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DIRETRIZES DE ATUAÇÃO DA 

SABESP 
(VISÃO DO SINAENCO)

Sabesp estará cada vez mais voltada ao(s) seu(s) 

negócio(s) fim, com mais foco em mercado, em seus 

clientes, em novos produtos que poderá oferecer e na 

abrangência geográfica em que poderá atuar.



ESTRATÉGIAS DA SABESP NO TOCANTE AOS 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
(Visão do Sinaenco)

• A Sabesp priorizará ações visando resultados de longo prazo e a 

melhoria da atividade de gestão;

• Manterá, entretanto, a unidade e o domínio no tocante à 

performance das obras, qualidade e vida útil das mesmas, conforme 

cultura já predominante;

• Investirá em sistemas para análise de riscos e seu gerenciamento 

ao longo da vida útil do empreendimento;

• Investirá em sistemas para gestão integrada;

• Buscará novos produtos e estudará a atuação em novas 

localidades;

• Desenvolverá modelos para a contratação de serviços usando de 

critérios de performance;



Principais Serviços atualmente prestados 

pelas empresas de A&EC

Serviços técnicos especializados de  natureza 
predominantemente intelectual relacionados a seguir:

• Estudos e Projetos, 

• Gerenciamento, 

• Fiscalização e Supervisão,

• Controle Tecnológico de Materiais e Sistemas, 

• Inspeção e apoio ao planejamento da manutenção dos ativos.
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Impactos para as empresas de serviços de A&EC

ESTRATÉGIA: Priorizar o Longo prazo e a Gestão – exigirão um 

planejamento ainda mais apurado considerando os custos totais das 

obras (estudos + projeto + construção + operação + manutenção) e os 

riscos inerentes ao processo.

Oportunidade para A&EC: aumentar o escopo de trabalho, resultado 

da valorização dos serviços de engenharia, principalmente aqueles de 

natureza intelectual, que interferem vigorosamente no custo total da 

construção e no desenvolvimento de novos serviços. 



Impactos para as empresas de serviços de A&EC

ESTRATÉGIA: Melhoria da Gestão – exigirá a implantação de 

ferramentas para gestão, visando integrar os processos da cadeia 

construtiva (estudos + projeto + construção + operação + 

manutenção), agregando as informações de todos os intervenientes e 

otimizando a futura operação, manutenção e garantia da vida útil; 

Oportunidades para A&EC: desenvolver e implantar as novas 

tecnologias de forma segura quanto ao retorno do investimento;



Impactos para as empresas de serviços de A&EC

ESTRATÉGIA: Analise dos riscos e ao seu gerenciamento ao longo de 

todo o processo.

Oportunidades para A&EC: desenvolver e implantar nova metodologia, 

integrando o monitoramento dos riscos no escopo dos serviços de 

gerenciamento de obras;



Impactos para as empresas de serviços de A&EC

ESTRATÉGIA: Estudo de novas técnicas que reduzam o custo dos 

serviços realizados tornando a Sabesp mais competitiva

Oportunidades para A&EC: pesquisa de tecnologias e estudos de 

viabilidade técnico econômica;



Impactos para as empresas de serviços de A&EC

ESTRATÉGIA: Desenvolvimento de novos serviços e atuação em 

novas localidades

Oportunidades para A&EC: estudos e projetos (incluindo estudos de 

viabilidade técnico econômica, ambientais, desapropriações, etc), e 

onde se concluir por investir: gerenciamento e fiscalização, controle 

tecnológico e inspeções;



Impactos para as empresas de serviços de A&EC

ESTRATÉGIA: Desenvolvimento de critérios para contratação de 

serviços por performance para a construção

Oportunidade: realização de projetos mais elaborados com indicadores 

que permitam julgar o atendimento à performance estabelecida.



Contratação de Serviços Técnicos
Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual

• Julgamento: Melhor Técnica ou Técnica e Preço;

• Fator de ponderação da proposta técnica: 70%

• Avaliação e julgamento da proposta técnica:
• Capacitação e experiência da proponente;

• Demonstração técnica do conhecimento específico do objeto;

• Metodologia e programa de trabalho;

• Organização e qualificação das equipes técnicas;

• Relação dos produtos que serão entregues.
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