IV;
Capítulo IV – Exigências Aplicáveis aos SAA e 
SAC. As discussões sobre a revisão dos demais 
capítulos como, Padrões de Potabilidade e Planos 
de Amostragem estão previstas para 2017.

Conselho Estadual de Saneamento  
de São Paulo – Conesan
Integrando a representação da sociedade civil 
sobre as questões que afetam a política pública 
de saneamento básico no Estado de São Paulo, 
Eduardo Berretini, conselheiro do SINDCON, é o 
representante da ABCON neste Conselho. 

Conselho Nacional  
de Recursos Hídricos – CNRH
A ABCON é membro suplente do  
Conselho Nacional de Recursos Hídricos  
que se reuniu nos dias 29 de junho e 07  
de dezembro de 2016 para a 35ª e 36ª  
Reunião Ordinária.
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Conselho Estadual de Recursos  
Hídricos de São Paulo – CRH-SP
Este ano a ABCON voltou a integrar o Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos (CRH) como titular. 
A ABCON integra ainda três Câmaras Técnicas: 
Assuntos Jurídicos; Cobrança pelo Uso dos Recursos 
Hídricos e Águas Subterrâneas. O Conselho se reuniu 
duas vezes em 2016, em maio e dezembro. 

Comitê da Bacia Hidrográfica  
do Rio Grande – CBH Grande
Em junho, a assembleia do CBH-Grande elegeu a 
ABCON como membro titular do Comitê para a 
gestão 2016/2020. Este é o segundo mandato da 
ABCON no CBH-Grande.  Heraldo José de Lima, 
da Concessionária Ambient – Serviços Ambientais 
de Ribeirão Preto é o representante indicado pela 
associação.

Comitê da Bacia Hidrográfica  
do Rio Pardo – CBH Pardo
A ABCON é titular no CBH – Pardo para a 
gestão 2015/2017. Carlos Roberto Ferreira, da 
Concessionária Sesamm – Serviços de Saneamento  
de Mogi Mirim é o representante indicado pela 
associação.

COMISSÕES TEMÁTICAS
Comissão Jurídica
O trabalho do comitê jurídico é de suma importância 
para as entidades, pois permite que elas articulem 
para a discussão, defesa e proposição de projetos 
que beneficiem todo o setor. Neste ano, o comitê 
acompanhou os projetos de lei em temas como a 
lei da medição individualizada em condomínios, 
a lei de Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento do Saneamento Básico, a PEC 
sobre Regiões Metropolitanas entre outros. 

Comissão Financeira
Com o objetivo de melhorar as condições de 
financiamento dos projetos e agilizar os processos 
burocráticos para aprovação dos projetos junto 
aos órgãos financiadores, em especial junto a 
Caixa Econômica Federal, o grupo tem se reunido 
periodicamente para propor melhorias junto a 
diretoria da Caixa e do Conselho Curador do FGTS. O 
consultor Alvaro Menezes foi contratado pra ajudar 
na formatação deste trabalho.

Comissão Recursos Humanos
O Comitê deu continuidade à pesquisa de 
Indicadores de Recursos Humanos que está 
em seu terceiro ciclo de aplicação. A pesquisa é 
compartilhada entre os gestores das empresas e 
já permite que os mesmos planejem melhor as 
políticas, práticas e os benefícios oferecidos aos 
colaboradores do segmento. 

Conselho Estadual de Recursos  
Hídricos de São Paulo – CRH-SP.
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SPRIS 
(Sistema de Informações do Segmento Privado do Setor do Saneamento)

Em 2016 foi realizada a quarta coleta de dados 
para o SPRIS entre agosto e setembro.  O SPRIS se 
tornou uma referência para avaliar a atividade das 
concessionárias privadas de saneamento, tendo 
repercussão no Panorama da Participação Privada 
no Saneamento e, consequentemente, entre agen-
tes reguladores, autoridades, administradores pú-
blicos, técnicos e especialistas em saúde pública, 
empresas da cadeia produtiva do saneamento,  
sociedade civil, entre outros.

O SPRIS, hoje, é um robusto banco de dados, fun-
damental para apresentar os diferenciais da iniciativa 
privada no setor saneamento, assim como instru-
mento para benchmarking entre as concessionárias. 

ESTUDOS E PESQUISAS
Impacto dos Serviços de Saneamento na Quali-
dade de Vida de 116 municípios atendidos pelo 
segmento privado, 1994-2014
O estudo reuniu informações de internação 
hospitalar por doenças diarreicas em crianças 
menores de cinco anos, em uma série históri-
ca de 10 anos para cada um dos 116 municí-
pios atendidos por empresas privadas. Sendo 
assim, o estudo permite que cada concessioná-
ria associada conheça melhor os resultados de 
seu município. O estudo está disponível no site  
www.abconsindcon.com.br/spris.

Ambiente Competitivo, a gestão regulatória em 
diversos setores da infraestrutura frente a rea-
lidade do setor saneamento – O que podemos 
aprender?
O estudo foi realizado para dar suporte ao debate 
sobre Regulação durante o 6º ENA. A comparação 
entre os modelos de regulação adotados pelos se-
tores da infraestrutura: energia elétrica, rodovias, 
telecomunicações e saneamento, pretende con-
tribuir para a estruturação e aperfeiçoamentos da 
regulação do nosso setor. 

Efetividade dos Investimentos em Saneamento 
no Brasil: da Disponibilidade dos Recursos Fi-
nanceiros à Implantação dos Sistemas de Abas-
tecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 
– FGV/CERI
Realizado pela FGV/CERI em parceria com a  
ABCON e o Instituto Trata Brasil, o estudo traz 
evidências da efetividade do setor privado na 
execução de contratos de  expansão de sistemas 
de abastecimento  de água e esgotamento sa-
nitário,  no contexto do Programa Saneamento 
para Todos, financiado com  recursos do FGTS, 
operados pela CAIXA. Apesar da pequena amos-
tra do estudo, a FGV/CERI propõe a realização de 
um Workshop para os atores do setor para dis-
cussão dos entraves da participação privada no 
setor de saneamento visando soluções de médio 
e longo prazos.



156º ENCONTRO NACIONAL DAS ÁGUAS 

Realizado nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2016 o 6º 
ENA – Encontro Nacional das Águas – começou cer-
cado de expectativas. Os números acabaram com-
provando o sucesso do evento: foram 579 inscritos 
e 336 pessoas participando no primeiro dia; e 243 
pessoas no segundo dia. Em ambos, a programa-
ção combinou mesas plenárias pela manhã e salas 
temáticas à tarde, além de uma visita às instala-
ções de produção de água de reúso da Aquapolo.

O jornalista William Waack, âncora do Jornal da 
Globo, mediou a plenária de abertura que  apresen-
tou o tema Cidades Saneadas: Uma Realidade ao 
Alcance do Brasil, e teve como objetivo discutir as so-
luções para o avanço no saneamento. Participam da 
mesa de debates representantes da ABCON, Minis-
tério das Cidades, Abes, Aesbe, Assemae e Funasa.

4.907 VISITANTES
NO HOTSITE 139 POSTS

LINKEDIN+FACEBOOK

579
INSCRITOS/
PARTICIPANTES

1.367
CLIPPINGS EM
RÁDIO WEB

80.406
PESSOAS ALCANÇADAS  
EM MÍDIAS SOCIAIS

O 6º ENA aconteceu simultaneamente à Pollutec 
Brasil, feira de produtos e soluções ambientais, 
que esteve sediada no Anhembi, principal centro 
de eventos da capital paulista. Durante a feira, a 
ABCON e o SINDCON assinaram a Carta das Águas, 
documento que reúne propostas para a gestão 
dos recursos hídricos e saneamento e faz parte do 
projeto Rumo à Brasília, preparatório ao 8º Fórum 
Mundial da Água, a ser realizado na Capital Federal, 
em março de 2018. 

Assinatura da Carta das Águas na Pollutec Brasil.

O jornalista William Waack, âncora do Jornal da Globo, mediou a 
plenária de abertura do 6º ENA que debateu o tema principal do 
evento “Cidades Saneadas: uma realidade ao alcance do Brasil?”
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Aproveitamento Energético do Biogás: 
Aspectos Operacionais e Construtivos de 
Reatores UASB e Digestores Anaeróbicos

25 e 26 de julho de 2016 
Ribeirão Preto (SP) 

Concessionária Ambient/GS Inima
Parceria: Probiogás/GIZ

Combate às perdas 
Capacitação Online SINDCON 

1, 8, 15, 22 e 29 de setembro de 2016 
(5 módulos)

Parceria: ITRON

Riscos em empresas prestadoras  
de serviço de água e esgoto:   

investimentos e instrumentos de gestão 
26 de outubro de 2016 – São Paulo (SP)

Parceria: Portal Saneamento Básico 

    
MBA Gestão Estratégica 

dos Serviços de Saneamento
Primeiro MBA em Gestão de serviços de 

saneamento do pais, terá inicio em  
março de 2017, com desconto de  

20% para associados SINDCON.
Parceria: Escola de Negócios Trevisan
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88º ENIC 
(Encontro Nacional da Indústria da Construção)
13.05.16 – Foz do Iguaçu (PR)
Participação de Giuliano Dragone no painel sobre 
“Estruturação e Financiamento de Projetos de 
Parceria”

Saneamento Básico em Áreas Irregulares nas 
Grandes Cidades Brasileiras
16.05.2016 - São Paulo -SP
Participação de Roberto Muniz em mesa de 
debate sobre a visão dos prestadores de serviço 
frente a problemática das áreas irregulares

Kick–Off do 8º Fórum Mundial da Água –  
Brasília 2018
27 e 28.06.16 – Brasília (DF)
Participação de Cesar Seara e Giuliana Talamini 
no evento e em seus grupos temáticos

Parceria Público–Privada: Universalização 
ao Acesso ao Saneamento Básico na Bahia? 
SINDAE, BA
08.07.16 – Salvador (BA)
Participação de Cesar Seara na mesa “Alternativas 
internacionais e nacional para a universalização 
do saneamento: As Parcerias Públicos–Públicos, 
Privatizações ou Parcerias Públicas–Privadas”

Seminário “Tecnologias em Automação para 
Tratamento de Água e Efluentes e Redução  
de Perdas” 
14.07.16 – Campinas (SP) 
Participação de Cesar Seara apresentando o 
Panorama do Mercado de Saneamento no Brasil

Lançamento da segunda edição  
da Pollutec Brasil
04.08.16 – São Paulo (SP)
Participação de Alexandre Lopes apresentando os 
avanços nas parcerias público–privadas

Câmara dos Deputados – Audiência Pública para 
debater a prorrogação dos prazos dos Planos 
Municipais de Saneamento   
13.8.16 – Brasília (DF)
Participação de Lisa Marini – RN Consultores

Seminário ARES PCJ – Governança nas Regiões 
Metropolitanas
24.08.16 – Americana (SP)
Participação de Mariana Campos de Souza  
(Lacaz Martins) no evento 

CGU – III Seminário de Controle e Gestão 
Contratos de Parcerias Público–Privada (PPP) de 
Infraestrutura Urbana 
31.08.16 – Brasília (DF)
Participação de Santiago Crespo e Ana Lia de 
Castro no evento
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Reunião Ordinária do Conselho Empresarial 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro – ACRio.
09.09.16 – Rio de Janeiro (RJ)
Participação de Carlos Henrique da Cruz Lima  
no debate sobre o “Projeto do BNDES para PPI 
das empresas de saneamento”

Reunião da Comissão de Obras Públicas, 
Privatizações e Concessões da CBIC
15.09.16 – Brasília (DF)
Participação de Lisa Marini – RN Consultores

XIX Congresso Brasileiro 
de Águas Subterrâneas 
22.09.16 – Campinas (SP)
Participação de Giuliano Dragone na mesa 
“Promovendo a relação harmônica entre o setor 
de poços com o setor de saneamento” 

 
Workshop Infraestrutura 
Saneamento Básico FIESP 
29.09.16 – São Paulo (SP)
Participação de Giuliano Dragone no debate  
sobre a “Participação do Setor Privado no 
Saneamento Básico”

Conaenge 2016 – 1º Congresso 
Nacional On Line de Engenharia
08 a 14.11 – (evento on line)
Participação de Giuliano Dragone com  
vídeo sobre a inserção da engenharia  
no setor saneamento

II Seminário FGTS no 
Desenvolvimento do Brasil
23.11.16 – Rio de Janeiro (RJ)
Participação de Carlos Henrique da Cruz Lima  
no painel “Iniciativa Privada no Setor de 
Saneamento Básico – como forma de aumentar 
os investimentos no setor” 

3ª Conferência Nacional de Produtores 
e Usuários de Informações Estatísticas, 
Geográficas e Ambientais – IBGE
07.12.16 – Rio de Janeiro (RJ)
Participação de Alexandre Lopes na mesa  
redonda “Estatísticas de Saneamento Básico”
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ENGAJAMENTO ACIMA DE 200%
pessoas que se relacionaram  
com a comunicação

420 POSTS 
PRODUZIDOS
em 2016

1.500 
SEGUIDORES 
DA MARCA

+ DE 550.000
PESSOA IMPACTADAS
todos que viram a  
comunicação

SITE
O site www.abconsindcon.com.br se consolidou 
como referência e fonte de informação sobre 
números e dados do segmento privado no sa-
neamento. É ferramenta cada vez mais acessada 
pelos associados para atualização sobre cursos e 
outras atividades realizadas pelas entidades.

MÍDIAS SOCIAIS
Presente nas mídias sociais desde março de 
2015, o SINDCON ampliou de forma significati-
va sua presença no Facebook e Linkedin no ano 
de 2016, com principal objetivo de promover o 
engajamento dos usuários, gerar audiência para 
o site AbconSindcon, promover as ações da enti-
dade como os cursos de capacitação, o Encontro 
Nacional das Águas, o Prêmio Sustentabilidade, 
a Revista Canal, além do informativo eletrônico. 
As ações das empresas associadas são divulga-
das por meio da sessão: Janela do Associado. A 
divulgação da participação de representantes da 
entidade em eventos do setor além de assuntos 
relevantes do mercado de saneamento básico, 
incluindo iniciativas nacionais e internacionais, 
também faz parte da pauta.

55.800 VISITANTES NO SITE

A atividade é planejada e monitorada de for-
ma sistemática  desde a produção de conteúdo,  
escolha da linguagem e imagens dos posts, 
freqüência e horário de postagens, projeções 
e acompanhamento diário. As respostas aos 
questionamentos dos usuários tem o prazo de 
2 horas para serem dadas. Relatórios mensais 
são gerados e analisados.

Como nota final, atualmente, 62 milhões de bra-
sileiros acessam o Facebook todos os dias.

Abaixo, alguns números importantes do SINDCON 
nas redes sociais.

52%48%

56,3% nível senior a presidente de empresas 43,7% nível técnico

11h 16h 19h

MELHORES HORÁRIOSMELHORES DIAS

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
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VÍDEO COMEMORATIVO  
DE 20 ANOS ABCON/
15 ANOS SINDCON 

Durante o lançamento do Panorama 2016, as enti-
dades apresentaram um vídeo institucional alu-
sivo aos aniversários de 20 anos da ABCON e 15 
anos do SINDCON, com as principais conquistas 
do segmento privado nas últimas duas décadas, 
a partir da atuação da ABCON e do SINDCON, e 
mostra as bandeiras defendidas pelas entidades 
ao longo desse período.

CLIPPING
Diariamente, até as 10 horas, a ABCON encaminha 
uma compilação categorizada de notícias atualiza-
das da imprensa sobre saneamento. O material, 
hoje enviado a um mailing de 200 lideranças do seg-
mento, está disponível para todos os associados.

  

ABCON SINDCON NEWS
O informativo eletrônico, ABCON SINDCON News 
circula mensalmente para um público estima-
do de 3.000 profissionais ligados com o setor de 
saneamento nacional e internacional, imprensa, 
dentre outros, priorizando as principais notícias 
do saneamento privado, atuação institucional das 
entidades, eventos, além de ações das concessio-
nárias associadas. 

COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO EXTERNO

Acesse o vídeo
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Em meados de novembro, o número de maté-
rias referentes à ABCON e o SINDCON publicadas 
ou veiculadas em 2016 superava em muito o resul-
tado obtido no ano anterior, girando em torno de 
1.500 clippings e inserções em rádio.

Cerca de 20 entrevistas foram concedidas no 
período, e outras 20 solicitações de imprensa fo-
ram respondidas diretamente pela assessoria.

IMPRENSA

Para a divulgação das entidades em 2016 na im-
prensa, foi definida como prioritária a inserção de 
notícias sobre o segmento e suas fontes em impor-
tantes mídias impressas e eletrônicas. 

Entre esses veículos de comunicação estão a 
Globonews, Valor Econômico, Revista Exame,  
Folha de S. Paulo, O Globo, CBN, Revista Veja e 
portal UOL. Em todos eles, a ABCON obteve espa-
ço, a partir das pautas elaboradas pela assessoria 
de imprensa, ou em função de encontros infor-
mais com jornalistas.

Um esforço maior foi dedicado à divulgação 
dos grandes eventos realizados pela entidade, tais 
como o 6º ENA e o lançamento da terceira edição do 
Panorama da Participação Privada no Saneamento.

COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO EXTERNO

Entrevista de Roberto Muniz, então Diretor Executivo da ABCON, durante 6º ENA.
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Com periodicidade quadrimestral e tiragem de 
8.000 exemplares, a Revista Canal é o veículo 
que dissemina informações do segmento pri-
vado do saneamento nacional e internacional 
aos mais de 6.000 funcionários das empresas 
associadas, em versão impressa e on line.

Lançada em 2014, a Revista chegou para 
mostrar a realidade e iniciativas do segmento 
privado, contribuindo para a valorização dos 
profissionais que contribuem para que as em-
presas privadas cresçam dentro do setor de 
saneamento brasileiro.

2º PRÊMIO SUSTENTABILIDADE
Lançado em 29 de novembro 2016, em sua se-
gunda edição o Prêmio traz novidades como o 
prêmio em dinheiro para projetos classifica-
dos em segundo e terceiro de cada categoria, 
além de uma grande campanha de divulgação 
para engajamento com um vídeo tutorial para a  
inscrição dos projetos.
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• Aegea Saneamento e Participações 

• Águas das Terras do Sol 

• Águas de Agulhas Negras

• Águas de Andradina

• Águas de Araçoiaba 

• Águas de Barra dos Garças

• Águas de Buritis

• Águas de Campo Verde 

• Águas de Canaã

• Águas de Carlinda 

• Águas de Castilho 

• Águas de Cláudia 

• Águas de Confresa

• Águas de Diamantino

• Águas de Guará

• Águas de Guarantã 

• Águas de Holambra

• Águas de Jahu 

• Águas de Jauru 

• Águas de Juturnaíba 

• Águas de Mandaguahy 

• Águas de Marcelândia

• Águas de Marília 

• Águas de Matão 

• Águas de Matupá

• Águas de Mineiros Tietê 

• 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 Poconé 

• Águas de Porto Esperidião

• Águas de Primavera

• Águas de Santa Carmen 

• Águas de São Francisco 

• Águas de São José 

• Águas de Sinop

• Águas de Sorriso

• Águas de União do Sul

• Águas de Vera 

• Águas de Votorantim 

• Águas do Imperador 

• Águas do Mirante 

• Águas do Paraíba 

• Águas Guariroba 

• Ambient – Ribeirão Preto 

• Ambiental Saneamento 

• Aqua Pérola

• Aquapolo Ambiental

• Araucária Saneamento 

• CAB Águas de Paranaguá 

• Cab Águas do Agreste 

• Cab Alta Floresta 

• Cab Ambiental

• Cab Atibaia 

• Cab Canarana 

• Cab Colider 

• Cab Comodoro 

• Cab Cuiabá 

• Cab Gerenciadora 

• Cab Guaratinguetá 

• Cab Piquete 

• Cab Pontes e Lacerda 

• Cab SPAT – Alto Tiete 

• CAEPA – Paraibuna

• Conasa 

• Cembra Gerconsult

• CSJ – Jundiaí

• Degrémont/Suez  

• Distribuidora de Águas Triunfo 

• Enops Engenharia 

• ESAP – Palestina

• Foz Água 5 – RJ 

• GMS – Gestão e Manutenção  

de Saneamento Básico 

• GETESB – Gestão Est. Técn.  

Sist. San. Básico 

• GS Inima Brasil 

• GSS – Gestão de Sistemas  

de Saneamento 

• Itapoá Saneamento 

• Latam Water Participações 

• Latampart Concessões

• Manaus Ambiental 

• OAS Soluções Ambientais 

• Odebrecht Ambiental 

• Odebrecht Ambiental Blumenau 

• Odebrecht Ambiental Cachoeiro 

• Odebrecht Ambiental Capivari 

• Odebrecht Ambiental Goiás 

• Odebrecht Ambiental Jaguaribe 

• Odebrecht Ambiental Jeceaba 

• Odebrecht Ambiental Limeira 

• Odebrecht Ambiental Macaé 

• Odebrecht Ambiental Manso 

• Odebrecht Ambiental Maranhão 

• Odebrecht Ambiental Mauá 

• Odebrecht Ambiental Oceanpact 

• Odebrecht Ambiental Otacílio da Costa 

• Odebrecht Ambiental Pará 

• Odebrecht Ambiental Porto Ferreira 

• Odebrecht Ambiental R.M. Recife Goiana 

• Odebrecht Ambiental Rio Claro 

• Odebrecht Ambiental Rio das Ostras 

• Odebrecht Ambiental Santa Gertrudes 

• Odebrecht Ambiental Sumaré 

• Odebrecht Ambiental Uruguaiana 

• Odebrecht Utilities 

• Okena Serviços Ambientais

• Perenge Engenharia e Concessões 

• Prólagos 

• Reuso Rio 

• Samar – Araçatuba

• Sanama – Alta Maceió 

• SAAB – Saneamento Ambiental  

Águas do Brasil 

• Saneamento Básico de Jangada 

• Saneamento Básico de Pedra Preta

• Sanessol – Mirassol   

• Saneaqua Mairinque 

• Saneatins – Tocantins

• SANEJ Saneamento de Jaú 

• Sanesalto Saneamento 

• Sanevap – Vale do Paraíba 

• São Gabriel Saneamento 

• Serrana Águas 

• SESAMM – Mogi Mirim 

• SGA – Sistema de Gestão Ambiental

• Sistema Produtor São Lourenço 

• Solvi Saneamento

• Tera Ambiental 

• UVR Grajaú 

AFILIADOS E ASSOCIADOS ABCON E SINDCON
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