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SABESPREV COMPLETA 3 DÉCADAS 
DE DEDICAÇÃO AO FUTURO DOS PARTICIPANTES

A Fundação Sabesp de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, 
sem fins lucrativos, criada em 20/02/1991 com a missão de gerir os planos de benefícios da Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

A Entidade nasceu da aspiração dos empregados, que almejavam a criação de um plano previdenciário 
de acordo com as suas necessidades e, também, da Sabesp, que buscava um importante diferencial 
do mercado para atrair e reter seus talentos.   

Por meio dos Planos de Previdência Complementar, mensalmente, são pagos benefícios que 
constituem uma importante renda extra no pós-emprego, momento em que as pessoas mais precisam 
de tranqüilidade financeira.

Hoje, a Sabesprev administra três planos previdenciários e suas respectivas carteiras de empréstimo 
pessoal para mais de 21 mil participantes. 

Ela é fiscalizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), do 
Ministério da Economia, além de se submeter a regulação do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Conselho Monetário Nacional 
(CMN), auditorias interna/externa, entre outros. 

Nesses 30 anos, a Fundação sempre foi reconhecida pela excelência de sua  governança corporativa, 
fruto de um trabalho ético, sério e competente de centenas de profissionais que passaram por aqui, 
nos Conselhos, na Diretoria e equipes.

Ao final de janeiro/2021, o patrimônio da Entidade alcançou a marca de 3,5 bilhões de reais, o que 
a coloca como 50º maior fundo de previdência complementar do país, conforme ranking da Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

Parte deste resultado é conseqüência da excelente rentabilidade histórica consolidada dos investimentos 
que, desde a criação dos Planos, superou a meta atuarial em quase três vezes.

Vale ressaltar ainda que o aniversário de 30 anos da Fundação acontece no meio de uma das maiores 
pandemias da história mundial. E, apesar do momento desafiador, é possível constatar a força e a 
importância de uma Entidade como a nossa. 
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Com tudo o que vivemos no último ano, não houve um único dia em que a Sabesprev tenha deixado 
de pagar benefícios. Sua gestão de riscos a preparou para enfrentar qualquer desafio, inclusive em 
momentos como esse, que nenhum de nós poderia prever.

A Sabesprev é, sem dúvida, uma das principais conquistas dos empregados da Sabesp e por isso é 
fundamental que essa data seja comemorada com entusiasmo. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer todos aqueles que contribuíram nesses 30 anos com 
a Fundação. As pessoas que passaram por nossos órgãos de governança e equipe, as Entidades 
Representativas dos participantes e assistidos, os nossos fornecedores e parceiros, os auditores, 
cada um dos participantes que depositaram na Sabesprev a sua confiança e, claro, nossa Patrocinadora 
Sabesp e todas as Diretorias que passaram por ela em três décadas. 

Todos foram importantes para essa comemoração. Que venham mais e mais aniversários e conquistas!

Em 1991, no início das atividades da Sabesprev
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Distribuição online
Jornalista responsável: Caroline Particelli Paviatto (MTB 41943)
Diagramação: Gabriel de Melo Pires

Boletim Fundação é uma publicação da
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