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Meta Global
Valor R$ 
(Milhões)

%

Índice de Suficiência 
de Caixa

107% 96% 103% -4%

O resultado alcançado é considerado positivo para a Compesa, uma vez que permaneceu dentro da variação de 5%. Sua 
composição inclui fatores internos e externos, além de desafios que buscam estimular o crescimento das unidades de negócios. De 
forma geral, pode-se perceber uma estabilidade nos resultados alcançados deste indicador nos últimos anos (2016: 101%, 2017: 
102%, 2018: 104%), o que demonstra compromisso e responsabilidade com o alcance de resultados sustentáveis. A análise de 
suas variáveis serão apresentadas na arrecadação e nas despesas operacionais.

Margem Ebitda 18% 103% 18,6% 0,60%

No exercício de 2019, a Companhia alcançou uma margem EBITDA de 18,56%. A receita líquida dos serviços de água e 
esgotamento sanitário obteve um crescimento de 7,58%, em relação a 2018, atingindo o patamar de R$ 1,731 bilhão. Com a 
inclusão dos serviços de construção a receita atingiu a quantia de R$ 2,089 bilhões. Neste exercício, o lucro societário da empresa 
alcançou o montante de R$ 212,8 milhões.

Aumentar a Arrecadação
Arrecadação (Em 
milhões)

R$ 1,600 99% R$ 1,590 -0,010

No ano de 2019 a Compesa alcançou uma arrecadação de R$ 1,590 bilhão, o que representou um aumento de 7% em comparação 
aos R$ 1,490 bilhão de 2018, gerando um incremento no ano de R$ 100 milhões. É um resultado bastante positivo, representando 
um desvio inferior a 1% da meta estabelecida. Como principal fator para o não alcance, destacamos a concessão do reajuste 
tarifário que tinha sido previsto para maio, conforme ano anterior, e só foi concedido em agosto, além de ter ocorrido em um 
patamar inferior ao previsto no planejamento de 2019.
Ações da área de comercial foram desenvolvidas com foco no incremento do indicador, destacando-se a aplicação de ferramentas 
de cobrança, responsável por recuperar R$ 126,4 milhões no ano, além do acompanhamento dos pagamentos das faturas dos 
grandes clientes, com intensificação das ações de cobrança de modo prévio e o envio de mensagens personalizadas. Em relação 
ao faturamento, uma das principais variáveis na composição e incremento da arrecadação, foram realizadas ações como busca 
ativa por novos clientes e empreendimentos que atuam no estado e reestruturação dos fluxos de formalização dos contratos, que 
ganharam maior eficiência e agilidade. As ações com grandes clientes, públicos e privados, contribuíram para o incremento do 
faturamento e da arrecadação da Compesa, com destaque para os novos contratos firmados com a Indústria Natto em Belo Jardim, 
o Hospital Memorial Arcoverde em Arcoverde, e na Região Metropolitana do Recife, com o Empresarial Charles Darwin e a 
Energética Suape.

Reduzir Custos e Despesas
Despesas (Base 
Caixa)

R$ 1,493 97% R$ 1,545 R$ 0,052

As despesas operacionais ficaram acima do teto estabelecido em 3%. Entre as principais variáveis que influenciaram o resultado, 
merecem destaque:
* Pagamento de R$ 84,8 milhões ao Governo do Estado de Pernambuco, devido aos juros sobre capital próprio, demonstrando a 
capacidade da Companhia em gerar valor para o acionista. A Compesa adota como prática, não contemplar no orçamento 
pagamento de juros sobre capital próprio, pois trata-se de uma deliberação posterior ao exercício do ano e que poderá ser 
reinvestido na própria Companhia.
* Pacote de energia elétrica que teve um desvio de R$ 9,3 milhões, referente à reajuste e consumo acima do previsto, além da 
incidência da bandeira tarifária vermelha, durante 6 ciclos tarifários, enquanto no orçamento foi considerada uma bandeira média. 
Também houve a retomada de sistemas paralisados por colapso, como Jucazinho, que impacta R$ 300 mil/mês na conta de 
energia.

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
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Reduzir o Índice de Perdas
Índice de Perdas de 
Faturamento

43% 102% 42% -1%

As ações para redução do Índice de Perdas de Faturamento, estão possibilitando o alcance do teto estabelecido. Comparado com o 
resultado do ano anterior, a redução foi superior a 4%. É importante destacar que esta redução foi alcançada mesmo com um 
aumento de 25 milhões de m³ no volume distribuído, o que possibilitou a melhoria do abastecimento, destacando-se as áreas 
atendidas pelos sistemas Botafogo e Moxotó. Em relação ao volume faturado, houve um aumento de quase 8% em relação a 2018, 
impactado também pelo aumento do volume distribuído. Destacam-se as seguintes ações para controle das perdas de água:
1. Implantação do Olinda + Água para redução de perdas e a melhoria do abastecimento da cidade de Olinda;
2. Setorização na área dos Grandes Anéis, abrangendo 35 bairros do Recife;
3. Programa de Automação; 
4. Programa de Micromedição; 
5. Contrato de Performance para Varejo com o objetivo de aumentar a carteira de clientes ativos e reduzir as perdas comerciais;
6. Contrato de Performance para Condomínios abrangendo a RMR, com o objetivo de recuperar os condomínios com fonte 
alternativa de abastecimento, além do incremento do volume micromedido de água para os condomínios ativos. 
7. Contrato de Performance Petrolina para redução de perdas comerciais e incremento no faturamento no município. 

Índice de Qualidade 
da Água Distribuída 
Ponderado

98% 101% 98,7% 0,70%

Em 2019, destacam-se a reforma do laboratório central, construção do laboratório metropolitano de esgoto, construção e 
adequação dos laboratórios regionais, aquisição de equipamentos para os laboratórios, implantação do LIMS. Com a implantação 
do software de gestão de dados de análises laboratoriais (LIMS), houve um aprimoramento nas análises das amostras. Também em 
2019, foi iniciado o processo de certificação da ISO 17025, que tem por finalidade garantir a qualidade e a validade das medições, 
incluindo calibração de equipamentos, monitoramento do ambiente, validação técnica de metodologia, além de equipe treinada e 
capacitada para tais atividades.

Índice de 
Reclamações

10,7 
reclamações a 

cada 10 mil 
ligações ativas

74%

14,5 
reclamações a 

cada 10 mil 
ligações ativas

3,80

O índice de reclamações fechou o ano de 2019 com um resultado abaixo do esperado, refletindo umas das principais lacunas da 
Companhia, que é tornar a eficiência operacional em resultado perceptível aos nossos clientes. Estamos falando em vencer 
grandes desafios como fornecer água de modo contínuo em uma região que é classificada pela Agência Nacional de Águas com a 
menor disponibilidade hídrica do Brasil. A Compesa vem trabalhando muito para vencer este desafio, direcionando ações em áreas 
onde a dificuldade de abastecimento é ainda maior, como no Agreste Pernambucano, na Zona Norte da Região Metropolitana do 
Recife e nas áreas dos morros. As estratégias são integradas, mas buscam atuar nas particularidades de cada município e 
localidade.
O Projeto Olinda + Água contou com um investimento de aproximadamente R$ 140 milhões. Com a conclusão das três etapas do 
projeto, haverá melhorias para 36 áreas de abastecimento, contemplando 17 bairros da cidade. Em decorrência dos avanços do 
contrato de performance, o abastecimento melhorou no município de Olinda, que teve o rodízio reduzido na maioria de seu território. 
Vale destacar também que com as intervenções na rede do sistema Botafogo, foi possível promover uma melhora no abastecimento 
dos municípios de Igarassu, Paulista e Abreu e Lima, que teve uma redução de dois dias no sistema de rodízio. Para as áreas de 
morro da Zona Norte do Recife, a Compesa realizou diversas intervenções para implantação de uma nova adutora, ampliando a 
oferta de água para aproximadamente 100 mil pessoas e atendendo efetivamente à população das áreas mais elevadas. A obra 
beneficiará aproximadamente 30% dos morros da cidade do Recife, com investimentos de cerca de R$ 32 milhões e recursos 
financiados junto ao Banco Mundial (BIRD).
Para a região Agreste, a Compesa está executando a maior obra hídrica do Brasil, a Adutora do Agreste, que será um dos maiores 
sistemas integrados do mundo e atenderá com abastecimento de água 68 sedes municipais e 80 aglomerados urbanos, uma 
população de 2 milhões de habitantes, com um investimento total estimado em R$ 3,2 bilhões de reais. A 1ª etapa da obra tem um 
valor total de R$ 1,4 bilhão e está em execução. Foram assentados 602 quilômetros de adutora, o que corresponde a 78% da obra, 
beneficiando 23 cidades. Desse total, os municípios de Arcoverde, Pesqueira, Belo Jardim, Sanharó, Tacaimbó, São Bento do Una 
e Alagoinha já estão recebendo água do São Francisco por meio da integração da Adutora do Agreste com a Adutora do Moxotó. 
No interior, a Compesa vem realizando outras obras de melhoria do abastecimento, beneficiando cidades como Paudalho, Buíque, 
Venturosa, Garanhuns, Caruaru, Bezerros, Toritama, Vertentes, Glória do Goitá, Sertânia, entre outras.
Essas e outras ações demonstram o compromisso da Compesa em atender de modo eficiente, com qualidade e garantindo a 
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Metas Físicas ou Financeiras previstas para o Exercício
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Total realizado (c)/ Metas Estratégicas (b)
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Melhorar a Imagem da 
Empresa

Legendas
Objetivo do órgão/entidade Constantes do Plano Estratégico Anual
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