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DESDE O PLANO NACIONAL SANEAMENTO – PLANASA ATÉ A LEI nº 11. 445/07 

Apesar das críticas feitas ao PLANASA, não se encontra na história do setor de 

saneamento básico brasileiro qualquer instrumento institucional com abrangência semelhante 

àquele Plano. Criticado porque privilegiou as Companhias Estaduais de Saneamento Básico e 

abandonou os serviços municipais, não há dúvidas de que, sem sua criação em abril de 1971, não 

teria sido possível reverter os baixos indicadores de cobertura e de saúde pública existentes naquela 

época. Antes do PLANASA, em 1965, o Governo Federal já se preocupava com o déficit existente 

e com a grave situação dos serviços de saneamento básico, cuja responsabilidade era das 

Prefeituras, de modo que, a partir do Plano de Ação Econômica do Governo – PAEG, elaborado 

pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, criaram-se o Programa Nacional de 

Abastecimento de Água, para atender à população urbana brasileiras com 70 % de cobertura com 

água até o final da década de sessenta e o Programa Nacional de Esgotos Sanitários, para cobrir 

30% com serviços de esgotamento sanitário até 1973.  

Estudos realizados em 1966/67, no âmbito do Plano Decenal de Desenvolvimento 

Econômico e Social, sugeriram a formatação diferenciada de investimentos do setor de saneamento 

básico para redução do déficit, priorizando, também, a atuação nas áreas urbanas. Assim, em julho 

de 1967, as orientações do Governo Federal para o saneamento básico, estabeleciam que no Plano 

Decenal, estivessem consignadas as seguintes diretrizes para as políticas públicas do setor: 

a) Promover o planejamento e a coordenação dos programas de saneamento básico; 



b) Concentrar recursos em programas e projetos prioritários, dentro de uma escala de 

valores a ser estabelecida pelo órgão nacional de planejamento e coordenação do programa; 

c) Substituir o sistema de consignação de recursos orçamentários a fundo perdido que 

implicaria na criação de um mecanismo, ao qual seria atribuído o financiamento dos 

projetos de saneamento básico, para futura amortização pelas comunidades beneficiadas. 

Estava, então, criado o ambiente para o início das mudanças que ocorreriam no setor de 

saneamento básico na última metade do século XX, objetivando-se, principalmente reverter os 

baixos índices de cobertura, graves indicadores de saúde pública, má gestão dos serviços e 

desperdício de recursos. Desta maneira, em 1968, foi criado o Sistema Financeiro de Saneamento – 

SFS a ser gerido pelo Banco Nacional de Habitação - BNH, de modo que as metas definidas pelo 

sistema pudessem ser alcançadas, bem como serem estabelecidas políticas de operacionalização das 

ações necessárias. A realidade brasileira em 1968 mostrava um país urbano, com aproximadamente 

57 milhões de habitantes e 33 milhões de pessoas nas zonas rurais. É sabido também que o 

abastecimento de água neste período era precário, com 23 milhões de moradores das áreas urbanas 

atendidos com serviços de abastecimento de água e 13,5 milhões com sistemas de esgotamento 

sanitário, representando cerca de 40% e 23,7%, respectivamente, da população urbana total. 

Esta situação, associada à inexistência de mecanismos e fontes de financiamento que 

pudessem garantir a realização de investimentos em projetos e obras, capazes de suprir no tempo 

adequado a demanda e crescente oriunda da urbanização descontrolada, impedia a efetivação das 

ações que poderiam reduzir os déficits e promover uma real mudança nos serviços. A má gestão ou 

a sua inexistência verificada pela pulverização de serviços locais, onde predominava a improvisação 

administrativa, a ausência de uma política tarifária que pudesse gerar receita para sustentar a 

operação dos sistemas e o pagamento de investimentos, foram, também, fatores que levaram o 

Governo Federal a buscar uma alternativa para reduzir o déficit no setor de saneamento básico.  



Em 1971, foi criado o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, cujo objetivo geral era 

a implementação de ações necessárias à redução dos déficits no abastecimento de água e no 

esgotamento sanitário nas áreas urbanas. Para a consecução do PLANASA, na medida em que os 

estados fossem aderindo, seriam criadas as Companhias Estaduais de Saneamento Básico – CESB, 

com a função de executar os projetos existentes nos Planos Estaduais aprovados pelo BNH. O 

PLANASA configurou uma concepção ousada para a época, pois buscava a associação de conceitos 

de desenvolvimento empresarial à empresas públicas estaduais que substituiriam os serviços 

municipais. As metas do Plano eram atingir, em 20 anos, 90% de cobertura para o abastecimento de 

água e 65% para o esgotamento sanitário das populações urbanas. Para tanto, ele possuía objetivos 

permanentes, guiados por um foco inovador de gestão continuada e um enfoque empresarial público 

diferenciado daquele praticado até então pelos serviços locais. Estes objetivos eram: 

• Eliminação do déficit e manutenção do equilíbrio entre a demanda e a oferta dos 

serviços de saneamento básico, em núcleos urbanos, tendo por base o planejamento, a 

programação e o controle sistematizados; 

• Auto-sustentação financeira do setor de saneamento básico, por meio da ampliação 

dos recursos, a nível estadual, dos Fundos de Financiamento para Água e Esgotos – FAE; 

• Adequação dos níveis tarifários às possibilidades dos usuários, sem prejuízo do 

equilíbrio entre receitas e custos dos serviços de saneamento básico, considerando a 

produtividade do capital e do trabalho; 

• Desenvolvimento institucional das Companhias Estaduais de Saneamento, por meio 

de programas de treinamento e assistência técnica; e 

• Realização de programas de pesquisa tecnológica no campo do saneamento básico. 

No contexto estabelecido, as CESB surgiam como o mais importante mecanismo 

operacional, o qual viabilizaria a implementação dos mecanismos financeiros necessário à 



consecução do PLANASA. Sendo as CESB os agentes da mudança ocorrida no setor de 

saneamento básico a partir de 1971, é fundamental analisar o que se previa em termos de 

desenvolvimento institucional destas empresas. Segundo Pires (1981), Os trabalhos para o 

desenvolvimento institucional das CESB ocorreram em três fases, a saber: 

Ø De 1968 até 1974, caracterizada pela priorização da estruturação organizacional, 

normatização e manualização, e pela conclusão de que o trabalho realizado não pode surtir o efeito 

desejado porque desconsiderou a participação dos recursos humanos das CESB na elaboração dos 

estudos desenvolvidos; 

Ø De 1975 até 1979, quando foram implementadas atividades de treinamento e 

capacitação a partir do programa SATECIA - Programa de Assistência Técnica para o 

Desenvolvimento Institucional das Empresas Estaduais de Saneamento, voltadas para o 

Desenvolvimento Institucional das CESB, com a cooperação técnica da Organização Pan-

Americana de Saúde e apoio da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES 

para os treinamentos. Este programa foi iniciado com um diagnóstico integral de todas as CESB e 

utilizou, como metodologia, uma abordagem sistêmica, com as companhias sendo consideradas 

sistemas empresariais de planejamento com apoio operacional, comercial, financeiro e 

administrativo. A assistência técnica direta dos técnicos envolvidos no trabalho visou implantar um 

modelo de gestão homogêneo, que pudesse ser usado nas diversas CESB de forma assistida pelo 

programa. Não houve o sucesso desejado, em razão da desconexão entre o modelo proposto e o 

próprio funcionamento das CESB quanto ao atendimento a demandas de serviços e de sua 

dependência em relação ao programa, impedindo que problemas de gestão fosse objeto de atuação. 

Para dar uma idéia de como os serviços eram avaliados naquele período, vê-se nos 

Quadros 1 e 2 apresentados a seguir, os indicadores operacionais da CAGECE e da COPASA em 

1979, tal como divulgados pelo CABES/ABES. 



 

Legenda: VP – Volume Produzido VM – Volume Medido  *- Volumes em 1.000 m³/dia 

VT – Volume Tratado  VF – Volume Faturado 

*- Volumes em 1.000 m³/dia 

    

Quadro 1B – Dados Operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário da CAGECE(30/08/1979) 
Item 01 02 03 04 05 06 07 08  09 

Pop. 
Servida 
(1.000 
hab) 

Pop. 
Urbana 
(1.000 
hab) 

01/02 
% 

Quantidade  
Ligações 

Quantidade 
Economias 

Ext. de  
Rede 
Km 

Volume 
Coletado 

Volume 
Tratado 

Volume 
Faturado 

Capital 144 1.235 11 13.023 26.592 224 26,85 - - 
Interior - - - - - - - - - 
Total 144 1.235 11 13.023 26.592 224 26,85 - - 

Fonte: CABES/ABES,1980. 

 

Quadro 2A – Dados Operacionais dos Sistemas de Abastecimento de Água da COPASA 
(30/06/1979) 

 
Item 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Pop. 
Abastecida 
(1.000 hab) 

Pop. 
Urbana 
(1.000 
hab) 

01/02 
% 

Quantidade 
Ligações 

Quantidade 
Economias 

Lig. 
Hidro 

Ext. de 
Rede 
Km 

VP VT VM VF 

Capital 1.550 1.998 77,6 163.772 294.305 158.221 4.792 331 331 239 248 
Interior 1.585 2.273 69,7 280.369 320.766 204.011 3.943 334 334 177 230 
Total 3.135 4.271 73,4 444.091 615.071 362.232 8.735 665 665 416 478 

VP – Volume Produzido VM – Volume Medido  *- Volumes em 1.000 m³/dia 

VT – Volume Tratado  VF – Volume Faturado 

Quadro 2B - Dados Operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário da COPASA (30/06/1979) 
Item 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Pop. 
Servida 
(1.000 
hab) 

Pop. 
Urbana 
(1.000 
hab) 

01/02 
% 

Quantidade 
Ligações 

Quantidade 
Economias 

Ext. de 
Rede 
Km 

Volume 
Coletado 

Volume  
Tratado 

Volume 
Faturado 

Capital 1.058 1.998 53 91.980 204.193 1.134 - - 241 
Interior 176 2.273 35,6 26.991 34.910 353 - - 218 
Total 1.234 4.271 49,5 118.971 239.103 1.487 - - 459 

*- Volumes em 1.000 m³/dia 

 
Quadro 1A − Dados operacionais dos sistemas de abastecimento de água da CAGECE (30/08/1979) 

 
Item 01 02 03 04 05 06  08 09 10 11 

Pop. 
Abastecida 
(1.000 hab.) 

Pop. 
Urbana 
(1.000 
hab.) 

01/02 
% 

Quantidade. 
Ligações 

Quantidade 
Economias 

Lig. 
Hidro. 

Ext. de 
Rede 
Km 

VP VT VM VF 

Capital 439 1.235 35 57.647 81.983 57.647 830 90 89 42 72 
Interior 327 557 58 60.749 60.749 - 558 46 - - 24 
Total 766 1.792 42 118.396 142.732 57.647 1.388 136 89 42 96 



Ø A partir de 1980, foi criado o Programa de Desenvolvimento Institucional das 

Companhias Estaduais de Saneamento Básico – PRODISAN, cuja característica mais importante foi 

buscar a consolidação do aprimoramento empresarial e técnico das CESB.  Este contexto marcou, 

também, o início da mudança do paradigma adotado para as CESB, agora consideradas e 

gerenciadas como empresas de construção de sistemas de saneamento básico, ao invés de 

prestadores de serviços. O BHN, diante dos resultados gerenciais negativos das companhias, passou 

a avaliar questões institucionais importantes e a se preocupar com uma das características mais 

negativas dos serviços de saneamento básico: as Perdas de Água  

O PRODISAN marcou o início de um novo momento para o setor de saneamento básico, 

em razão da preocupação do Governo Federal com a qualidade dos serviços prestados e, também, 

de algumas CESB que passaram a avaliar os resultados empresarias obtidos. Assim, em 1981, foi 

criada a primeira Comissão Nacional de Controle de Perdas pelo BNH, para que fossem traçadas as 

diretrizes para o combate ao elevado índice de perdas das CESB. Esta Comissão criou o Programa 

Estadual de Controle de Perdas – PECOP, que visava capacitar os técnicos das CESB para redução 

de perdas físicas e comerciais por meio dos Projetos de Desenvolvimento Institucional − PDI, os 

quais englobavam atividades na área comercial como micromedição, cadastro comercial, 

faturamento e cobrança, atendimento ao público, e na área operacional, como 

macromedição/pitometria, pesquisa de vazamentos e planejamento operacional, entre outros. Todas 

as CESB passaram a contar com esses projetos, entretanto, apenas poucas apresentaram resultados 

reais. De toda forma, aquelas Companhias que usaram adequadamente os PDI do PECOP, como a 

SABESP, a SANEPAR e a COPASA, aumentaram sua produtividade.  

Em 1984, depois de observar que os problemas das CESB não eram só operacionais e 

comerciais, necessitando, portanto, de um processo de mudanças profundas na gestão, foi 

implantado o Programa de Desenvolvimento Operacional − PEDOP, que visou promover mudanças 



no gerenciamento das CESB com ênfase para o planejamento, o controle e o desenvolvimento da 

operação. Este Programa objetivou melhorar os resultados das companhias, e controlar e reduzir o 

índice de perdas. Além disso, a Associação das Empresas Estaduais de Saneamento Básico – 

AESBE criou uma Câmara de Desenvolvimento Operacional – CDO, composta por todas as CESB 

e tinha como objetivos reunir-se trimestralmente para avaliar o andamento dos PDIs do PEDOP e 

apresentar os cases de sucesso do Programa.  

Durante o PLANASA, os contratos de concessão, foram os instrumentos legais firmados 

entre os municípios e as CESB, assinados pelos municípios de forma impositiva para adesão ao 

PLANASA, e consequentemente para a liberação de recursos do BNH, e contratação de projetos e 

obras de saneamento básico. Talvez este tenha sido o ponto mais negativo do PLANASA, pois, ao 

impor aos municípios a assinatura de contratos de concessão com as CESB, o Governo Federal 

deixou os melhores e maiores serviços municipais impedidos de obter recursos financeiros para 

atenderem às novas demandas e para melhorarem a qualidade dos serviços prestados. Cerca de 

1.000 municípios preferiram não aderir ao Plano. Os contratos tiveram, normalmente, prazos de 30 

(trinta) anos, com exceção de Pernambuco, onde foram assinados contratos com a Companhia 

Pernambucana de Saneamento – COMPESA com 50 (cinqüenta) anos de duração. Estes contratos, 

até pelo contexto institucional da época, eram documentos que serviam muito mais para formalizar 

a relação entre as Prefeituras, como poderes concedentes e as CESB, como prestadores de serviços. 

Este período prosseguiu até a extinção do BNH, em novembro de 1986, por decreto do Presidente 

da República. Conseqüentemente, o PLANASA ficou sem o seu órgão gestor, e passou a ser 

administrado temporariamente pela Caixa Econômica Federal, órgão que sucedeu em parte ao 

BNH. A extinção do BNH  deixou o setor sem rumos e com uma crise de identidade acentuada. 

Assim, as CESB passaram a ficar totalmente sob controle dos governos estaduais que, às 

voltas com muitas outras carências, não atuavam para melhorar o nível de gestão nessas 



companhias e deixaram muitas vezes, que fossem usadas como escritórios eleitorais. 

Institucionalmente, então, as companhias que já não tinham resultados satisfatórios, ficaram ainda 

piores. Entre 1986 e 1995, praticamente nada se fez. Mais especificamente entre 1980 e 1990, a 

quase falência do setor, se configurou na chamada década perdida do saneamento no Brasil. No 

entanto, graças à mobilidade do setor e sua potencialidade como agente de saúde pública e de 

desenvolvimento sócio-econômico, muitas ações surgiram a partir de 1990, podendo-se afirmar que 

este ano marcou a fase de propostas de mudanças e de recuperação institucional das CESB. 

Conceitos e paradigmas sobre a forma da prestação dos serviços passaram a ser discutidos 

objetivamente, mesmo sem o devido amparo legal. Ademais, se iniciou a definição das políticas de 

saneamento básico, da elaboração de leis e de normas para o setor. Em 1995, a Lei nº 8.987 (Lei das 

Concessões) deu um primeiro choque nas CESB, que buscaram estruturar-se para enfrentar um 

cenário para o qual muitas não estavam preparadas. Para algumas companhias, o fim dos contratos 

de concessão era uma realidade próxima. Em paralelo, seguiam as tentativas de melhorar a gestão 

dos serviços, notadamente com o surgimento, em 1993, do projeto piloto do Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento – PMSS.  

Este programa foi resultado de um acordo de empréstimo junto ao Banco Internacional 

para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD e tinha como objetivo, por intermédio do PMSS 

I, sua primeira etapa, desenvolver ações que levassem à estruturação dos serviços de saneamento 

básico em todos os estados e municípios brasileiros, atuando na melhoria da gestão e na 

implantação da regulação, da fiscalização e da prestação de serviços de forma eficiente e racional. 

Em 1999, foi feito um segundo acordo de empréstimo com o BIRD para a implementação do PMSS 

II, visando seqüenciar as ações iniciadas na primeira etapa. Um dos produtos mais bem sucedidos 

do PMSS foi o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento − SNIS, elaborado desde 1995 

e hoje uma das mais importantes fontes de informação do setor para todos os prestadores de 



serviços. O PMSS II existiu até outubro de 2008, quando se concluiu o acordo de empréstimo como 

o BIRD. Além do SNIS, o PMSS desenvolveu estudos, assistência técnica, publicações e apoio 

institucional para prestadores de serviços de saneamento, além de ser o suporte técnico da 

Secretaria Nacional de Saneamento – SNSA desde 2003.  

Outra ação importante para a melhoria da gestão das CESB foi a elaboração do Programa 

Nacional de Combate ao Desperdício da Água – PNCDA, iniciado em 1997. Foi também 

considerado como resultante de estudos e propostas feitos ainda na década de 1980, reforçando a 

tese de que apesar de não ter tido implantado no PLANASA, o desenvolvimento institucional das 

CESB era, de fato, uma preocupação da segunda etapa do Plano. O PNCDA nasceu como uma 

versão do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL para o setor de 

saneamento básico e tinha como objetivo primordial, promover o uso racional da água em cidades 

brasileiras, tendo, como alvos o benefício da saúde pública, do saneamento ambiental e da 

eficientização da prestação dos serviços utilizando instrumentos de planejamento, controle e 

tecnologia para no desenvolvimento da capacitação dos prestadores de serviços de abastecimento de 

água. 

Empresas importantes como a Companhia de Saneamento de São Paulo – SABESP , em 

1995, iniciou uma mudança institucional que resultou na implantação do modelo de Unidades de 

Negócio, com uma clara visão empresarial e de gestão por resultados. Outras empresas, como a 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais- 

COPASA e a Companhia de Saneamento do Ceará – CAGECE, também consolidaram o 

desenvolvimento institucional que já tinham em seus planejamentos estratégicos como uma 

realidade. Entre 1990 e 2007, alguns instrumentos legais merecem destaque como, por exemplo: 

I. Lei nº 8.987/1995 – Estabelece as diretrizes para os contratos de concessão entre 

prestadores de serviços públicos e os poderes concedentes; 



II. Lei nº 11.079/2004 – Estabelece as diretrizes para as Parcerias Público Privadas - 

PPP; 

III. Lei nº 11.107/2005 – Estabelece as diretrizes para os consórcios públicos. 

O período que se encerrou em 2007, foi significativo para o desenvolvimento do setor 

porque permitiu que se montasse um arcabouço legal, capaz de possibilitar o surgimento de outras 

modelagens de prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O ano 

de 2007 marcou a sanção, pelo Presidente da República, da Lei do Saneamento, nº 11.445, chamada 

de marco regulatório. A partir daí, inicia-se um período que pode ser identificado como o da 

valorização da gestão, do fortalecimento do planejamento e da busca consistente e segura das 

alternativas de negócios que viabilizem o atendimento às demandas por serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário com qualidade. 

Ao estabelecer as diretrizes gerais para o saneamento básico, a Lei nº 11.445/2007 definiu 

os papéis de Estados e Municípios como agentes executivos e operacionais dos serviços de 

saneamento básico, cabendo à União atuar como fomentadora das políticas e financiadora do setor. 

Os destaques mais importantes podem ser dados aos seguintes artigos e capítulos: 

§ Art.2º, ao descrever o significado dos princípios fundamentais da lei; 

§ Art.3º, ao definir o saneamento básico e seus componentes; 

§ Capítulo II, ao tratar do exercício da titularidade e dos contratos; 

§ Capítulo III, ao versar sobre a prestação de serviços regionalizada; 

§ Capítulo IV, ao descrever sobre o planejamento e a elaboração dos planos de 

saneamento; 

§ Capítulo V, ao estabelecer diretrizes para a regulação dos serviços; 

§ Capítulo VIII, ao definir a participação dos órgãos colegiados no controle social. 



A Lei nº 11.445/2007 foi regulamentada por meio do Decreto nº 7.217, de 28 de junho de 

2010, apesar de vários atores do setor de saneamento básico defenderem a tese de que a lei era auto-

aplicável. 

Um dos primeiros pontos relevantes da Lei está no uso do conceito da sustentabilidade 

econômica do prestador do serviço, seja ele público ou privado, como se observa nos artigos 2º e 

29, configurando-se a necessidade de que as CESB e demais prestadores de serviços sejam 

remunerados pelos serviços prestados. Há clara demonstração de que deve haver eficiência na 

operação dos sistemas, de modo que a gestão adequada leve à qualidade, à garantia da regularidade, 

à confiabilidade e à cobrança de tarifas que busquem o equilíbrio econômico- financeiro, atendendo 

à capacidade de pagamento da maioria da população. 

Uma das questões que a Constituição Federal – CF não deixou clara é a titularidade dos 

serviços. Alheia a esta indefinição, a Lei nº11. 445/2007, artigo 8º, estabelece as prerrogativas para 

que o titular dos serviços possa atuar, direta ou indiretamente, na organização, na regulação, na 

fiscalização e na prestação dos serviços. Algumas diretrizes são muito significativas para a relação 

entre o titular e o prestador dos serviços, sendo a formalização dos contratos de programa um passo 

importante, como define o art. 10.  

Os contratos de concessão, que serão sucedidos pelos contratos de programa, quando os 

serviços são prestados pelas CESB, eram instrumentos que não possibilitavam a atualização 

periódica, nem o desenvolvimento de métodos de gestão e de tecnologias que levassem à eficiência 

na prestação dos serviços. Já os contratos de programa buscam estabelecer uma relação empresarial 

e comercial entre o prestador de serviço e o poder concedente. Ainda são poucos os exemplos de 

contratos de programa firmados e, para as CESB, representam uma forte mudança no formato de 

relacionamento com clientes e poderes concedentes. A Lei nº 11.107/2005 é o instrumento legal que 

pauta a relação entre os entes municipais isoladamente, ou em consórcio, os quais, ao buscarem um 



terceiro para executar os serviços de saneamento básico, deverão recorrer ao contrato de programa. 

Este por sua vez, tem algumas características que se diferenciam do perfil anteriormente adotado, 

em alguns casos, pelas CESB. Ademais, os contratos de programa deverão conter exigências como: 

a) Atendimento à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e à que 

regula os serviços a serem prestados, especialmente no que se refere ao cálculo das tarifas e 

outros preços públicos; e 

b) Previsão de procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e 

financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares; 

Como conseqüência imediata destes requisitos, será ilegal nos novos contratos entre a 

previsão de fixação unilateral de tarifas pelo prestador dos serviços. A partir de então, os contratos 

de programa ficaram necessariamente vinculados à Lei de Concessões. Visando conferir maior 

estabilidade administrativa a este instrumento de delegação, a lei definiu que o contrato de 

programa continue vigente, mesmo quando for extinto o consórcio público ou o convênio de 

cooperação que o autorizou. Portanto, o contrato de programa é tão ou mais forte institucionalmente 

do que um contrato de concessão equivalente. 

O capítulo III, a Lei nº 11.445/2007 apresenta, nos artigos 14 a 18, todas as condições, 

exigências e obrigações para que se estabeleça a prestação regionalizada dos serviços. Como há 

uma diversidade de formas jurídicas legais de prestação dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, por meio de empresas públicas e privadas contratadas ou serviços municipais 

autônomos, a definição na Lei nº 11.445/2007 da prestação regionalizada é fator de segurança 

institucional, por permitir que uma situação de fato, que afeta as CESB desde sua criação, seja 

regulamentada. O art. 14, em resumo, caracteriza a prestação do serviço regionalizado como aquela 

prestada por uma só entidade a mais de um município, esteja ele vizinho a outro ou não, desde que 

possua unidade na regulação, na fiscalização e na remuneração, além de estar submetido ao mesmo 



sistema de planejamento. Um interessante avanço posto no art. 16 está na definição de quem poderá 

prestar os serviços regionalizados. A concessão, de acordo com a legislação, poderá também ser 

feita para empresas privadas,  

A definição da forma de regulação é destacada neste capítulo da lei, posto que, ao menos 

como regra, impõe-se a norma de não possibilitar a proliferação de entes reguladores. Em vários 

artigos, a Lei nº 11. 445/2007 trata do planejamento e da necessidade de serem elaborados os Planos 

de Saneamento Básico. No Capítulo IV, do Planejamento, está a essência desta preocupação com a 

preparação dos municípios para a organização dos serviços de saneamento básico, sendo visível, 

nos artigos 19 e 20 existência do planejamento para cada serviço, em separado ou não, de modo que 

a prestação dos serviços seja feita com base em planos temporais, programas, projetos e ações, com 

horizontes de execução claramente definidos e acessíveis à sociedade, às entidades reguladoras e ao 

poder concedente. No entanto, o Plano de Saneamento não é só uma peça de planejamento, ele é 

exigido para que se formalize o contrato de prestação de serviços e para o acesso a recursos 

financeiros. Os artigos 11 e 17 se referem ao Plano como condição para a contratação e a adequada 

prestação dos serviços. O grande problema enfrentado é a falta de cultura de planejamento em 

muitos municípios brasileiros e em algumas das CESB, fazendo com que a elaboração dos Planos 

de Saneamento Básico sofra atraso significativo e certo descrédito por parte dos agentes envolvidos 

com a gestão dos serviços. Sem dúvidas, a existência de um ambiente jurídico seguro e com 

normatização claramente fiscalizada pela entidade reguladora, viabiliza a prestação de serviços de 

forma planejada, organizada e autônoma, além de induzir mudanças de gestão e na cultura das 

CESB. 

Por fim, outro ponto polêmico na relação entre as CESB e a sociedade foi tratado, no 

Capítulo VIII, que é a participação de órgãos colegiados no controle social. Como muitas atividades 

que envolvem política, participação da sociedade, prestação de serviços públicos, papel de Estado e 



da sociedade, pode–se dizer que no Brasil ainda se vive um processo de transformação, 

entendimento, envolvimento e transparência na relação entre os entes públicos e a população em 

geral. Sem dúvidas, tanto quanto ter uma boa ação regulatória, ter a sociedade informada e 

participando ativamente é uma das formas para se garantir a boa qualidade na prestação de serviços 

públicos.  

Houve avanços, ainda que lentos, entretanto, é possível afirmar que as CESB trabalham, 

em sua imensa maioria, com uma clara visão de respeito aos clientes e de prestação de contas de 

suas atividades. É comum haver grupos de relações sócio- institucionais-ambientais, atuando junto 

às comunidades atendidas, ou prejudicadas pela falta de serviços ou por serviços mal executados. 

Enfim, com a existência da Lei n° 11.445/2007, amparada pelas Leis nos 8.987/1995, 11.079/2004 e 

11.107/2005, é possível reconhecer que a prestação de serviços públicos pelas CESB já sofreu 

profundas alterações e tende a melhorar, graças ao entendimento da importância de haver um 

sistema de regulação e fiscalização que acompanhe os planos aprovados, da compreensão de que a 

sociedade é a razão da existência das empresas e de que o seu desenvolvimento empresarial, 

pautado em boa governança, é a razão de sucessos já alcançados. 

AS MUDANÇAS NAS CESB A PARTIR DE 1990: POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO POR 

RESULTADOS, REDUÇÃO DE PERDAS E EFICIÊNCIA EMPRESARIAL. 

A extinção do BNH não foi motivo para que houvesse um profundo retrocesso na história 

do saneamento básico no Brasil. Com as ações e heranças do PLANASA, algumas CESB 

começaram a desenhar um cenário de mudança cultural e inovação na gestão de serviços públicos, 

praticando a eficácia empresarial como ato concreto de gestão. Em verdade, tem-se o ano de 1990 

como referência para a discussão mais acentuada, planejada e coordenada das políticas do 

saneamento básico, da melhoria da gestão e da redução das perdas como uma meta permanente dos 

gestores das CESB. Mas, antes deste ano, ocorreram fatos importantes para o saneamento brasileiro, 



protagonizados por CESB que já em 1983, eram referência na América Latina como prestadoras de 

serviços de qualidade. A COPASA foi responsável pelo que poderia ser chamado de “choque de 

gestão” nas CESB e da mudança dos velhos e conservadores paradigmas que norteavam o trabalho 

pouco produtivo, distante da sociedade e de resultados empresariais das CESB. Em 1983, com a 

publicação do livro “A Estatal Eficaz: Mito ou Realidade?” do ex-presidente da SANEPAR, 

engenheiro eletricista Ingo Henrique Hubert, abria-se uma discussão sobre as reformas 

institucionais das CESB e de outros serviços de saneamento básico. A SANEPAR era uma empresa 

que, já naquela época, prestava assistência técnica a outras entidades no Brasil e na América Latina, 

assim como a COPASA. Desta forma, estas empresas tornaram-se referência na gestão dos serviços 

de saneamento básico, segundo o BIRD e o Banco Interamericano de Desenvolvimento−BID.  

Sem julgar os graves erros do período Collor no começo dos anos 1990, é reconhecível que 

às importações e o início do plano nacional de desestatização, as CESB começavam a sentir riscos à 

sua hegemonia e monopólio na prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, em função da abertura dos mercados, inclusive à empresas internacionais de saneamento 

básico. Outro fato importante aconteceu no início da década de 1990: o contrato de concessão por 

30 (trinta) anos entre a Prefeitura de Limeira – SP e uma empresa privada, baseado na prestação 

adequada dos serviços, na garantia de investimentos e na elaboração de um plano para o 

atendimento futuro das demandas. Assim, em 1995, surgiu a Águas de Limeira S/A, de capital 

internacional. Nessa época, como as concessionárias privadas nacionais não possuíam experiência 

na prestação desses serviços, as grandes empresas da França, da Inglaterra e da Espanha buscavam 

parceiros no Brasil para avançar em um processo de privatização para o qual, não havia regras ou 

segurança jurídica. 

A efervescente década de 1990 para o saneamento básico, pelo menos do ponto de vista de 

discussões de políticas, legislação e modelos de gestão, teve ainda outros momentos relevantes: 



Ø O projeto piloto do PMSS I com as CESB da Bahia, do Mato Grosso do Sul e de Santa 

Catarina para investimentos e modernização das empresas, iniciado em 1993 com prazo de 

5 (cinco) anos e recursos de U$ 250 milhões do BIRD e mesmo valor de contrapartida 

federal. Em linhas gerais, a avaliação foi de que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

S/A – EMBASA e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, 

conseguiram avanços com o PMSS I, implantando  mudanças significativas ainda que, 

especificamente em relação a EMBASA, houve fortes reações do Sindicato dos 

Urbanitários e do corporativismo dos empregados da empresa, os quais afirmavam ser o 

PMSS um programa de privatização;  

Ø  A SABESP, como muitas outras CESB, sofria a ação permanente de ingerências políticas 

extremamente nocivas à prestação dos serviços. Em 1995, na seqüência das mudanças 

estruturais promovidas no âmbito federal, o Governador recém empossado Mário Covas 

encontrara o Estado em difícil situação financeira e a SABESP praticamente falida. Como 

a discussão sobre a privatização no setor de saneamento básico vinha sendo posta na 

agenda das CESB, e com base na bem sucedida privatização dos serviços de distribuição 

de eletricidade e de telefonia, a SABESP parecia ser a “bola da vez” por suas 

potencialidades, acervo operacional e tecnológico, além de um quadro de profissionais de 

alto nível. Todavia, o Governador estabeleceu com o corpo dirigente e técnico da empresa 

um compromisso pela mudança e eficientização gerencial que se concretizou com a 

implantação de um novo modelo de gestão por Unidades de Negócio, cujo planejamento 

físico-territorial era baseado nas bacias hidrográficas. Uma decisão bem sucedida e que, ao 

longo do tempo, transformou a SABESP em um case permanente de gestão por resultados 

de uma empresa pública na prestação de um serviço público, sendo exemplo para muitas 

empresas brasileiras e estrangeiras; 



Ø  Em Pernambuco, em 1998, a Companhia Pernambucana de Saneamento − COMPESA  

apresentava graves problemas financeiros, falta de água e de perspectivas de investimentos 

de curto prazo, e completamente desacreditada por seus clientes, além da desmotivação de 

seu quadro de empregados. A EMBASA, por sua vez, se encontrava em estágio melhor que 

a COMPESA, devido ao PMSS I. No entanto, por decisão dos governadores empossados 

em 1999, e seguindo a política de soluções para a melhoria da qualidade da prestação dos 

serviços públicos adotada pelo Governo Federal, optou-se pela privatização destas 

empresas. Este processo foi iniciado com a contratação de consórcios para a elaboração de 

planos de metas e de investimentos, e modelagem das novas estruturas institucionais e 

administrativas Porém, mesmo com apoio direto do BNDES, o processo foi abortado em 

2002, em função, principalmente, da forte oposição dos movimentos sociais organizados. 

Entre a década de 1990 e 2010, tem-se um cenário diferente e avançado, com implantação 

e projeção para alguns casos, de procedimentos de gestão que realmente privilegiam o planejamento 

estratégico e sua gestão; a busca de resultados financeiros, operacionais, sociais e ambientais; e a 

redução de perdas e a eficientização operacional. Se, na época do PLANASA havia a garantia de 

uma CESB em cada estado, ainda que não gerenciasse os serviços em todos os municípios, hoje, o 

mapa mostrado na Figura 1, aponta que no Amazonas e no Mato Grosso não existem mais CESB. 

Em Manaus, há uma empresa privada e no Mato Grosso, uma confusa gestão municipalizada. Já 

existe também outros arranjos, como no Mato Grosso do Sul, onde o serviço em Campo Grande é 

gerenciado por uma empresa privada. O fortalecimento da SABESP como uma referência mundial 

na prestação dos serviços, como também da COPASA e da CAGECE fizeram com que se 

multiplicasse o modelo de gestão por Unidades de Negócio. Em alguns casos, as bacias 

hidrográficas são adotadas como limites físico-territoriais para as Unidades de Negócios e em 

outros, mantem-se a divisão política de regiões econômicas existentes nos estados.  



Figura 1 – Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESB) 

 

  

Fonte: AESBE – Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais. 

*A Corsan – Companhia  Rio Grandense de Saneamento não atua em Porto Alegre. 

Com o surgimento do SNIS em 1995, as CESB e os demais prestadores de serviços de 

saneamento, passaram a ter um instrumento de divulgação e benchmarking referentes às áreas 

operacional, financeira, comercial e contábil. Por meio dele, é possível visualizar o desempenho das 

CESB com base em vários indicadores. Como referencial histórico é importante observar o 

comportamento de alguns indicadores das CESB entre 1999 e 2008, de acordo com o SNIS - 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. 

Diante de todas as mudanças que pautaram o setor de saneamento e da própria alteração 

das características das áreas urbanas, buscar compreender o desempenho às vezes tão errático das 

CESB usando o SNIS, parece ser a melhor forma de fazer uma avaliação de como elas se 

comportaram nesse período. Em 1999 havia 5.507 municípios no Brasil e as companhias estaduais 

operavam em 3.890 deles com abastecimento de água e em 748 com esgotamento sanitário o que 

equivalia, a 70% e a 13% das localidades respectivamente, atendendo a 100,6 milhões de habitantes 



com serviços de abastecimento de água e 69,5 milhões com serviços de esgotamento sanitário com 

índices de atendimento de 82,7% para água e 37,6% para esgotos. Com 5.565 unidades municipais 

em 2008, as CESB atuavam em 3.980 municípios com serviços de abastecimento de água e em 

1.082 com esgotamento sanitário, atendendo a 116,5 milhões de habitantes com serviços de 

abastecimento de água o que correspondia a 77,9% da população total e a 93,0% da urbana, já para 

esgotamento sanitário a população era de 87,8 milhões, equivalendo a 36,3% da população total e a 

43,7% da urbana. O mercado foi ampliado em dez anos, apesar das mudanças que vem ocorrendo 

na forma como os serviços são prestados e que tem feito com que outros agentes operadores 

ocupem espaços que poderiam ser das CESB. A evolução do número de economias ativas de água 

mostra que entre 1999 e 2008 o comportamento do mercado era: 

Ø Em 1999 apenas a SABESP possuía mais que 3 milhões de economias e em 2008, 

além da SABESP, a COPASA – MG também se insere nesta faixa, ainda que os 

números da SABESP sejam quase o dobro; 

Ø Com mais de 1,5 milhão e até 3 milhões de economias, permanecem inalterados os 

números, ou seja, 5 CESB continuam nessa faixa; 

Ø Entre 0,4 milhão e até 1,5 milhão de economias, tem-se uma variação de 9 para 11 

CESB desde 1999 até 2008 respectivamente; 

Ø Para a faixa entre 0,1 milhão e 0,4 milhão de economias, a variação foi de 7 para 4 

CESB, respectivamente entre 1999 e 2008; 

Ø Na faixa menor que 0,1 milhão de economias, havia 5 em 1999 contra 4 CESB agora 

em 2008. 

 Em 1999 as sete CESB da região Norte possuíam 4.862 empregados próprios enquanto que 

em 2008, este número passou para 4.850 mostrando quase nenhuma variação. Já no Nordeste, nas 

nove empresas havia 18.399 em 2009 contra 19.762 empregados próprios em 2008, com uma 



elevação de 7,4% no quantitativo como resultado da recomposição de quadros que se aposentaram e 

da realização de concursos públicos. No Sudeste, as três grandes companhias brasileiras, 

SABESP/SP, COPASA/MG e CEDAE/RJ, juntamente com a CESAN/ES possuíam em 1999 um 

quadro com 37.440 havendo em 2008 uma redução para 36.501. A CEDAE/RJ muito mais pelas 

crises administrativas que viveu no período com elevada terceirização de serviços que por uma 

política de modernização de processos, teve o seu quadro reduzido de 8.416 para 7.452 

empregados; A SABESP/SP, por razões diferentes e muito mais por conta de modernização 

empresarial, reduziu seu quadro de 18.324 para 16.649 empregados; A COPASA/MG, ao contrário, 

seguiu ampliando suas atividades no Estado e aumentou seu efetivo de 9.610 para 11.119. As três 

CESB da região Sul aumentaram seu quadro de 11.880 para 12.931 empregados próprios e 

finalmente na região Centro Oeste há que se considerar a extinção da SANEMAT/MT, fazendo com 

que o número comparativo se dê apenas com as três restantes a saber: CAESB/DF em 1999 tinha 

2.613 e passou 2.422; a SANESUL/MS passou de 980 em 1999 para 982 em 2008 e a 

SANEAGO/GO tinha 3.309 em 1999 passando para 4.112 empregados próprios em 2008. Ou seja, 

pelos números acima, pode se concluir que o número de empregados próprios não foi aumentado 

significativamente, dando-se a entender que as terceirizações, automações e racionalização 

administrativa foram fatores que contribuíram para tal status, posto que a quantidade usuários 

aumentou em torno de 15,8% quando o número de empregados próprios só variou em mais 1,9%.  

 A área comercial das empresas sempre foi um de seus pontos frágeis, já que culturalmente 

elas ainda têm, salvo exceções, processos e métodos de gestão que não privilegiam a busca de 

resultados, com planejamento e metas definidos. Um dos mais graves problemas enfrentados pelas 

CESB nos dez anos referenciados neste capítulo foi o crescimento do número das chamadas 

ligações inativas. No gráfico a seguir é possível analisar as colunas para cada situação, conforme os 

dados do SNIS 1999 e 2008. Algumas causas para este crescimento no número de usuários fora das 



plantas de abastecimento de água são muito discutidas pelos técnicos das CESB. A pobreza das 

populações do Norte e Nordeste brasileiros surge para aquelas regiões como um dos fatores, sendo 

relatada também como grave falha a gestão deficiente das áreas comerciais das empresas. Periferias 

de grandes cidades e suas regiões metropolitanas em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, 

são áreas de exclusão operacional e comercial que fazem com que haja muitos usuários irregulares 

dos serviços de abastecimento de água, principalmente. Assim, o Gráfico 1, retrata o 

comportamento dos dados. 
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Gráfico 1 – Ligações Ativas e Inativas de água. SNIS 1999 e 2008. 

 O desempenho da gestão comercial dos usuários sob a ótica da manutenção das ligações, 

ou seja, dos clientes ligados regularmente ao sistema de distribuição de água não foi um fator muito 

forte como se avalia dos dados coletados. A região Centro Oeste (CO) teve números preocupantes 

atestados pelo SNIS mostrando que aumentou o número de ligações totais em 47%, o de ligações 

ativas em 42%, o de inativas em 133% e o de ativas micromedidas em 47%. A região Sul (S), por 

sua vez, chama atenção pelo crescimento de ligações inativas de 664% e as demais regiões também 



apresentaram significativo aumento deste indicador com a Sudeste (SE) chegando a 96%, a 

Nordeste (NE) a 50% e a Norte (N) a 42%. O melhor resultado em ligações ativas micromedidas foi 

obtido na região Nordeste com 53% e o pior na região Norte com 24% onde se registrou também o 

menor crescimento em ligações ativas, cujo valor foi de 7%. Tais características de gestão das 

CESB chamam mais atenção quando se observa que elas possuem indicadores financeiros distintos 

para classificar a forma como se obtém a receita financeira, pois apesar de serem fornecedoras de 

serviços, elas usam o faturamento e a arrecadação como indicadores de sua performance financeira 

e comercial, assumindo como regra uma perda mensal financeira associada diretamente a 

inadimplência e a deficiências na gestão financeira. Esta é mais uma particularidade das empresas 

de saneamento, tanto públicas como privadas, as quais levam em conta em seus fluxos de caixa que 

não se obterá toda receita deste processo de comercialização. 

 Desta forma, alguns indicadores de performance podem ser verificados quando se observa 

o comportamento da Receita Operacional Direta Total com a DEX – Despesa de Exploração Total, 

com base nos relatórios do SNIS de 1999 e 2008. Por eles, tem-se que a Receita Operacional Direta 

Total variou paras as CESB em 150% no período e a região que obteve melhor desempenho foi a 

Nordeste que elevou o valor em 212%. O pior desempenho ficou com a região Norte que cresceu 

85%. Além de investimentos insuficientes para acompanhar o crescimento no número de habitantes 

das cidades e localidades rurais, associado a deficiências de gestão comercial, o mau desempenho 

também teve a influência de políticas tarifárias confusas ou equivocadas. Entre 1999 e 2008, por 

exemplo, a tarifa geral variou 117% em todo Brasil, cabendo a região Norte 103%, no Nordeste 

127% e o maior percentual para a região Centro Oeste atingindo 173%. A região Sudeste, onde 

estão as empresas de melhores resultados teve um crescimento de receita na ordem de 137% e 

apenas 84% de aumento médio na tarifa geral dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. Por outro lado, a arrecadação total em 1999 era 52% maior que a DEX 



enquanto que em 2008, este valor foi 52,7% superior, caracterizando um baixo índice de 

crescimento. Na região Norte a arrecadação foi 13% menor que a DEX em 1999 e 2008 atingiu 

17,2% menos. No Nordeste, esta mesma comparação mostrava que em 1999 a arrecadação ficou 

2% abaixo da DEX, passando para 19,2% acima da DEX em 2008. As demais regiões tanto em 

1999 como em 2008, mantiveram a arrecadação acima da DEX. Esta relação entre a DEX e 

arrecadação total pode ser comparada no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – DEX e Arrecadação segundo SNIS 1999 e 2008. 

 Em termos de arrecadação total com a venda dos serviços e a existência do indicador 

contas a receber por região, acentuam-se os problemas decorrentes das dificuldades enfrentadas por 

todas as CESB, as quais, apesar de possuírem uma visão bem melhor sobre a importância da gestão 

comercial hoje, não conseguem reduzir a inadimplência significativamente. É relevante destacar 

que em 1999 o contas a receber médio era de 42,3% e em 2008 foi reduzido para 29,3%. Entretanto, 

se a avaliação do desempenho financeiro das CESB levasse em consideração a necessidade de se 

eficientizar a gestão financeira, com gestores dedicados a analisar suas receitas e despesas, este 

contas a receber certamente seria atacado de forma mais contundente. Vale destacar que um dos 

graves componentes deste indicador é a falta de pagamento das faturas mensais de água e de 



esgotamento sanitário pelo poder público em geral. Infelizmente, ainda é prática, Prefeituras e 

õrgãos públicos estaduais não pagarem suas contas para as companhias estaduais de saneamento. 

Entre as razões para isto está o valor elevado da tarifa pública e a visão distorcida de alguns 

governadores, prefeitos e gestores públicos. 

 Muito se fala sobre os investimentos realizados pelas CESB diretamente, por meio de 

recursos ditos próprios ou por meio dos recursos onerosos ou não onerosos. Analisando os dados do 

SNIS, se constata que empresas como a SABESP – SP praticamente não utilizam recursos não 

onerosos provavelmente porque concentram seus investimentos em municípios com população 

superior a 50.000 habitantes. Assim, pode se resumir alguns resultados observando que entre 1999 e 

2008 os investimentos totais cresceram 118%, caracterizando o interesse demonstrado pelo 

Governo Federal em ampliar a liberação de recursos. No entanto, convém destacar que mesmo com 

o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento tendo previsto investimentos de R$ 10 bilhões 

por ano entre 2007 e 2010, os resultados apresentados ao final de 2010 mostram que apenas 30% 

dos valores contratados foi utilizado por CESB e serviços municipais. 

 Em que pese os avanços já registrados na gestão dos serviços de saneamento nos Estados 

de São Paulo com a SABESP, em Minas Gerais com COPASA, no Ceará com a CAGECE, na 

Bahia com a EMBASA, no Paraná com a SANEPAR e mais recentemente com a CASAL em 

Alagoas, em geral as CESB não pautam a avaliação de seus resultados por indicadores financeiros 

como o EBDITA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ou Receita 

Operacional. Na verdade se avalia muito a performance das CESB por seu índice de perdas. Este 

índice é muito importante e, de certa forma, resume todas as ações gerenciais ou a falta delas. 

Assim, comparando indicadores para 1999 e 2008, tem-se que o IPL – Índice de Perdas por Ligação 

médio por dia era de 500 l/lig.dia em 1999 e 445,8 l/lig.dia em 2008. O Brasil possui práticas 



reconhecidas mundialmente nesta área, mas há muito a fazer se for analisado o que segue sobre as 

perdas de faturamento: 

Ø Em 1999 com perdas abaixo de 30%: CAESB – DF; COPASA – MG; CESAN – ES; 

SANEPAR – PR. 

Ø Em 1999 com perdas superiores a 50%: CAER – RR; CAERD – RD; COSAMA – AM; 

CASAL – AL; CORSAN – RS; COMPESA – PE. 

Ø Em 1999 com perdas maiores que 60%: CAESA – AP; DEAS –AC; CAEMA – MA; 

SANEMAT – MT. 

Ø Em 2008 com perdas inferiores a 30%: CAESB – DF; SANEPAR – PR; CORSAN – RS; 

SABESP – SP; CASAN – SC; COPASA – MG; CESAN – ES; SANEATINS – TO; 

CAGECE. 

Ø Em 2008 com perdas superiores a 50%: CAER – RR; DEAS – AC; AGESPISA – PI; 

CAERN – RN; CASAL – AL; COMPESA – PE; 

Ø Em 2008 com perda maior que 60%: CAERD – RD. 

Ø Em 2008 com perda superior a 70%: CAESA – AP; CAEMA – MA. 

O FUTURO PARA AS CESB E AS TENDÊNCIAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Uma palavra pouco usada há alguns anos nas CESB era “mercado”. Falar sobre ela ou 

mencioná-la, fazia com que surgissem muitas reações dentro das próprias companhias e em alguns 

setores da sociedade organizada. Ilogicamente se afirmava que as empresas tinham um papel social 

e de saúde pública a ser cumprido, entretanto não se dizia como estas empresas podiam exercer tais 

papéis ou desenvolver políticas sociais, já que estavam falidas financeiramente. Alguns ideólogos 

ou corporativistas nessas entidades apontavam para o Estado como o ente que deveria cobrir as 

despesas das CESB mesmo que geridas de forma ineficiente. Um absurdo, quando se considera que 

as CESB possuem um mercado quase cativo por obrigação e são responsáveis pelos serviços 



essenciais aos seres vivos. Então, como encontrar prejuízos freqüentes em empresas que vendem 

água? A resposta estava exatamente nos modelos puramente públicos de gestão adotados até 1995. 

O mercado de saneamento básico tem passado por significativas mudanças nos últimos anos, 

principalmente em razão da promulgação da Lei nº 11.445/07.  

Mesmo antes do marco regulatório, algumas CESB realizaram alterações na modelagem 

jurídica e institucional da prestação de serviços, como já analisado, e a existência da lei, se não 

trouxe plena segurança jurídica, pelo menos proporcionou ambiência para discussão da gestão dos 

serviços de saneamento básico, abastecimento de água e esgotamento sanitário. Assim, apenas para 

efeito comparativo tem-se empresas privadas trabalhando desde concessões plenas até contratos de 

gestão em 26 municípios e que, de 2001 até 2009, o atendimento nesses sistemas saltou de 6 

milhões para 13,9 milhões de habitantes.   

É importante também registrar a permanente comparação entre as formas de prestação de 

serviços de saneamento básico, notadamente entre as de características locais, públicas ou privadas, 

e as de abrangência regional. Observando a realidade do mercado brasileiro de saneamento básico e 

os resultados obtidos por prestadores regionais e locais, pode se iniciar questionando a prestação 

dos serviços em cidades com até 50.000 habitantes: Quem pode dar maior garantia de investimentos 

sustentáveis e baseados em reais projetos de engenharia? Quem pode implantar um sistema de 

gestão capaz de desenvolver procedimentos gerenciais para obter maior produtividade, melhor 

resultado financeiro, efetivo controle operacional e aplicar tarifas justas e compatíveis com a 

capacidade de pagamento dos clientes? Quem pode estabelecer um cronograma regular de execução 

de obras para alcance da universalização? Quem pode dispor de quadros gerenciais e técnicos 

capazes de prestarem atendimento de qualidade aos clientes? As Companhias Estaduais ainda são a 

melhor resposta. Em linhas gerais, os serviços locais de natureza pública estão mais sujeitos a 

problemas que vão desde o populismo, que impede a cobrança da conta mensal, até a falta de 



condições financeiras e administrativas para gerenciar um serviço, que exige despesas com pessoal 

qualificado, energia elétrica, produtos químicos e equipamentos. Muitas CESB são hoje um 

excelente exemplo de empresas que, mesmo sendo públicas, conseguem funcionar com estratégias 

empresariais baseadas em gestão e resultados, cujas direções das empresas, possibilitam às suas 

equipes de gerentes, técnicos e líderes passarem a trabalhar comprometidos com sustentabilidade 

financeira, busca de resultados e respeito aos clientes.  

Um desafio que persiste, principalmente em Estados do Norte e Nordeste, é fazer com que 

a opção pela visão empresarial na prestação dos serviços de saneamento básico seja uma política de 

governo e não uma decisão pessoal de bons governantes. CESB como a SABESP, a COPASA e a 

SANEPAR já diversificaram suas atividades em busca de mercados alternativos como a coleta de 

lixo, parceria com empresas privadas na execução de PPPs e gestão de serviços de saneamento 

básico por meio de concessão, como é o caso da SABESP e a CAB Ambiental para a criação da 

Águas de Andradina e Castilho, ou na construção do sistema produtor do Taiaçupeba. Há também a 

COPASA com a criação da COPASA Águas Minerais de Minas S.A. ou a COPANOR, concebida 

para atuar com tarifas diferenciadas em mercados mais pobres do Estado de Minas Gerais. Além 

disso, já é comum a abertura do capital das CESB e a conseqüente colocação de ações na bolsa de 

valores. A SABESP tem ações na BOVESPA e em Nova Iorque. Ter ações na bolsa é um passo 

importante para garantir boa governança e resultados para todos os clientes. 
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