
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: MUDANÇAS E 

AVANÇOS SOB A ÉGIDE DO MARCO REGULATÓRIO. 

1. HISTÓRIA, CONCEITOS E PREMISSAS PARA REFLEXÃO. 

Os serviços públicos de saneamento brasileiros tem uma história recente que 

pode ser considerada como de tentativas, espelhadas em experiências que buscaram 

melhorar o modelo de gestão em suas épocas e levar para as áreas urbanas, 

principalmente, a dita universalização. Não se voltará ao passado neste texto para 

buscar exemplos daquelas experiências, cansando os leitores com temas repetitivos 

como o PLANASA – Plano Nacional de Saneamento, o BNH – Banco Nacional de 

Habitação, a criação das companhias estaduais de saneamento ou coisas desse gênero 

ou ainda com as comparações com os modelos de outros países. 

Aqui se colocará como ponto mais importante, um pensar sem paixões ou 

ideologias, um refletir com base na lei nº 11.445/2007, pontuando num espaço tão 

resumido as relações reais do marco regulatório com a prestação dos serviços e seus 

benefícios para a sociedade. Não se fará tampouco uma análise objetiva do 

desempenho dos prestadores de serviço e sim, uma apresentação do estado da arte do 

setor entre 2007 e 2015 com base nos princípios da lei. 

O saneamento básico, serviço essencial que guarda tantas externalidades 

positivas com a saúde pública, o desenvolvimento social, a economia em suas 

vertentes macro e microeconômicas, além do meio ambiente em seu sentido mais 

amplo, parece viver em choque permanente com sua identidade institucional e segue 

entre conceitos, preconceitos, complexos e timidez gerencial que o impede de fazer 

mudanças em sua cultural empresarial e desenvolver um modelo de gestão capaz de 

preservar seu caráter de serviço público, mantidas a eficiência e a produtividade como 

metas. 

Apesar de parecer que os avanços no setor de saneamento foram tímidos após 

a implantação da lei 11.445/2007, considerados seus efeitos e consequências, merece 

se avaliar hoje, principalmente à luz desta lei, conhecida como marco regulatório do 

saneamento, alguns acontecimentos históricos que podem mostrar a complexidade 

que atinge o setor na busca de um modelo sustentável de gestão e prestação dos 

serviços, bem como o equivocado e repetido posicionamento do Governo Federal em 

relação ao setor. 

A década de oitenta no século passado, notadamente a sua segunda metade, foi 

marcada pelo fim do BNH – Banco Nacional de Habitação e seus impactos diretos 



sobre o setor de saneamento. Este fato gerou uma mudança de comportamento técnico 

que levou ao surgimento de bons exemplos de novas culturas de gestão nas CESB – 

Companhias Estaduais de Saneamento Básico, no ressurgimento ativo da discussão 

sobre a municipalização como melhor forma de prestar o serviço e as primeiras 

insinuações da prestação dos serviços por empresas privadas.  

Sem esquecer que os serviços municipais, submetidos a desafios muito 

maiores que as suas congêneres públicas estaduais, também passaram por este período 

e foram os primeiros a assumir que poderiam ter modelos diferentes dos 

essencialmente públicos estaduais na gestão dos serviços. 

Mesmo que o tema seja os avanços no setor após 2007, o saneamento tem uma 

história de curto prazo que intensifica a visão de que é um espaço onde a 

descontinuidade é uma constante em sua história. No período compreendido entre 

1985 e 2007, num breve flash back das ocorrências notáveis que impactaram e se 

refletem sobre a evolução do setor no período posterior a implantação do marco 

regulatório, pode-se citar como referência alguns fatos relacionados a momentos 

dessa história, tais como: 

- A COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais e a SANEPAR -  

Companhia de Saneamento do Paraná, eram empresas exemplo, utilizadas pelo BID – 

Banco Interamericano de Desenvolvimento e BIRD – Banco Mundial, como 

benchmarking para o setor por seus modelos gerenciais pautados pela gestão por 

resultados. Naquela época um dos presidentes da SANEPAR escreveu o livro “A 

Estatal Eficaz” que contava a história de sucesso daquela empresa; 

- Os Programas Estaduais de Controle de Perdas conduzidos pela CAIXA – 

Caixa Econômica Federal movimentaram o setor e o mercado de consultoria, com 

resultados significativos em algumas empresa estaduais que se mantém até hoje como 

referência; 

- As mudanças implantadas na CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará que a colocaram como paradigma para as congêneres nordestinas pelas 

decisões gerenciais tomadas pelo Governo estadual à época; 

- O surgimento em 1995 do primeiro contrato com uma empresa privada como 

concessionária na cidade de Limeira, em São Paulo, com o SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos passando a atuar fora da operação dos serviços; 

- Os acontecimentos de 1995, quando o Governo do Estado de São Paulo 

ameaçou privatizar a SABESP -  Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 



Paulo, provocando uma tomada de posição do corpo gerencial e lideranças da 

empresa, que conduziram a mudanças relevantes para que a companhia se tornasse 

uma das maiores do mundo; 

- Na onda das privatizações, em 1999 o Governo Federal forçava a 

privatização da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento e da 

COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento, em razão dos indicadores 

negativos que as empresas apresentavam e suas incapacidades para fazer os 

investimentos necessários para garantir a expansão e manutenção dos serviços, 

utilizando o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico 

como coordenador dos processos; 

- A utilização de modelos como parceria estratégica e BOT – Built, Operate e 

Transfer que chegaram a ser implantados em alguns casos; 

- A extinção de algumas companhias estaduais de saneamento como a 

SANEMAT – Companhia de Saneamento do Mato Grosso e alterações no modelo 

jurídico de empresas como no caso da COSAMA – Companhia de Saneamento do 

Amazonas que deixou de operar a cidade de Manaus e a criação da SANEATINS – 

Companhia de Saneamento de Tocantins; 

- As contratações de concessões para empresa privadas a partir de decisões dos 

gestores municipais como base na legislação; 

- O surgimento das agências reguladoras; 

- A aprovação de leis como nº 8.897/1995 sobre concessões de serviços 

públicos e outros documentos legais relacionados a recursos hídricos, meio ambiente 

e regulação dos serviços. 

Assim, talvez seja muito rigorosa com o setor a afirmação de que ele não se 

movimentou, ou não foi movimentado, por mudanças. É possível então considerar 

que se construiu, intencionalmente ou não, uma base legal e administrativa que 

possibilitou o alcance das mudanças efetivadas e o próprio amadurecimento para que 

se chegasse a termo com o chamado marco regulatório que está representado na lei nº 

11.445/2007. 

Se observa então, que a existência de uma sequência de leis foi importante 

para que o setor chegasse a ter o seu marco regulatório (ABES, 2016), como se vê no 

resumo esquemático adiante, figura 1, inclusive, tendo a Constituição Federal como 

ponto de partida para criar um novo ambiente para o setor. 



	
Figura 1 – Avanço legal até a lei 11.445/2007 

Utilizando como base o ano de 2007, poderia se considerar que ele foi especial 

para o saneamento básico no Brasil pela promulgação da lei nº 11.445, objeto deste 

trabalho escrito e conhecida como o marco regulatório para o setor, e foi lançado o 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento que parecia unir o útil ao necessário. 

Havia enfim uma lei, vontade política de fazer muitas obras, como sempre desejadas 

independente dos resultados que pudessem vir a trazer, e também dinheiro para os 

contratos tão almejados. Ou seja, os caminhos para o saneamento se desenvolver e 

superar os déficits estavam abertos e com traçados planejados. 

O que se observou nesses dez anos, demonstra que não basta ter dinheiro e 

fazer obras, pois os avanços que aconteceram ainda apontam para a necessidade de 

ajustes fundamentais de modo que a prestação dos serviços seja sustentável 

empresarialmente e que a sociedade seja atendida permanentemente com qualidade, 

caracterizada por acesso pleno aos serviços de água e esgotamento sanitário, por 

segurança operacional e técnica,  por tarifas justas e pela garantia de cumprimento do 

planejamento para investimentos e metas de atendimento(Ferro, Gustavo; CEPAL, 

2016). 

O setor de saneamento ainda parece preso a comportamentos passionais e 

ideológicos quando se trata de modificar modelos de gestão e evoluir continuamente, 

com mudanças de cultura empresarial que possam levar ao alcance evolutivo dos 

indicadores que atestam a qualidade dos serviços e sua eficiência. Outro 
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comportamento visível está associado a um certo “complexo de inferioridade” que 

paradoxalmente alimenta um ciclo prejudicial de corporativismo atuando contra a 

melhoria da qualidade dos serviços e pugnando firmemente pela elevação de salário 

dos trabalhadores, tendo como paradigma outros serviços públicos como 

telecomunicações e distribuição de energia elétrica.  

Avaliando indicadores e informações divulgadas publicamente, é fácil 

verificar a inconstância dos indicadores, o recrudescimento de outros e a inexistência 

de tendência positiva sustentável, principalmente nos serviços sob responsabilidade 

das operadoras estaduais e municipais. Porém, será que os avanços ocorrido até agora 

são tímidos mesmo? Ou estão encobertos pelo mencionado “complexo de 

inferioridade” que impede de enxergar oportunidades nas mudanças que já ocorreram 

nas operadoras públicas? E os resultados obtidos pelas operadoras privadas estão de 

fato seguindo o estabelecido nas metas e planos? Estes serviços privados podem ser 

tomados como paradigmas a serem adotados como o melhor modelo? 

Antes de adentrar no conteúdo especifico deste capítulo, vale a pena registrar 

alguns conceitos derivados de princípios que regem a lei nº 11.445, os quais em linhas 

gerais proporcionaram: 

• A definição de diretrizes para maior segurança jurídica e a prática da 

regulação dos serviços para embasar contratos de programa ou concessão; 

•  A elaboração de Planos de Saneamento – nacional e municipais – com 

definição de metas, investimentos, indicadores de controle, modelos de 

gestão; 

•  O entendimento de que existe um marco regulatório, principalmente para 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; 

•  A possibilidade de arranjos societários e contratuais alternativos para 

prestação dos serviços com a participação da iniciativa privada, abrindo 

caminho para comparações ainda pouco utilizadas de forma positiva; 

•  O incentivo a busca da qualidade e da eficiência na prestação dos 

serviços; 

• A definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Existindo então um ambiente teoricamente favorável a mudanças e com 

liberdade legal para que se possa exercitar modelos de gestão que vão desde  a 

prestação direta até a gestão associada, por que os indicadores do setor não são bons e 



não evoluem continuamente em seus resultados em geral? Por que as operadoras 

públicas não são financeiramente equilibradas em sua maioria? Por que ainda paira 

grande insustentabilidade institucional no setor? 

Com o espaço aqui disponível para uma avaliação tão profunda de um setor 

sempre submetido a mudanças de rumos estratégicos a cada governo que se instala, se 

tratará então de eleger alguns indicadores e informações que possam servir de 

referência para apresentar um cenário capaz de possibilitar, como atenta reflexão, a 

resposta desejada sobre a existência ou não de avanços na prestação dos serviços. 

Os cenários estarão associados a alguns capítulos da lei nº 11.445/2007, os 

quais se entende que possam indicar se o setor evoluiu – ou modificou-se –  e em que 

termos, usando premissas a partir da: 

• Utilização de meios públicos de divulgação de dados sobre o setor 

como o SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e 

Ranking do Saneamento do Trata Brasil; 

• Avaliação sintética a partir de relatórios dos prestadores que atuam no 

mercado nacional, por intermédio de suas entidades representativas 

como AESBE, ABCON e ASSEMAE. 

Desta forma, com fundamento na lei nº 11.445/2007, as análises estarão 

pautadas nos capítulos: 

• Capítulo III – Da Prestação Regionalizada de Serviços Públicos de 

 Saneamento Básico; 

• Capítulo IV – Do Planejamento; 

• Capítulo V – Da Regulação; 

• Capítulo VI – Dos Aspectos Econômicos e Sociais; 

• Capítulo VII – Dos Aspectos Técnicos; 

• Capítulo VIII – Da Participação de Órgãos Colegiados no Controle 

 Social. 

 Ressalte-se que a escolha dos capítulos e indicadores ou informações que 

serão objeto deste trabalho, decorreu de decisão do autor deste capítulo, baseada no 

entendimento de que a mesma representou a melhor estratégia no momento para 

atingir o objetivo estabelecido para o livro. O autor não desconhece também, o fato de 

que os capítulos da lei nº 11.445/2007 não podem ser avaliados exclusivamente por si 

só, visto que a integração de meios e fins, é o fundamento que deve ser levado em 



conta quando se faz referências aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, como também para as outras modalidades de serviços inseridas no conceito 

legal de saneamento. 

2. INVESTIMENTOS ACELERADOS GERANDO UMA EVOLUÇÃO 

CONTIDA. 

Os subtítulos a seguir relacionam os capítulos da lei referidos no título 

anterior, com a análise da evolução do setor de abastecimento de água e saneamento. 

2.1 Responsabilidade pela prestação dos serviços. 

A responsabilidade pela prestação dos serviços aparece na Tabela 1 a seguir, 

comparando 2007 com o que foi retratado em 2015 de acordo com o SNIS – Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento, conforme a natureza jurídica do 

responsável pela prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário.1 

	
Tabela 1 – Quantidade prestadores de serviço por natureza jurídica em 2007 e 2015 (SNIS) 

Hoje, as empresas privadas tem sob responsabilidade direta ou compartilhada 

133 concessões plenas e 28 parciais; 15 PPP – Parceria Público Privada contratadas e 

em andamento; 1 subdelegação; 3 locações de ativo e 78 outras modalidades de 

contratos considerados de assistência técnica.(ABCON, 2016). Uma outra forma de 

																																																								
1	a) Prestador de Serviços de Abrangência Regional: são as entidades legalmente constituídas para administrar 
serviços e operar sistema(s), atendendo a vários municípios com sistema(s) isolados(s) ou integrado(s). Estão aí 
compreendidas as companhias estaduais; 
b) Prestador de Serviços de Abrangência Microrregional: são as entidades legalmente constituídas para administrar 
serviços e operar sistema(s), atendendo a mais de um município, com sistema(s) isolado(s) ou integrado(s), 
normalmente adjacentes e agrupados em uma pequena quantidade. Estão aí compreendidos os consórcios 
intermunicipais; e 
c) Prestador de Serviços de Abrangência Local: são as entidades legalmente constituídas para administrar serviços 
e operar sistema(s) no município em que está sediada. Eventualmente e quase sempre em caráter não oficial, 
atendem a frações de municípios adjacentes. Estão aí compreendidos os 
serviços municipais (públicos ou privados). (SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) 
http://www.snis.gov.br/diagnostico-agua-e-esgotos/diagnostico-ae-2015	
	

Regional 0 1 23 0 1 1 26
Microrregional 0 4 0 0 3 0 7

Local 194 321 11 5 41 0 572
Total 194 326 34 5 45 1 605

Regional 0 2 24 1 1 0 28
Microrregional 0 3 0 0 3 0 6

Local 902 408 7 4 85 2 1408
Total 902 413 31 5 89 2 1442
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prestação de serviços pelos operadores privados é a subconcessão, em contratação 

para Teresina/PI desde 2016. 

Uma observação interessante diz respeito a utilização das PPP, as quais 

surgiram como uma saída enxergada por políticos e alguns gestores públicos para 

realizar novas obras apenas, desconhecendo a lei 11.079/2004, já que as capacidades 

de pagamento e endividamento da maioria dos prestadores públicos normalmente 

impedia e impede o acesso a recursos financiados. Atualmente o ânimo por novas 

PPP, além de ser refreado pela limitação orçamentária, está sendo depurado pelo 

aprendizado dos contratantes que vem descobrindo que seu papel de gestor do 

contrato está diretamente associado a performance e aos resultados do objeto da PPP 

contratada, não sendo meros fiscais de obra e sim cogestores da prestação de um 

serviço. 

Sob a ótica do capítulo III da lei nº 11.445/2007, pode se considerar que ela 

contribuiu para a utilização de modelos diferentes dos tradicionalmente usados até 

2006, com o surgimento de operadores privados, PPP – Parcerias Público Privadas e 

outros modelos jurídicos de contratos associados, os quais, se não levaram ao modelo 

ideal, contribuíram muito para romper preconceitos e reações, além de obter 

resultados positivos e bom aprendizado para as partes. 

2.2 O planejamento desejado e sua conexão com a realidade. 

Poderia se pensar em resumir este capítulo à existência quantitativa de planos 

de saneamento ou não, entretanto, tal consideração levaria a supor que ter um plano é 

condição suficiente para que o serviço não só cumpra a lei, como também tenha uma 

gestão que possa atender a meta final de universalização com atendimento aos 

indicadores de cobertura, qualidade do serviço, capacidade de investimento e de 

pagamentos. Em suma, seria como desprezar a importância da gestão em seu amplo 

sentido, em favor da singela, porém necessária, existência de um plano de saneamento 

básico. 

Em termos de planos de saneamento existentes se registra principalmente o 

PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico2, de 2013 e vários PMSB – 

Plano Municipal de Saneamento Básico elaborados pelas Prefeituras. 

																																																								
2 No tocante ao objeto de abordagem do PLANSAB, recorre-se à lei 11.445, que adota a definição de Saneamento 
básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: a) abastecimento de água 
potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: 
constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 



Segundo dados apresentados pela ABES(2016), 65% do municípios não 

possuem PMSB, o que representa um grave empecilho para que se possa trabalhar 

com base em planejamento de longo prazo e ter metas que possam ser gerenciadas 

pelo titular do serviço, com a adequada fiscalização pelas agências reguladoras. Neste 

ponto então, é muito importante reiterar, que se a existência do PMSB não garante 

boa prestação dos serviços, mais prejudicial é não possuir este instrumento de gestão. 

Em termos práticos, não ter o PMSB ainda é empecilho para que se obtenha 

financiamentos no Governo Federal. Hoje, o poder legislativo federal, em discussão 

com entidades representativas do setor, se mobiliza para que seja mais uma vez 

prorrogada a data limite para os munícipios elaborarem seus planos. 

Este capítulo IV, analisado isoladamente indica que ainda há muito a avançar. 

Mais significativo porém é considerar que a sua existência de certa forma induziu à 

elaboração de PMSB e que onde estes estão sendo utilizados de forma responsável, a 

gestão dos serviços melhorou. Em síntese, o Plano de Saneamento é uma parte 

fundamental e inicial para que se crie o ciclo de excelência de gestão  de modo a ter 

uma cultura gerencial voltada para planejar, fazer, controlar e agir adequando o 

planejamento a realidade e a necessidades da sociedade.  

2.3 A importância da regulação. 

Como a própria história do saneamento, a regulação de serviços públicos vem 

sendo debatida no Brasil há muitos anos. Com as privatizações ocorridas na década de 

noventa nas áreas de telecomunicações e energia elétrica, outras áreas passaram a ter 

também suas agências reguladoras, entre elas a de saneamento. 

A regulação tem papel fundamental para que se alcance a desejada 

universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Embora estejam sujeitas a interferências políticas para indicação de suas diretorias ou 

ainda tenham quadros insuficientes e pouco capacitados para fazer cumprir suas 

obrigações, as agências tem sido pressionadas por demandas da sociedade e pelos 

Ministérios Públicos Federal e Estadual para que atuem ativamente. Sua atuação, 

quando existem e funcionam, é claro, contribui de forma objetiva para que, entre 

																																																																																																																																																															
ambiente; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da 
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.	
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/plansab. 
 



outras coisas, sejam atingidos alguns objetivos como (Galvão, Alceu; Paganini, 

Wanderley; 2009): 

• Políticas públicas sejam cumpridas; 

• Empresas prestadoras dos serviços tenham maior eficiência gerencial; 

• Fortalecimento da segurança jurídica para os contratos tanto com 

operadores públicos quanto privados; 

 Além da dificuldade dos entes federados para estruturar as agências 

reguladoras, ainda deve se considerar que as mesmas também precisam atuar com 

base nas características e condições regionais e/ou locais. Muitas vezes e 

principalmente quando a operadora regulada é pública, fica difícil conseguir obter 

dados e informações financeiras, contábeis e operacionais que permitam a devida 

construção de todo processo regulatório. 

De fato, o marco regulatório estabeleceu uma clara sequência lógica que 

vincula o titular do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, com 

as atividades de prestação dos serviços – de forma direta ou indireta – o planejamento 

– com a obrigação de ter um PMSB – e a definição da forma de regulação, se por 

agência própria ou do Estado. 

Segundo a Associação Brasileira das Agências de Regulação3 (ABAR,2016), 

em 2015 existiam 50 agências reguladoras dos serviços de água e esgoto: 23 de 

abrangência Estadual, 24 municipais e três de consórcios de municípios. Em 2007, 

quando foi estabelecida a Lei do Saneamento, eram somente 21 agências.   

Ainda segundo a ABAR, 2.746 munícipios possuíam regulação do saneamento 

em 2014 quando em 2009 eram somente 853. Das 27 unidades da Federação, cinco 

possuem 90% a 100% dos seus munícipios regulados (SC, GO, DF, AC e PE) e 

quatro com 80% a 90% de regulação dos munícipios (TO, BA, CE, PB).  

É claro que do ponto de vista quantitativo houve uma evolução, entretanto é 

sabido que há muitas distorções no entendimento do que seja o papel da agência, tanto 

para os regulados – notadamente os públicos – quanto para os reguladores. Não 

faltam exemplos, principalmente de agências municipais cujo papel é meramente 

																																																								

3Referência: Instituto Trata Brasil, ABAR – Associação Brasileira de Agências de Regulação e Marcos Fey Probst, 
Consultor jurídico da Federação Catarinense de Municípios (FECAM). Ex-Diretor Geral da Agência Reguladora 
Intermunicipal de Saneamento Básico (ARIS). Gheorge Patrick Iwaki gheorge@tratamentodeagua.com.br 
Responsável Técnico 

 



acomodar indicados políticos e atuar conforme o prefeito manda ou mesmo agências 

estaduais, cuja estrutura é muito precária e submetida a muitos interesses por atuar em 

vários setores além do saneamento básico. 

A existência das Agências Reguladoras Estadual, Municipal e Regional, 

representam de certa forma uma oportunidade para melhorar o sistema regulatório, 

pois estabelecem uma competitividade informal entre si. A realidade chama atenção 

para o que de fato acontece quanto às condições das agências para atuar, pois boa 

parte delas, especialmente as municipais, não atendem aos requisitos e finalidades 

para as quais foram criadas.  

Esses requisitos são colocados em cheque com a própria forma de atuação das 

agências, posto que muitas delas fogem de suas características que devem se pautar 

por fiscalizar indicadores econômicos, técnicos, operacionais e de performance dos 

contratos de concessão ou de programa, para atuar como auditoras da operação, 

conferindo o estado físico de estações de bombeamento ou querendo assumir o papel 

de gestor “ad hoc” dos serviços. 

2.4 Aspectos econômicos e sociais: o desafio de sair do discurso à prática. 

Como já se mencionou antes, a análise dos capítulos não se faz de forma 

isolada e, conforme o espírito da lei, há um lógico encadeamento entre as partes que a 

compõem. 

Neste caso, o conceito dado a este capítulo encontra amparo nos dispositivos 

que regem os princípios da regulação, conforme o artigo 22, inciso IV, o qual 

estabelece a preservação do equilíbrio econômico-financeiro como um dos objetivos 

da regulação dos serviços de saneamento básico, como se lê:  

Art. 22.  São objetivos da regulação: 

... 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos 

que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade”. (Grifo do autor deste 

capítulo). 

O conceito de equilíbrio econômico – financeiro não pode ser também 

considerado como algo estranho ao ambiente de planejamento e gestão, pois desde a 

época do PLANASA, a tarifa era tida como o instrumento que deveria tornar real este 

equilíbrio. 



Outro conceito relevante é o da sustentabilidade empresarial que decorre 

exatamente da existência de uma tarifa que seja justa, sem onerar os clientes e 

contribuindo para a geração de receita para garantir a sustentabilidade do prestador, a 

operação regular e confiável do serviço, bem como a capacidade de pagar e investir 

para melhoria e ampliação das unidades. 

Então seria possível imaginar que este equilíbrio econômico – financeiro 

estivesse somente apoiado em uma boa tarifa, porém a sustentabilidade empresarial 

do prestador do serviço, não depende apenas dela. Está diretamente associada a 

eficiência gerencial que bem conduzida, transforma a tarifa em receitas suficientes 

para cobrir as despesas e gerar lucro para viabilizar a prestação do serviço com 

qualidade em todos o sentidos. 

Uma das coisa que mais se ouve falar é que os reajustes tarifários ficaram 

represados ao longo dos últimos anos. Será verdade? A inflação foi maior que os 

reajustes desde 2007? E se foi, como se avalia a sustentabilidade dos operadores hoje? 

Com base no IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2007 até 2015 o valor 

acumulado foi de 55,91%. 

Tomando o SNIS 2015 como referência, se verificou que ao longo do mesmo 

período observado no parágrafo anterior, das cinco regiões do país, duas delas, Norte 

e Nordeste acumularam índices de 56,02% e 61,06% respectivamente, mostrando 

tarifas maiores onde os serviços apresentam os piores indicadores. Em termos 

nacionais, acumularam-se reajustes de 47,43%. Os gráficos 1 e 2, destacam as 

variações ao longo do tempo. 

 

Gráfico 1 – Tarifas médias por natureza jurídica (SNIS) 



Os serviços realizados pelas CESB, conforme o gráfico apresentado 

anteriormente, apresentavam em 2015 tarifas médias praticadas inferiores as dos 

serviços sob responsabilidade de empresas privadas, enquanto se observa que para os 

serviços locais operados pelos SAAE – Serviços Autônomos de Água e Esgoto há 

uma defasagem, a qual obviamente resulta de reajustes muito abaixo da inflação. 

Gráfico 2 – Valores de tarifas médias praticadas por região e Brasil (SNIS). 

De forma breve, se observa no gráfico 2 que as tarifas da região Centro Oeste 

talvez sejam influenciadas pelo número de serviços privados nas localidades de maior 

população, enquanto que as tarifas registradas para a região Sudeste, a de maior poder 

aquisitivo, podem indicar as características da variedade de categorias de clientes com 

a maior escala regional de clientes residenciais e industriais ou ainda a pressão 

regulatória. 

Em linhas gerais, o exemplo utilizado aqui de tarifas praticadas tem a 

finalidade de levantar reflexões sobre o tema defasagem de tarifas e os resultados que 

podem ser obtidos com tarifas justas. De acordo com a lei nº 11.445/2007, a análise 

das tarifas se resume basicamente na simples equação: 

 

 

E 

Explorando um pouco mais o tema da sustentabilidade e do equilíbrio 

financeiro, visto que a tarifa somente mostra que seus valores não estão tão defasados 

Equilíbrio financeiro com a venda de serviços = Custos gerenciados com 
eficiência +  Tarifa justa 



em relação a inflação, com exceção dos serviços sob responsabilidade de SAAE, 

pode-se usar mais um indicador tendo o SNIS como fundamento. 

Segundo aquele relatório, o índice de suficiência de caixa é a  capacidade de 

caixa para pagamento das despesas correntes, simulada esta situação ao confrontar a 

arrecadação com a soma das despesas de exploração; de juros, encargos e amortização 

do serviço da dívida; e fiscais ou tributárias. Com base na análise da evolução da 

prestação global dos prestadores de serviços entre 2005 e 2015, se constata que pouca 

coisa evoluiu neste sentido, posto que os valores respectivos foram de 104,9% e 

107,20%, mas não se pode deixar de registrar que globalmente houve suficiência de 

caixa para pagar as despesas correntes. 

Considerando as próprias características do Brasil e do setor, vale a pena 

mostrar esse índice de acordo com a natureza dos prestadores de serviços em 2015. 

Para os de natureza regional o valor era de 105,5%; natureza microrregional, 110,2% 

e os locais, 112,6%. 

Por fim, encerrando este tópico se faz uma última comparação entre despesas 

médias praticadas por região e as tarifas médias obtidas entre 2009 e 2015, visto que a 

mesma base de dados não pode ser utilizada para 2007 e 2015. Em 2009, apenas no 

Sudeste a tarifa média superou a despesa média; em 2015, as tarifas médias do regiões 

Norte, Nordeste e Centro Oeste superaram as despesas médias. O Sudeste, 

possivelmente sofreu os efeitos da dita crise hídrica. O gráfico 3, apresenta os 

números. 

 
Gráfico 3 – Relação entre despesa e tarifa média por região (SNIS) 



Em síntese, os dados disponíveis para esta análise apontam para resultados que 

mostram que a realidade financeira dos prestadores nesses anos de vigência do marco 

regulatório, se não possibilitaram a garantia da sustentabilidade demonstraram que há 

uma viabilidade latente que pode ser melhor aproveitada na medida em que a gestão 

dos prestadores de serviços como CESB e SAAE – responsáveis por atender a quase 

85% da população brasileira – seja mais eficiente. 

Os números que foram apresentados ainda careceriam de maior profundidade 

para conhecer o estado econômico dos prestadores, se fosse cabível estudar neste 

momento os balanços contábeis dos prestadores e seus índices, mesmo de forma 

amostral.  

2.5 Investimentos e índices de cobertura: atestando as incoerências no 

setor. 

A existência da lei nº 11.445/2007 e seu decreto de regulamentação nº 

7.217/2010, criaram muitas expectativas sobre a evolução das atividades de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário principalmente, ampliando 

esperanças na área de resíduos sólidos, com algumas conquistas já registradas e 

frustrando a muitos pela inexistência de nenhum avanço em drenagem urbana. 

Sem dúvidas, a medida mais usada para avaliar os avanços do setor é o 

percentual de população atendida. Para tanto há mais de uma fonte e metodologias 

para sua determinação, o que é um dos problemas no setor. O IBGE realiza a PNAD – 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio e o SNIS compila dados e informações 

gerando uma série histórica de diagnósticos. Com base na PNAD 2015, a ABES 

apresentou um relatório4 destacando o que ocorreu no Brasil após dez anos da lei nº 

11.445/2007, apontando por exemplo que em: 

• Abastecimento de água 

POP.ATENDIDA % 2008 2015 

BRASIL 83,9 85,4 

SUDESTE(SE) 91,8 92,2 

SUL(S) 84,1 88,3 

CENTRO OESTE(CO) 81,3 85,7 

NORDESTE(NE) 78,0 79,7 

																																																								
4“Situação do Saneamento Básico no Brasil - uma análise com base na PNAD 2015” analisa os principais 
indicadores de saneamento no Brasil, por meio de suas cinco Grandes Regiões e Unidades da Federação em um 
comparativo 20008/2015. O relatório completo com os dados por Grandes Regiões e Unidades da Federação está 
disponível no site da ABES -  http://abes-dn.org.br/ . 
  



NORTE(N) 58,3 60,2 

Com base na planilha acima vê-se que a região Centro Oeste apresentou o 

maior crescimento relativo e a região Sudeste, o menor. Exercitando a reflexão como 

questão de mérito deste capítulo, pode-se perguntar por que o CO e S apresentaram 

maior crescimento? Houve mais investimentos? E por quê o SE teve tão pouca 

variação? Acompanhou-se o crescimento vegetativo das populações? 

• Esgotamento sanitário. 

POP.ATENDIDA % 2008 2015 

BRASIL 59,3 65,3 

SUDESTE(SE) 85,1 88,6 

SUL(S) 56,6 65,1 

CENTRO OESTE(CO) 39,6 53,2 

NORDESTE(NE) 35,4 42,9 

NORTE(N) 15,0 22,6 

Novamente aqui as variações percentuais mostram que a região CO teve o 

maior crescimento contra o menor na SE. O NE e o N seguem com os menores 

valores, entretanto se verifica que no período houve um significativo avanço na 

população atendida com esgotamento sanitário segundo os critérios da PNAD/IBGE5. 

Que razões contribuíram então para que os serviços de esgotamento sanitário tivessem 

um avanço maior que os de abastecimento de água? Será que as obras do Minha Casa 

																																																								
5 Abastecimento de água: Investigou-se a existência de água canalizada nos domicílios particulares permanentes e 
a sua proveniência. Quanto à existência de água canalizada, os domicílios foram classificados em: Com 
canalização interna: Para o domicílio que tivesse água canalizada para, pelo menos, um cômodo; ou sem 
canalização interna. Para o domicílio que não tivesse água canalizada para nenhum cômodo. A proveniência da 
água utilizada nos domicílios foi classificada em: Rede geral: Quando o domicílio fosse servido por água 
proveniente de uma rede geral de distribuição, com canalização interna ou, pelo menos, para o terreno ou 
propriedade em que se situava; ou Outra, quando o domicílio fosse servido por água proveniente de poço ou 
nascente, reservatório abastecido por carro-pipa, coleta de chuva ou outra procedência que não se enquadrasse nas 
anteriormente descritas. Banheiro ou sanitário: Investigou-se a existência de banheiro ou sanitário, para uso dos 
moradores, no domicílio particular permanente ou no terreno, ou na propriedade em que estava situado. Pesquisou-
se, também, se o banheiro ou sanitário era de uso exclusivo ou comum dos moradores de mais de um domicílio 
particular permanente. Considerou-se como  banheiro o cômodo destinado a banho e que também dispusesse de 
vaso sanitário ou buraco para dejeções. Considerou-se como sanitário o cômodo ou o local limitado por paredes de 
qualquer material, coberto, ou não, por um teto e que dispusesse de vaso sanitário ou buraco para dejeções. 
Esgotamento sanitário: O escoadouro do banheiro ou sanitário de uso dos moradores dos domicílios particulares 
permanentes foi classificado, quanto ao tipo, em: Rede coletora (de esgoto ou pluvial) - Quando a canalização das 
águas servidas e dos dejetos estivesse ligada a um sistema de coleta que os conduzisse para um desaguadouro geral 
da área, região ou município, mesmo que o sistema não dispusesse de estação de tratamento da matéria esgotada; 
Fossa séptica ligada à rede coletora de esgoto ou pluvial: Quando as águas servidas e os dejetos fossem esgotados 
para uma fossa, onde passavam por um processo de tratamento ou decantação, sendo a parte líquida canalizada 
para um desaguadouro geral da área, região ou município; Fossa séptica não ligada à rede coletora de esgoto ou 
pluvial: Quando as águas servidas e os dejetos fossem esgotados para uma fossa, onde passavam por um processo 
de tratamento ou decantação, sendo a parte líquida absorvida no próprio terreno; ou Outro, quando os dejetos 
fossem esgotados para uma fossa rudimentar (fossa negra, poço, buraco etc.), diretamente para uma vala, rio, lago 
ou mar, ou quando o escoadouro não se enquadrasse em quaisquer dos tipos descritos anteriormente.	
http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2015/default_brasil.shtm 
 
 



Minha Vida com a produção de muitas unidades com sistemas independentes foi um 

dos fatores? 

Mas, ainda há os indicadores do SNIS que se baseiam nos dados e 

informações coletados diretamente dos operadores, os quais serão mostrados na tabela 

adiante para as populações totais e não as urbanas, para possibilitar a comparação 

com a PNAD 2015. 

 
Alguns pontos merecem referencia, tais como as diferenças de valor, posto que 

a PNAD é uma pesquisa que vai a domicílios em geral e com critérios diferentes, 

enquanto o SNIS trata exclusivamente do que os operadores lhes informam. Mas, em 

termos qualitativos, dos números apresentados se vê que o NE apresentou maiores 

valores em abastecimento de água e o SE a menor variação; para a coleta e tratamento 

de esgoto o SE apresentou maiores variações e as menores, ficaram para o N e o NE 

respectivamente. 

Tanto pela PNAD quanto pelo SNIS houve avanços pequenos em 

abastecimento de água e em esgotamento sanitário, porém os números do SNIS 

mostram avanços maiores. 

Com estas informações, onde o setor deveria estar em termos de atendimento? 

Segundo o PLANSAB6, tanto para abastecimento de água como para esgotamento 

sanitário, considerando o conceito de serviços que cobram tarifas, é possível ter uma 

visão comparativa nos gráficos 4 e 5. Se observa que no caso do abastecimento de 

água o comportamento das curvas é mais estável e no caso do esgotamento sanitário, 

ocorre uma alternância de posições que mostram inclusive a antecipação de metas no 

																																																								
6 As metas de curto, médio e longo prazo - 2018, 2023 e 2033 - estabelecidas no PLANSAB foram definidas a 
partir da evolução histórica e da situação atual dos indicadores, com base na análise situacional do déficit, sendo 
em alguns casos necessário operar com estimativas desta situação, em vista de fragilidades dos dados atuais. 
Tendo presente a evolução mais recente dos indicadores, 80 especialistas foram consultados, em duas rodadas, 
empregando a técnica do Método Delphi, apresentando suas expectativas para o setor em 2030, com o Cenário 1 
como referência para a política de saneamento básico no País. http://www.cidades.gov.br/saneamento-
cidades/plansab. 
 

2007 2015 2007 2015 2007 2015
BRASIL 80,90 83,30 42,00 50,30 32,50 42,70

SUDESTE 90,90 91,20 65,30 77,20 33,80 47,40
SUL 86,20 89,40 31,50 41,00 29,50 41,40

CENTRO OESTE 87,70 89,60 43,90 49,60 41,80 50,20
NORDESTE 68,70 73,40 18,90 24,70 29,80 32,10

NORTE 52,90 56,90 5,10 8,70 9,60 16,40

POP. 
ATENDIDA %

ABAST.D'ÁGUA COLETA DE ESGOTO ESGOTO TRATADO*

* - Corresponde ao volume referente a água consumida. Fonte: SNIS



caso da região Sudeste. Nesses gráficos é visível a distância entre a realidade – tanto 

pelo SNIS quanto pela PNAD – e a meta do PLANSAB para 2018.   

 

 
Gráfico 4 – Comparativo de metas do PLANSAB/Água 

 
Gráfico 5 – Comparativo de metas do PLANSAB/Esgoto 

Uma maneira possível de avaliar de forma mais abrangente se os índices de 

atendimento tiveram algum obstáculo específico além das dificuldades de gestão, é 

analisar como se comportaram os investimentos no período que se avalia o efeito do 

marco regulatório na prestação dos serviços. 

Ao longo dos últimos dez anos, em que pese as dificuldades para captação, 

desembolso e aplicação adequada de recursos do FGTS – Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, houve aumento de mais de 200% entre o que foi movimentado 



desde 2007 em todo Brasil nas obras de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário e o que se aplicou em 2015. 

De fato, quando se trata de recursos para financiar o setor de saneamento, seja 

para operadores públicos estaduais e municipais ou privados, existem muitos entraves 

e também ineficiências, principalmente entre os operadores públicos para apresentar 

seus projetos, captar os recursos, contratar o financiamento e enfim executar o projeto 

no prazo devido. 

Os números do PLANSAB são por demais conhecidos e estimam ser 

necessários R$ 304.042.000.000,00 (trezentos e quatro bilhões e quarenta e dois 

milhões de reais) para o período de 2014 a 2033. É claro que há muitas discussões 

sobre o desempenho dos bancos CAIXA e BNDES no financiamento de projetos, 

entretanto, em estudo recente contratado pela CNI para propor uma agenda visando 

otimizar o fluxo de liberação de recursos do FGTS7, apontou entre outras coisas, que 

que três CESBS são responsáveis pelo uso de 58% dos recursos contratados no 

sistema FGTS, caracterizando a grande distorção gerencial entre as operadoras 

públicas e os atuais critérios inadequados para levar a justa captação e aplicação dos 

recursos financeiros beneficiando de forma mais equânime a sociedade e as 

operadoras.  

Esse número demonstra, por si só, a necessidade de revisões na forma de 

captação, na capacidade gerencial do tomador público para captar, utilizar e pagar 

pelos recursos financiados, bem como nas normas que regem a gestão do FGTS pelo 

operador e pelo agente financeiro. Além disso, o orçamento projetado, que sempre 

privilegia as operadoras públicas, termina impedindo as empresas privadas de 

contratarem montantes maiores alavancar seus contratos de concessão ou PPP. 

Apesar do que se conhece sobre a eficiência na utilização de recursos do 

Fundo por operadoras públicas e privadas, o Governo Federal não consegue ter uma 

posição mais firme sobre que deve captar mais recursos e estabelece limites por tipo 

de operadoras – publicas ou privadas – dificultando a execução de projetos e 

melhorias notadamente no âmbito das concessões, PPP e subconcessões. A crise 

econômica atual e os graves problemas políticos que atingem o Brasil hoje a partir da 

																																																								
7 Confederação Nacional da Indústria. Investimentos em saneamento com recursos do fundo de garantia do tempo 
de serviço (FGTS) : uma agenda de simplificação e otimização / Confederação Nacional da Indústria. – Brasília : 
CNI, 2017. 43 p. : il.1. Investimentos. 2. FGTS. 3. Saneamento. I. Título. CDU: 339.923. Álvaro José Menezes da 
Costa. 
  



chamada operação lava jato, tem seus impactos no setor e a redução do orçamento 

operacional do FGTS para 2017 mostra esta situação.8 

Entretanto, usando o PLANSAB após a sua aprovação em 2013 e focando a 

análise no que se pretende avaliar que é evolução do setor ao longo da vigência do 

marco regulatório, se observa no gráfico 6, que os investimentos realizados com base 

no SNIS mostram que apenas na região Sudeste houve a superação da meta do 

PLANSAB em 2014 e 2015, ainda que por uma pequena diferença. Ou seja, de fatos 

as metas do PLANSAB não estão sendo atingidas e tendem a confirmar estudos e 

projeções que lançam o alcance das metas para muito além de 2033. 

 
Gráfico 6 – Comparativo de metas do PLANSAB e investimentos com base no SNIS. 

Ao longo do tempo e da história do setor, o costume tem sido medir a 

eficiência dos gestores públicos pela quantidade de investimentos realizados. 

Normalmente, para o setor público em maior parte, prevalece a intensa e dedicada 

busca pelos conhecidos recursos não onerosos, até porquê, poucos operadores 

públicos conseguem se habilitar em financiamentos. 

Mas analisando quanto se investiu desde 2007 segundo o SNIS, é fato que 

houve um avanço nesse quesito e se os resultados desses investimentos ainda deixam 

a desejar, talvez não seja tão somente porque é difícil obter recursos onerosos e não 

onerosos. As estatísticas que mostram a quantidade de contratos concluídos no PAC, 

																																																								
8 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 24 DE MARÇO DE 2017, Altera a Instrução Normativa nº 5, de 12 de 
janeiro de 2017, que dispõe sobre o Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
referente à área de Saneamento Básico, para o exercício de 2017. Reduziu o total de R$ 9 bilhões para R$ 6 
bilhões, de R$ 5 bilhões para R$ 3,3 bilhões no setor público e R$ de R$ 4 bilhões para R$ 2,7 bilhões no privado. 
	



retratam uma ineficiência muito grande dos operadores públicos na execução das 

obras, no tempo para sua conclusão quando ela ocorre e, o que é pior, na má 

qualidade das mesmas tornando operação dos serviços mais cara e ineficiente. 

Avaliando os dados do SNIS, se verifica que os investimentos realizados pelos 

participantes do relatório atingiram entre 2007 e 2015 um crescimento de 200,89% e 

para as regiões também ocorreram elevações superiores a 100%. É claro que se deve 

reconhecer que apenas esses índices não são referência, visto que as necessidades, 

ainda que apresentadas no PLANSAB para um período posterior, são maiores que o 

que se investiu. 

Em 2014, os Estados do Nordeste, Sul e Centro Oeste, em comparação com o 

que se investiu em 2007, tiveram um aumento no valor aplicado de 275,9%, 162,1% e 

182, 7% respectivamente. Aqui vale novamente observar que são investimentos totais 

e não se está separando a fonte, nem a origem do recurso ou o responsável pelo 

investimento. Estas considerações são relevantes apenas para reforçar o objetivo do 

estudo aqui apresentado que é avaliar a evolução da prestação dos serviços de 

saneamento – abastecimento de água e esgotamento sanitário – em geral. 

O gráfico 7 demonstra a variação dos investimento ao longo do período de 

2007 a 2015, quando se investiu R$ 80.249.100.000,00 ( oitenta bilhões duzentos e 

quarenta e nove milhões e cem mil reais), que representou uma média de R$ 

8.916.570.000,00 (oito bilhões novecentos e dezesseis milhões quinhentos e setenta 

mil reais) por ano. Como mais um dado, o segmento privado, mesmo sendo 

minoritário na participação — em torno de 5% dos municípios, 19% da população 

urbana e 6,5% do faturamento —, tem contribuído de forma crescente com os 

investimentos no setor, chegando a representaram 20% dos investimentos totais em 

2014.9 

																																																								
9 Panorama da Participação Privada no Saneamento Brasil - 2016 é uma publicação da ABCON (Associação 
Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto) e do SINDCON (Sindicato 
Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto) Coordenação Geral: Roberto 
Muniz; Coordenação Executiva: Ana Lia de Castro 



 
Gráfico 7 – Investimentos totais segundo o SNIS. 
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investimentos nessas áreas foi de 86,79% do total, cabendo ao abastecimento de água 

o percentual de 40,71% e ao esgotamento sanitário, 46,08%. Chama atenção, todavia 

apenas confirmando o que já se mencionou sobre a capacidade para obter recursos 

financeiros , que a região Sudeste tenha aplicado 59,51% e 49,53% dos recursos totais 

em esgotamento sanitário e abastecimento de água respectivamente. As regiões Norte 

e Centro Oeste tiveram as menores participações na distribuição dos recursos totais. 

Outras considerações poderiam ser juntadas a esta análise, mas não se entende 

que a comparação entre os índices de atendimento e investimentos realizados seja 

prejudicada quando se confirma a incoerência que decorre de políticas públicas, 

legislação, práticas e modelos de gestão, pois os investimentos seguem sendo feitos 

sem que se guarde nexo entre áreas mais necessitadas e metas de atendimento, mesmo 

antes do PLANSAB. 

Concluindo este tópico e visando também refletir sobre os motivos que fazem 

o setor de saneamento avançar de modo tão lento e claudicante, se observou que em 

2007 os investimentos per capita em abastecimento de água foram de R$ 15,75/hab 

enquanto que em 2015 este valor foi R$ 34,77/hab para populações totais por região 
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no país. Já em áreas urbanas o valor variou pouco, alcançando R$ 15,87/hab e R$ 

36,43/hab respectivamente. 

Quando se tratou de esgotamento sanitário, as dificuldades que se associam a 

todo ciclo de gestão do serviços vem à tona, na medida em que se observou que em 

2007 o valor de investimentos per capita foi de R$ 40,18/hab e em 2015 R$ 53,03/hab 

para populações totais e R$ 40,20/hab e R$ 53,79 nas populações rurais, 

respectivamente. 

Ou seja, em dez anos, apesar do déficit e de acordo com o SNIS, os 

investimentos per capita em esgotamento sanitário foram maiores que em 

abastecimento de água, porém o aumento do valor per capita para água foi 

significativamente maior e os reflexos sobre a qualidade do serviço e índice de 

atendimento não se refletiram proporcionalmente. 

2.6 Combate às perdas como ação gerencial 

Há alguns anos que a expressão “perdas de água” vem ganhando notoriedade. 

Matérias jornalísticas, muitos seminários, várias salas em congressos debatendo o 

tema e opiniões de muitas origens sobre as suas causas. Este indicador é influenciado 

por componentes técnicas e administrativas, sendo portanto necessário que sua 

avaliação seja sempre acompanhada de algumas premissas, tais como: 

• Características do prestador de serviços e sua relação com a região 

geográfica, o meio ambiente, o clima e a sua personalidade jurídica; 

• Qualidade dos dados e informações fornecidas ao SNIS ao longo do 

tempo, segundo o critério de coleta e confiabilidade das fontes; 

• Mudanças processadas pelo SNIS nas formas de análise e divulgação dos 

dados e informações ao longo do tempo.  

Portanto, neste estudo, não se avaliará a influência que as premissas postas 

tiveram sobre os dados e informações que serão apresentados, utilizando-se 

diretamente o que o SNIS retratou. 

Sem dúvida as perdas são o resumo da ação gerencial, bem ou mal executada, 

que é desenvolvida pelo prestador de serviços. Representada por dois indicadores 

mais conhecidos como perda na distribuição (IPD) e no faturamento (IPF)10, a perda é 

o retrato da gestão. Ao longo dos últimos trinta anos muitos programas de combate às 
																																																								
10 IPD(%)={[(Volume produzido + Volume tratado informado-Volume de serviço)]-Volume consumido}/(volume 
produzido + Volume tratado informado-Volume de serviço) x 100; IPF(%)={[(Volume produzido + Volume 
tratado informado-Volume de serviço)]-Volume faturado}/(volume produzido + Volume tratado informado-
Volume de serviço) x 100 



perdas foram iniciados, desenvolvidos, implantados e descontinuados, mantendo-se os 

índices sempre muito elevados. 

O combate às perdas deve ser encarado como um processo de gestão que está 

inserido em toda organização, seja ela pública ou privada, pois seus reflexos 

aparecerão em todas áreas. Não há como se concentrar por exemplo no indicador 

perdas na distribuição, que tem caráter técnico e operacional, e separa-lo do indicador 

perdas de faturamento, que tem caráter comercial e financeiro. A avaliação dos efeitos 

das perdas e a estratégia de gestão empresarial a ser adotada para combate-la, deve 

considerar que as perdas IPD e IPF não são eventos isolados dentro da organização. 

As perdas, quando são elevadas, representam desperdício real de recursos 

hídricos, operacionais e de receita para o prestador de serviços. Os custos decorrentes 

delas devem ser minimizados e estar sujeitos a gerenciamento apropriado pois, via de 

regra, conseguem ser transferidos para o consumidor na tarifa ou na ineficiência. 

Assim, programas de avaliação, controle e redução de perdas contínuos e efetivos 

como, por exemplo, os recomendados no pouco conhecido Programa Nacional 

Combate ao Desperdício Água –  PNCDA11, podem ser utilizados como auxílio na 

gestão do prestador. 

De todo modo, mantendo o foco no objetivo deste capítulo quanto a avaliação 

das mudanças e avanços ocorridos no saneamento desde 2007, se tratará de apresentar 

números gerais das perdas ao longo do tempo de observação com base no SNIS, para 

acompanhamento da evolução e seu ritmo. 

Considerando, como já se mencionou em tópicos anteriores, que se tratará de 

apresentar um panorama nacional para os indicadores, pode se observar que segundo 

o SNIS 2015, no quadro 28, que apresenta a evolução global dos serviços para todos 

os participantes do relatório, a redução em pontos percentuais do IPD entre 2005 e 

2015 foi de -6,8 pp, diminuindo de 43,5% para 36,7%. Aqui, sem dúvidas pode se 

dizer que apesar de mudanças e avanços localizados em alguns prestadores de 

serviços e cidades, como se vê no Ranking do Saneamento do Trata Brasil, a evolução 

foi tímida, pífia e quase imperceptível. 

Os gráficos adiante apresentam as variações por região entre 2007 e 2015 para 

o IPD e para o IPF.  

																																																								
11 Existem várias publicações do Programa disponíveis no sítio eletrônico: 
http://www.pmss.gov.br/index.php/biblioteca-virtual/programa-nacional-combate-aodesperdicio-agua-pncda . 
 



 
Gráfico 8 – Variação do índice de perdas de faturamento entre 2007 e 2015 (SNIS). 

O gráfico mostra que apenas a região SE conseguiu ter uma redução superior a 

6 pp. As demais tiveram reduções menores e a região S manteve seu índice. É clero 

que entre 2007 e 2015 houve alterações e valores maiores ou menores que os 

apresentados acima foram alcançados, porém esta situação reforça mais ainda a 

existência de inconstância e descontinuidade na gestão de muitos prestadores de 

serviços, principalmente os públicos estaduais e municipais. 

 
Gráfico 9 - Variação do índice de perdas na distribuição entre 2007 e 2015 (SNIS). 
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O gráfico anterior mostra que as região SE, N e S conseguiram ter uma 

redução superior a 6 pp. As demais tiveram reduções menores e desta feita, a região 

CO manteve seu índice quase no mesmo ponto. É claro que entre 2007 e 2015 houve 

alterações e valores maiores ou menores que os apresentados acima foram alcançados, 

porém esta situação reforça mais ainda a existência de inconstância e descontinuidade 

na gestão de muitos prestadores de serviços, principalmente os públicos estaduais e 

municipais. 

Assim, numa constatação pouco recomendável para o setor, a redução de 

perdas, medida pelos indicadores aqui utilizados, praticamente não avançou nesses 10 

anos de existência do marco regulatório nacional. 

2.7 Conclusão 

Diante dos tópicos analisados e dos resultados conhecidos, a conclusão deste 

capítulo poderia se iniciar utilizando uma frase do economista John Maynards Keynes 

que disse: “Para o governo, o mais importante não é realizar coisas que os indivíduos 

já estão fazendo, e fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior, mas fazer aquelas 

coisas que atualmente deixam de ser feitas.”( The end of laissez-faire). O exemplo 

mais recente de como o Governo e os políticos brasileiros não fazem as coisas que 

atualmente não são feitas, pode ser vista com o PPI – Programa de Parcerias e 

Investimentos do BNDES, o qual vai realizar estudos sobre como resolver os 

problemas de saneamento nos Estados, mesmo já havendo centenas de bons exemplos 

no país de soluções implantadas e encaminhadas. Não seria melhor o BNDES 

incentivar as práticas em andamento com formas de financiar modelos sustentáveis de 

gestão já conhecidos?  

Talvez uma das provocações que reste deste breve estudo sobre mudanças e 

evoluções no setor de saneamento sob a égide do marco regulatório, é que não dá 

mais para pensar que os serviços de saneamento são um monopólio da engenharia 

clássica representada por projetar, dimensionar, operar e manter. Há anos que 

teimosamente se insisti em reagir contra a assunção do setor como uma área de 

serviços, de comercialização e atendimento a demandas da sociedade para acesso a 

um bem natural que é a água12, com seus reflexos sobre o meio ambiente e a saúde 

pública pela adequada coleta, tratamento e disposição dos esgotos. 

																																																								
12 Em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei nº 9.433/1997, também conhecida como Lei das Águas. O 
instrumento legal instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Segundo a Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos 



Com um olhar sobre o que aconteceu com os serviços de saneamento entre 

2007 e 2015 segundo os dados aqui avaliados e como as políticas públicas atuaram 

para seu desenvolvimento neste período, novamente se recorreria a Keynes para, de 

forma comparativa e talvez desigual, considerar que o setor de saneamento vive em 

permanente estado de “stop and go”, ainda que seja um setor influenciado 

equivocadamente por seu papel “social” defendido por sindicatos de urbanitários, 

empregados corporativistas e gestores com visão de curto prazo, pautada em 

resultados eleitorais.  

Como se caracterizaria este “stop and go” no setor de saneamento? De acordo 

com os tópicos analisados neste capítulo e sua relação com a lei nº 11.445/2007 é 

possível ver alguma semelhança no ciclo representado na figura 12, que marca o setor 

há anos, atingindo ainda principalmente a maioria dos prestadores de serviços 

públicos. Os privados, aparecendo com mais vigor no mercado há pouco tempo, são 

também prejudicados, mas muito mais pelas definições e indefinições do Governo 

Federal e suas políticas de financiamento para o setor.  

Assim, este ciclo se resume a: 

 

 

  

 

 

 
 

	
	
	
	

Figura 12 – Ciclo esquemático idealizado para contextualizar a situação de prestadores públicos. 
 

Nesses dez anos de vigência do marco regulatório, pode se entender que a fase 

do “go” está representada na existência da própria lei nº 11.445/2007 e dos 

investimentos com recursos do PAC; de outra forma, a fase do “stop” é reconhecida 

pela insegurança jurídica e dificuldade para captar recursos para financiar PPP, 

concessões e subconcessões, pela descontinuidade administrativa nos prestadores 
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públicos, pela regulação pouco capacitada e claudicante, pelas ausências e 

deficiências nos Planos de Saneamento, pelas ineficiências gerenciais dos prestadores 

de serviços, por normas e políticas governamentais que dificultam acesso a recursos 

do FGTS, por excesso de agentes públicos federais, estaduais e municipais que 

interferem na prestação dos serviços de saneamento e por fim pela deficiência ou 

inexistência de gestão integrada dos planos municipais e planos estratégicos de gestão 

dos prestadores. 

De fato, para o setor de saneamento a teoria do “stop and go” é uma adaptação 

que tem como finalidade mostrar que apesar de mudanças importantes os serviços não 

mostram indicadores nacionais ou regionais representativos de avanços. Enquanto se 

investiu muito no período, se observou que o índice de atendimento não correspondeu 

ao investimento realizado, além de ser incompatível com o PLANSAB e, 

provavelmente alguns planos municipais. 

Em termos de legislação e segurança jurídica, não se pode dizer que não 

avançou e o resultado pode ser medido pelos ajustes de modelos de gestão com 

contratos de programa sendo firmados, PPP contratadas, concessões assumidas por 

empresas privadas e alguns outros modelos de parceria implantados. 

Enfim, o se conclui é que de fato, em que pese as mudanças ocorridas em 

decorrência da existência de um marco regulatório, os avanços que se registraram não 

trouxeram impactos diretos para a sociedade capazes de serem aferidos por mais 

pessoas atendidas, maior eficiência na prestação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, melhor qualidade do produto entregue aos clientes e 

regularidade tarifária. 

Como recomendação com base no que se avaliou neste capítulo e visando 

seguir os caminhos traçados no PLANSAB com a devida adequação a cada realidade 

regional, algumas sugestões como macro ações podem ser apresentadas, tais como: 

a) Pelo Governo Federal: 

• Concentrar no Ministério das Cidades/ SNSA – Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental a gestão nacional do saneamento básico; 

• Com base no histórico da utilização de recursos do FGTS e outras fontes, 

definir critérios que beneficiem quem de fato apresenta projetos 

sustentáveis de acordo com a lei nº 11.445/2007 e que comprove 

eficiência na aplicação dos recursos; 



• Possibilitar com base em indicadores de gestão e de viabilidade que o 

setor de saneamento tenha acesso a benefícios fiscais e subsídios que 

possam acelerar o alcance de metas mais rapidamente com base no 

PLANSAB e nos planos municipais. 

b) Pelos municípios: 

• Elaborar os Planos Municipais de Saneamento compatibilizados com a 

gestão das cidades; 

• Desenvolver e implantar a gestão integrada do saneamento: água, esgoto, 

resíduos e drenagem urbana. 

c) Pelos prestadores de serviços: 

• Revisar suas leis de criação e estatutos de modo a estabelecer novos 

modelos de atuação organizacional/empresarial, implantando modelos de 

governança adaptados aos princípios da lei nº 11.445/2007; 

• Capacitar suas estruturas técnicas, jurídicas e financeiras para atuar em 

mercados regulados e competitivos; 

• Revisar e modernizar seus modelos gerenciais para reduzir perdas e 

alcançar a sustentabilidade financeira; 

• Melhorar sua relação com os clientes em geral compatibilizando suas 

estruturas tarifárias a realidades locais e a realidade dos custos dos 

serviços. 

d) Pela sociedade: 

• Cobrar a elaboração de Planos Municipais; 

• Cobrar a atuação responsável de agências reguladoras; 

• Utilizar racionalmente os serviços de água e esgoto: evitar desperdícios, 

pagar pelos serviços. 
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