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OS DESAFIOS DA SABESP DIANTE DA CRISE HÍDRICA 

 

 

RESUMO 

A crise hídrica em São Paulo é, em parte, consequência da falta de água nas cabeceiras de rios 

que abastecem o Sistema Cantareira. Trata-se de um conjunto de represas responsável por 

abastecer 9 milhões de habitantes na Grande São Paulo. Todo esse sistema depende das chuvas 

do verão, deste modo, entendemos que se trata de um sistema que trabalha com uma margem de 

risco muito grande, principalmente se levarmos em consideração que a chuva é um recurso 

natural, ou seja, não se pode controlar, portanto o estudo da necessidade de uma governança 

corporativa estruturada dentro das organizações é indispensável principalmente em nosso objeto 

de estudo que é a crise na Sabesp. Diante desse cenário abordaremos nesse estudo algumas 

questões pertinentes ao tema do estudo, como: cenário atual e a contribuição da Governança 

Corporativa para amenizar a crise de forma sustentável. 

INTRODUÇÃO 

Abordaremos nesse artigo os aspectos de governança corporativa da empresa Sabesp em relação 

à crise hídrica no estado de São Paulo. 

O tema será analisado por meio de pesquisas, apontando estratégias em relação a análise de 

riscos, impacto ambiental (sustentabilidade), interesses políticos, possíveis alternativas como a 

dessalinização, outras fontes de abastecimento e os recursos disponíveis para lidar com a crise e 

suprir as necessidades dos consumidores. 

A escolha do tema foi feita a partir da crise estabelecida no estado de São Paulo que tem trazido 

cada vez mais transtornos à população. 

Do ponto de vista profissional o estudo da crise hídrica é importante, pois entendemos que as 

boas práticas da governança corporativa podem aperfeiçoar o desempenho da empresa, melhorar 

à estrutura dos projetos criados e a desenvolver uma boa gestão de risco de forma transparente. 



Do ponto de vista acadêmico o estudo será importante pois, propõe o desafio de nos 

aprofundarmos em um assunto que atualmente tem sido muito discutido na sociedade, até mesmo 

pela sua importância colocando em prática os conhecimentos adquiridos em nosso curso. 

Do ponto de vista social o estudo desse tema ajudará a entender a crise vivida a partir de um olhar 

crítico que tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para a população de 

São Paulo. 

Portanto focaremos esse artigo para refletir sobre: Os desafios da Sabesp diante da crise hídrica. 

OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo é o de entender os reais motivos que originaram a crise hídrica no estado 

de São Paulo e discutir possíveis ações para conduzir a organização de forma estruturada e 

estratégica com o intuito de administrar o cenário de crise e se manter competitiva no mercado.   

METODOLOGIA 

Neste artigo metodologicamente realizaremos uma pesquisa qualitativa, estudo feito por meios de 

análises de conteúdo publicadas nas principais agências ANA (Agência Nacional de Águas) e a 

DAEE (Departamento de Água e Energia) que interligam e autorizam a movimentação dos 

principais os reservatórios de água do estado. 

Quando se fala de pesquisa quantitativa ou qualitativa, e mesmo quando se fala de metodologia 

quantitativa e qualitativa, apesar da liberdade de linguagem consagrada pelo uso acadêmico, não 

se está referindo a uma modalidade de metodologia em particular. Daí ser preferível falar-se de 

abordagem quantitativa, de abordagem qualitativa, pois, com estas designações, cabe referir-se a 

conjunto de metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências epistemológicas. 

(SEVERINO, 2012, p. 119) 

 

Também analisaremos atual situação no estado e formas de criar estratégias de melhorias para 

que não haja ampliação da crise no Estado, baseando-se em referências bibliográficas.   



 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O presente estudo encontra-se ainda em fase de investigação, entretanto até o presente momento 

observamos que a crise surge em consequência de uma administração ruim, falta de 

planejamento, eventos climáticos e consumo excessivo de água, o que chega ser contraditório 

tendo em vista que esse cenário é de certa forma recorrente, pois se assemelha a crise vivida em 

2004 quando o nível do reservatório do Sistema Cantareira ficou abaixo dos 30% sendo 

necessário a utilização do volume morto e racionamento de água por rodízio de bairros. A 

Estrutura Organizacional da Governança Corporativa e, dentro desta, do Conselho de 

Administração é responsável pelo processo de análise, ordenação e agrupamento das atividades e 

recursos da empresa, incluindo o estabelecimento dos níveis estratégicos, visando alcançar os 

objetivos estabelecidos pelos planejamentos da empresa (OLIVEIRA, 2011, p.39), deste modo 

entendemos também que a Estrutura Organizacional funciona como um pilar de sustentação do 

Conselho de Administração que deve ser muito bem delineado e detalhado para garantir bons 

resultados a longo prazo. 
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