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RESUMO 

 

Objetivo - Neste estudo o objetivo geral foi identificar o efeito da natureza de recurso crítico, 

expresso e consumido no cerne do exercício de um direito consagrado à vida, que é a água, 

como um fator de limitação à privatização plena da sua oferta/gestão, a partir da análise do 

ocorrido em três cidades, usando para tal análise o filtro da Teoria dos Custos de Transação. 

 

Metodologia - Trata-se de um estudo de casos múltiplos, com base em pesquisa bibliográfica 

e documental, ancorada numa revisão do que dispõe a literatura especializada sobre a questão 

da gestão da água e saneamento em face do fenômeno da retomada do poder público da 

prestação dos serviços, até então conduzido pela iniciativa privada, ocorrido em três cidades 

distintas.  

 

Resultados - Foi possível responder ao problema apresentado a partir da relação de duas 

variáveis: 1ª) Todos os serviços públicos eletricidade, gás, telefonia) foram privatizados. O 

saneamento em parte. Diferentes destes outros serviços citados o saneamento fez o 

movimento contrário; 2ª) O que a água possui como elemento essencial que possa interferir 

(ou limitar) na transferência plena do serviço ao setor privado?  

 

Limitações - O estudo realizado apresentou limitações quanto abrangência e seleção dos 

casos e que podem ter introduzido eventuais desvios na análise. Além disso, pesquisa utilizou 

apenas dados secundários e, por motivo de tempo, não foi possível a verificação in loci dos 

casos estudados.  

 

Contribuições Práticas - A questão trazida por essa dissertação se fundamenta sobre um 

fenômeno de caráter mundial que é o inverso da privatização: a reestatização dos serviços de 

saneamento, mais especificamente os que envolvem distribuição de água potável, analisando a 

possibilidade de haver um elemento distintivo em sua natureza, desde a sua indiscutível 

essencialidade aos seres vivos e seu reconhecimento como indispensável para o pleno gozo do 

direito humano à vida, como esculpido na Resolução ONU nº 64/292 de 2010, que trata do 

Direito Humano à Água e Saneamento. 

 



 
 

Contribuições Sociais – Esta pesquisa pode ser útil na construção e desenho de políticas 

públicas em saneamento, sobretudo no que concerne aos aspectos que se relacionam às à 

participação da iniciativa privada no saneamento, às obrigações contratuais estabelecidas 

entre as partes, à transparência da gestão, à alocação de verba públicas, da segregação das 

atividades econômicas e sociais, à qualidade de vida da população, acessibilidade e exercício 

prático do direito à água, entre outros. 

 

Originalidade – O trabalho visa apresentar um olhar distinto e integrador das diferentes 

perspectivas sobre o problema da oferta de água em face da demanda para o seu consumo 

humano. 

 

Palavras-chave- Reestatização, Privatização, Serviços Básicos, Água, Direito.  

 

Categoria do Artigo - Dissertação de Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Objective- In this study the general objective was to identify the effect of the critical resource 

nature, expressed and consumed at the core of the exercise of a right to life, which is water, as 

a limiting factor to the full privatization of its supply / management. from the analysis of what 

happened in three cities, using for this analysis the Transaction Cost Theory filter. 

 

Methodology- This is a multiple case study, based on bibliographic and documentary 

research, anchored in a review of the literature on the issue of water management and 

sanitation in relation to the phenomenon of the resumption of public power in the provision of 

services sanitation services occurred in three different cities. 

 

Results- It was possible to answer the problem presented from the relationship of two 

variables: 1st) All utilities (electricity, gas, telephony) were privatized. Sanitation in part. 

Unlike these other services cited sanitation made the opposite movement; 2) What does water 

have as an essential element that may interfere (or limit) the full transfer of service to the 

private sector?  

 

Limitations- The study presented limitations regarding the scope and selection of cases that 

may have introduced any deviations in the analysis. In addition, research used only secondary 

data and, due to time, it was not possible to verify in loci the studied cases. 

 

Practical Contributions- The issue brought by this dissertation is based on a worldwide 

phenomenon that is the inverse of privatization: the restatization of sanitation services, more 

specifically those involving the distribution of drinking water, analyzing the possibility of 

having a distinctive element in its nature, since its indisputable essentiality to living beings 

and its recognition as indispensable for the full enjoyment of the human right to life, as 

sculpted in UN Resolution 64/292 of 2010, which deals with the Human Right to Water and 

Sanitation. 

 

Social Contributions- This research can be useful in the construction and design of public 

policies on sanitation, especially regarding aspects related to contractual obligations, 



 
 

transparency, allocation of public funds, segregation of economic and social activities, quality 

life, accessibility and practical exercise of the right to water, among others. 

 

Originality- This paper aims to present a different and integrative view of the different 

perspectives on the problem of water supply in face of the demand for its human 

consumption. 

 

Keywords- Restatization, Privatization, Basic Services, Water, Right. 

 

Article Category- Master's Dissertation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo será apresentada uma introdução ao tema, bem como o problema 

de pesquisa da dissertação, seu objetivo geral e específico. Também compõem essa 

abertura a delimitação e a relevância do estudo. 

 A reestatização dos serviços de saneamento é um fenômeno que vem ocorrendo 

em diversas cidades pelo mundo. Ela está relacionada com questões associadas à 

qualidade da prestação do serviço e com o problema da democratização do acesso à 

água tratada em quantidade e preço bastantes para que seja viável a todos. Neste sentido 

reestatizar significa dar viabilidade ao projeto de sociabilização dos serviços públicos de 

saneamento através de ações do estado que visem a garantir o acesso aos seus cidadãos, 

em todo o território nacional, independente da classe social ao qual pertençam 

(CASTRO, 2009).   

 Castro (2009) levanta a questão que define o foco da investigação proposta nesse 

trabalho: cidades que privatizaram o serviço de saneamento, especificamente a 

distribuição da água, estão reestatizando os mesmos. São inúmeros os casos que têm 

como motivos: o descumprimento de cláusulas contratuais, o aumento da tarifária e o 

não atingimento das metas de expansão do serviço. Evidentemente, as condições 

socioeconômicas das cidades, a oferta de água (mananciais), tamanho da população e 

aspectos geográficos são relevantes para constituir a análise de cada caso (em resumo 

no quadro abaixo). Nesse sentido, entre mais de 800 cidades foram escolhidas, para este 

trabalho, uma europeia, uma sul-americana e uma brasileira.   

              Tabela 1: Cidades Selecionadas 

   

                  Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Descrevendo o contexto brasileiro no processo de terceirização e privatização de 

serviços básicos, Andion (2012) afirma que o mesmo teve início com a década de 1980, 

ou como ficou conhecida a “década perdida”, com uma crise que atingiu a economia e a 

administração pública do país, acompanhada pelo crescimento da agenda (internacional) 

neoliberal. Esse pensamento retorna à cena política do Brasil atual, onde os interesses se 

concentram no novo marco regulatório do setor, prevendo entrantes privados já há 

muito interessados. Editada ao fim do Governo do Presidente Michel, a MP 868/18, que 

altera o marco regulatório do saneamento básico – a Lei 11.445/2007 – foi aprovada 

pelo Senado Federal – denominada após a perda da vigência da Medida provisória de 

Projeto de lei nº 3.261/2019 – no dia 6 de junho desse ano, já tendo sido encaminhada 

para votação na Câmara. Esse novo cenário normativo cria as condições ideais aos 

municípios para que promovam a concessão dos serviços de saneamento à iniciativa 

privada, não sem críticas por essa razão. Nesse sentido: “Especialistas consideram que 

a privatização vai de encontro a uma tendência mundial, que é a de remunicipalizar os 

serviços, e privilegia os interesses do capital em detrimento do interesse público” 

(FIOCRUZ, 2019).  

Entretanto, o argumento do Governo Federal é o de que a universalização dos 

serviços não será alcançada sem a participação do privado, sendo esse o seu 

entendimento “enquanto busca argumentos para convencer governadores a seguir pelo 

caminho das privatizações, especialmente em um momento de aperto nas contas 

estaduais” (CARAM, 2019). 

Nesse caminho e aprofundando a discussão, o Relator Especial para Água e 

Saneamento da ONU, Leo Heller afirma que: 

[...] sabemos que faz parte do DNA das empresas privadas a maximização 

dos lucros, se não fizer isso não é uma boa empresa privada. [...]. Sabemos 

que há muitos e muitos limites em se regular um serviço que se trata de um 

monopólio natural (como a água e o esgoto, que não tem concorrência), com 

o risco de captura do regulador pelo prestador de serviço. Tem uma 

complexidade muito grande de enquadrar a empresa privada e maximizar o 

lucro significa maximizar receita e minimizar despesas: significa aumentar a 

tarifa o máximo possível, não praticar a tarifa social e, ao mesmo tempo, não 

expandir os serviços para os mais pobres, não melhorar a tecnologia, não 

modernizar o tratamento, a perda, etc. resumindo, existem muitos riscos de 

violação dos direitos humanos com a privatização (...). A empresa privada 

vai investir o mínimo, tende a tentar maximizar o lucro. Não se trata de um 

discurso antiprivatista, mas de um discurso preocupado com essa orientação 

única por parte do governo. (...) A privatização não é uma panaceia.” (CUT, 

2019).  
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1.1 O PROBLEMA 

Tem-se então o problema da pesquisa: um recurso vital, finito e escasso, que é a 

água, por características singulares que possua (de bem essencial à vida humana e à 

sociedade), apresenta limites à condução estritamente privada de sua gestão? De outra 

forma: há algum elemento ou aspecto distintivo na água, extrínseco aos seus atributos 

naturais, não se cingindo a sua indiscutível essencialidade à viabilidade da vida humana 

e a de todos os seres vivos, que possa ser um impeditivo (ou de alto custo social) para 

que o serviço de sua distribuição seja impraticável de ser empreendido exclusivamente 

pela iniciativa privada? 

 A questão de base trazida nessa dissertação se fundamenta sobre um fenômeno 

de abrangência mundial: a reestatização (aqui sinonímia de remunicipalização) dos 

serviços de saneamento básico, qual seja, a retomada pelo poder público do controle dos 

serviços de saneamento básico outrora conduzidos por empresas privadas. A pesquisa 

aborda algumas possíveis razões que, justificadas pelos governos, deram ensejo a essas 

iniciativas. 

1.2 O CONTEXTO 

O saneamento básico, enquanto item fundamental do direito à vida, tem sido 

assim defendida pela ONU através de discussões e questionamentos quanto a sua 

inafastável relação com a gestão governamental.  

Nesse contexto, conforme Neto (2013), três consensos se apresentam: (a) o 

primeiro consiste em entender que a oferta do serviço deve ser encarada a partir da 

perspectiva daquele que ainda não o tem disponível para si; (b) o segundo consenso se 

relaciona diretamente com o primeiro, posto que as abordagens precisem estar 

adequadas às reais necessidades dos usuários do serviço, o que implica em um 

conhecimento da realidade social da cidade e, a partir dela, propor soluções ajustadas e 

que incluam, inclusive, as sugestões ofertadas pela comunidade local; e (c) o terceiro 

consenso se resume na capacidade de realizar um serviço perene que reúna 

minimamente três atributos: qualidade, eficiência e modicidade.  

A Resolução ONU nº 64/292 de 2010 trata do Direito Humano à Água e 

Saneamento e pode contribuir para a compreensão da possibilidade ou não de a água 

poder ser tratada como uma mercadoria distinguida de seu valor social. Nesse sentido, 

parece complexo e não adequado a univocidade interpretativa de sua essência, cujos 



17 
 

bordos fronteiriços, aparentemente, se encontram em uma relação de intercessão entre 

lucro financeiro – objetivo explícito do capital e representado pelo privado – e a tutela 

dos interesses públicos – que é o objetivo teleológico que fundamenta a sua razão de 

existir do Estado e todo seu aparato jurídico-institucional. Não se podem desvincular 

também os outros temas que orbitam a questão da água, mas que não serão analisados 

nessa pesquisa, quais sejam: saúde, alimentação, habitação, todos ligados ao 

desenvolvimento humano. 

Adicione-se às disposições contidas na resolução suso referida o disposto no 

Pacto Internacional de Derechos Econômicos, Sociales y Culturales firmado nas 

Nações Unidas que, nas observações gerais de número 15, indica aos países signatários 

(o Brasil é um deles) que a água deve ser entendida como bem social-cultural e não 

essencialmente como um valor econômico, assim descrito em seu item de nº 6: 

El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y 

domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el 

Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a 

una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho 

a la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el 

derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de 

determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). 

Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho 

de utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse 

prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las 

enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que 

entraña cada uno de los derechos del Pacto{§151}( Pacto Internacional de 

Derechos Econômicos, Sociales y Culturales, 2019).  

 

A temática já foi apreciada em solo pátrio, qual seja a interpretação jurídica 

tomada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão da água como um direito 

constitucionalmente garantido, que foi arguida na ação que discutia a incidência ou não 

do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, sobre o fornecimento de água 

canalizada. Foi um RE – Recurso Extraordinário – impetrado pelo Estado do Rio de 

Janeiro que alegou que “o fornecimento de água encanada não seria serviço público 

essencial, sendo conceituado como serviço impróprio, uma vez que pode ser suspenso 

pela concessionária caso o usuário não efetive o pagamento da tarifa”, e que a água 

canalizada “seria um bem fungível e consumível, essencialmente alienável, não se 

encontrando fora do comércio (CONJUR, 2013, p. 01).  

Entretanto, divergentemente, o ministro relator Dias Toffoli, negou provimento ao 

recurso ressaltando que “tal tributo não poderia incidir pelo fato de o fornecimento de 
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água encanada ser considerado serviço essencial à população” e que as águas públicas 

derivadas de rios ou mananciais são qualificadas juridicamente como bem de uso 

comum do povo, não podendo ser equiparadas a uma espécie de mercadoria — sobre a 

qual incidiria o ICMS —, não incidindo, inclusive, o tributo sobre o tratamento químico 

necessário ao consumo. Porém coube ao Ministro Luiz Fux uma observação mais 

acurada ao lembrar que “a água é um bem público estadual ou federal e, logo, como 

bem público, na essência, não é uma mercadoria. O que há na verdade é uma outorga de 

uso e não uma aquisição para a venda”. Segundo o ministro, a lei que trata da proteção 

dos recursos hídricos diz que o pagamento da tarifa do consumo de água – também 

chamada de preço público – decorre de uma preocupação com o racionamento. 

No cenário brasileiro, embora muitas ações tenham sido realizadas no sentido da 

universalização dos serviços básicos de saneamento, sobretudo nos últimos 50 anos, 

como, por exemplo, através da expansão da infraestrutura de rede, o esgotamento 

sanitário, tanto nas periferias das grandes cidades, nas comunidades carentes e zonas 

rurais (o que impacta diretamente nas questões afetas à saúde pública e no meio 

ambiente), as lacunas continuam grandes no que tange à coleta, tratamento e disposição 

final dos dejetos. O ranking ABES 1da Universalização do Saneamento – edição 2019 – 

é composto de 1.868 municípios brasileiros, sendo 87% deles classificados como de 

pequeno e médio porte2 segundo a distribuição regional abaixo:  

     Tabela 2: Universalização do Saneamento 

                                                           

1 Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental.   
2 Os municípios são classificados seguindo os parâmetros do IBGE quanto ao número de habitantes, 

sendo ordenados em dois grupos, a saber: Pequeno e médio porte – até 100 mil hab.; e Grande porte – 

acima de 100 mil hab. 
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 Fonte: abes-dn.org.br. 

 

Os municípios que dispuseram das informações para apuração dos indicadores 

que através dos quais fosse possível medir o seu grau de universalização – a 

metodologia é a mesma utilizada pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS – anexo XX - foram dispostos em quatro categorias “de acordo 

com a pontuação total obtida pela soma do desempenho de cada indicador”3. O 

máximo de pontos atribuídos é de 500 pts., quando o município consegue atingir o 

percentual de 100% em todos os cinco indicadores estabelecidos. São essas as 

categorias4:  

I.   Rumo à universalização: Acima de 489,00; 

II. Compromisso com a universalização: De 450,00 - 489,00; 

III. Empenho para universalização: De 200,00 - 449,99;  

IV. Primeiros passos para a universalização: Abaixo de 200,00. 

 

Os resultados estão demonstrados abaixo: 

   Tabela 3: Categorias do Ranking 

                                                           

3 ABES.  
4 Idem. 
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Fonte: abes-dn.org.br. 

 

 Como se pode perceber, mais de 70% dos municípios estão categorizados na 

faixa “empenho para a universalização, o que evidencia a necessidade de se observar os 

aspectos da universalização dos serviços com um olhar mais cuidadoso, posto que não 

se pode concluir ou apontar, concretamente, quais fatores estão associados a esse atraso, 

considerando também as dificuldades de aportes vultosos de investimento – público ou 

privado – necessários para a cobertura das lacunas ainda bastantes pronunciadas.  

Ademais, a dominância do arranjo institucional das empresas prestadoras de 

serviços de saneamento que estão ranqueadas, é de característica pública. Das 14 

melhores cidades listadas, até 2018, apenas Matão, cidade paulista, figurava entre as que 

contavam com a participação da iniciativa privada na operação do serviço (Em anexo as 

tabelas completas do estudo feito pela ABES). 

Outro assunto que tem seu lugar na análise do problema da água, e que se 

relaciona com os dados anteriormente dispostos, versa sobre a ocupação desordenada do 

solo nos grandes aglomerados urbanos e o crescimento da população que traz consigo 

um aumento na demanda para os mais variados usos da água, somados aos baixos 

investimentos em infraestrutura hídrica (que são as medidas garantidoras de suprimento 

perene, incluindo operação e manutenção) que, quando conjugados com períodos de 

escassez de chuvas, criam as condições de materialidade de crises hídricas intensas 

(estresses hídricos), como as que ocorreram no país entre 2014 e 2015. Segundo 

observado no Plano Nacional de Segurança Hídrica, feito pela Agência Nacional de 

Águas – ANA em 2019:  
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(...) as demandas hídricas de retirada para suprimento de água a diversos 

setores usuários, incluindo a população e as atividades econômicas podem 

alcançar cerca de 2.600 m3/s no Brasil, em 2030, representando um aumento 

de quase 2.000 % em relação às demandas estimadas para o ano de 1931, ou 

seja, num período de 100 anos. Tal condição resulta em riscos de ocorrência 

de balanço hídrico entre oferta e demanda de água negativo em diversas 

regiões do País.  

 

Um outro fator alarmante está associado ao aumento da taxa de urbanização e 

seus impactos nos recursos hídricos. No ano de 2010 o percentual era de oitenta e 

quatro por cento e as projeções feitas pela ANA para o próximo ano, 2020, é de que 

chegue ao patamar de, aproximadamente, 90%.  

Esse dado enseja uma preocupação quanto ao aumento dos conflitos pelo uso das 

águas, piorando a situação caso não haja investimentos em saneamento (esgotamento) e 

preservação dos mananciais, posto que sem isso a qualidade da água decai 

significativamente. O estudo realizado pela ANA lembra que nas últimas crises hídricas 

que ocorreram no Brasil, e cujos impactos ainda são sentidos, muitas medidas 

precisaram ser tomadas, algumas de natureza contingencial, como o racionamento, ou 

até mesmo interrupção do uso da água. Como descrito no estudo da Agência: 

 

Em dezembro de 2016, 132 cidades do Nordeste Setentrional, com uma 

população total de 1,5 milhões de habitantes encontravam-se em colapso de 

abastecimento e 812 municípios eram abastecidos por carros-pipa, gerando 

custos de mais de 1 bilhão de reais ao Governo Federal nesse ano. Além do 

semiárido, historicamente sujeito a secas, a crise hídrica também ocorreu no 

Sudeste, afetando as regiões mais populosas e com maiores demandas 

hídricas do País, tais como a bacia do rio Paraíba do Sul e a Região 

Metropolitana de São Paulo, quer seja para abastecimento humano ou para 

suprimento de atividades econômicas.  

 

Quadro 1- demonstrativo do consumo por setor: 
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  Fonte: ana.gov.br. 

 

Outra informação impactante revela que o gasto de água de uma usina 

hidrelétrica é aproximadamente quatro vezes superior do que todo aquele destinado ao 

consumo humano nacional, considerando comércio e casas, sejam nas cidades ou no 

campo. Isso é fruto do fenômeno da evaporação que ocorre nos grandes reservatórios 

das usinas nacionais. Essa é uma externalidade importante, posto que a primazia da 

produção que alavanca o crescimento do país também contribui para uma redução 

escalar na disponibilidade de recurso hídrico para que o direito humano ao seu acesso 

seja perene e longevo.  Em açudes, por exemplo, a perda é maior ainda: mais de cinco 

vezes o que demanda o consumo humano, segundo estudo realizado pela Agência 

Nacional de Águas – ANA, que responde pela gestão dos recursos hídricos no Brasil. O 

levantamento feito em 2017 demonstrou que a evaporação dos reservatórios figurou 

como segunda posição dentre as atividades que mais consome água no Brasil, perdendo 

apenas para a agricultura. No caso da evaporação, o problema é ainda maior, pois não 

há retorno garantido da água evaporada para o ciclo hidrológico na mesma proporção 

em que ela é retirada da bacia que foi sua origem. Isso implica que no balanço entre a 

oferta e a demanda de uma dada região, a água que foi evaporada foi consumida, não 

sendo mais disponibilizada para nenhum outro uso. Os cálculos feitos pela ANA podem 

influenciar a fiscalização e a concessão de outorgas, pois o órgão tem o poder de avaliar 

o quanto cada usina pode utilizar do recurso hídrico e permitindo uma margem de uso 
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para outras finalidades, como por exemplo, o abastecimento das cidades e o uso pelas 

indústrias. De fato, e aqui releva comentar, que o fenômeno da evaporação não é um 

indicador que o setor elétrico ignora, posto que no projeto de construção de uma usina, 

ele é considerado, posto que: O coeficiente de evaporação é mapeado no planejamento. 

É uma característica do reservatório que não muda ao longo do tempo”, diz Rafael 

Kelman, diretor-executivo da PSR, consultoria especializada no setor de energia 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2019).  

É preciso lembrar que existem vantagens na construção de reservatórios, posto 

que seu uso pode ser compartilhado, mas é necessário saber se, no processo de 

evaporação, a perda que venha a ocorrer não supere a oferta, inviabilizando o ganho de 

sinergia (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019).   

Segundo o diagnóstico do Plano Nacional de Saneamento Básico, apenas 59,4% 

da população brasileira tem acesso ao serviço de fornecimento de água tratada. Do total 

pesquisado, 33,9% recebe atendimento precário e 6,8% da população não tem acesso a 

ele. Quanto ao esgotamento sanitário, 39,7% da população brasileira tem atendimento 

adequado, com 50,7% com atendimento precário e 9,6% sem atendimento nenhum 

(GONÇALVES, 2015). ] 

O atual Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do Sistema Nacional de 

Informação sobre Saneamento (SNIS) aponta que o serviço de SB é realizado em sua 

maioria pelos Estados (prestação regionalizada abrangente). Na prática, dos 5.060 

municípios brasileiros que participaram deste diagnóstico, 4.012 têm sido atendidos por 

prestadores regionais no abastecimento de água. Já para os serviços de esgotamento 

sanitário, dos 2.232 municípios, 1.268 recebem atendimento de prestadores regionais.  

O aspecto Constitucional da prestação dos serviços de saneamento pode ser 

examinado, simplificadamente, da seguinte forma: a água, em face das suas várias e 

múltiplas utilizações, além de elementar no saneamento básico, indispensável para o 

consumo humano e dos seres vivos, insumo principal na agricultura e na indústria, na 

geração de energia, dentre outras utilizações, mereceu um tratamento especial por parte 

do poder constituinte, figurando essencial na Carta Maior no que diz respeito à 

distribuição das competências político-administrativas relativamente às várias 

atividades das quais participa.  Destaque-se que tais utilizações não podem ser vistas de 

forma individual, sendo todas as atividades interferem umas nas outras, em graus 
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distintos, devendo ser observadas como um sistema articulado e harmônico 

(BARROSO, 2002).  

Conflitos de agência e custos de transação talvez ocorram, no caso brasileiro, 

quanto ao tratamento constitucional dispensado às três atividades que se conectam 

diretamente ao saneamento, quais sejam: (i) a competência para a administração dos 

recursos, (ii) a competência sobre a outorga do uso da água e (iii) a competência dos 

assuntos que envolvem a proteção ao meio ambiente, como os cuidados com os 

mananciais, o monitoramento das  bacias hidrográficas e o controle da poluição dos 

corpos hídricos (BARROSO, 2002).  

Como esse estudo não se envereda sobre as querelas jurídicas ao tema 

pertinentes, um breve apanhado sobre a complexidade da rede que envolve a água e os 

custos de transação envolvidas será empreendido a seguir.  

A Constituição delega à União a alçada político-administrativa para “instituir 

sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos (...)” (art. 21, XIX), além de 

legislar de forma “genérica” sobre águas (art. 22, IV). Dessa maneira, as decisões 

basilares sobre o emprego da água no Brasil – em suas mais diversas formas, assim 

como o acesso aos recursos hídricos e a priorização do uso, cabe ao Governo Federal. 

No artigo vinte e três da CFRB registra-se o que cabe aos estados e Municípios: 

“Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração 

de recursos hídricos e minerais em seus territórios” (BRASIL, 1988).   

Em 1997, foi criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, através da Lei nº 9.433, que regulamentou o artigo vinte e um da Constituição. 

Esse diploma legal já é prefaciado, nos seus artigos primeiro e segundo e incisos I, III e 

VI, com os seguintes princípios:  

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.   
 

A oferta e a prestação dos serviços de saneamento básico deverão, por força de 

lei, submeter-se ao que dispõe a política nacional de recursos hídricos, além daquelas 

afetas aos seus objetivos regionais, incluindo os fins aos quais se propõe quanto à gestão 
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das águas. Essas relações intrincadas entre os entes federativos são umas adições à 

complexidade de gerenciamento pelo privado dos sistemas de saneamento, sobretudo 

quanto à água e isso pode ser adicionado como um custo de transação de difícil medida, 

haja vista que todas as fases necessárias para que ele se habilite à exploração dos 

recursos hídricos, necessariamente, passam por intervenções ou interferências do 

Estado. 

Outro item que merece atenção é a questão da proteção ao meio ambiente e o 

controle da poluição dos corpos hídricos. O despejo inadequado do esgoto é uma das 

principais causas de contaminação dos lençóis freáticos (das fontes de água, em geral), 

de tal forma que essa agenda comunica diretamente aos temas relacionados ao 

saneamento (FRANCEYS, 1994, p. 4). O poder constituinte distinguiu, no artigo 24 da 

Carta Magna, a competência para se legislar sobre a proteção ambiental, mas 

estabeleceu jurisdição comum entre os entes federativos para “proteger o meio ambiente 

e combater a poluição em qualquer de suas formas”, como disposto no seu artigo vinte e 

três, inciso VI (FREITAS, 1998, p. 361).  

O que se pode observar, enfim, é que a CFRB de 1988 deixou aos três níveis da 

federação a competência para tratar de assuntos afetos à saúde pública e ao meio 

ambiente (com a obrigação legal de provê-los), deixando alijado, porém, o saneamento 

básico do seu conjunto global. Entretanto, o artigo 23 estabelece: 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: (...)  

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico (BRASIL, 1988).  

 

Dessa forma, o ânimo do legislador é o de promover uma cooperação 

integrativa entre eles, visando a execução de uma adequada e eficiente prestação do 

serviço e não uma sobreposição de competências cujo encargo seja oneroso e 

descabido (BARROSO, 2002). A lógica da repartição das competências baseia-se no 

princípio da eficiência. 

Entretanto, nos vinte e seis estados da federação, são as estatais controladas 

pelos governos estaduais que dominam esse nicho. As companhias estaduais de 

saneamento são um capítulo do PLANASA - Plano Nacional de Água e Saneamento, 

de 1971, que substituiu a anterior competência para o provimento dos serviços das 
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municipalidades para os Estados. Não há uma visão pacífica sobre a competência da 

prestação dos serviços de saneamento. Os modelos são os mais variados: estatais que 

operam com contratos de concessão firmados com os municípios, municípios que 

romperam a concessão e licitaram adjudicando ao privado o direito de exploração 

(denúncia do contrato) etc.  

Há duas associações que estão ligadas às empresas prestadoras de serviços de 

saneamento e que se baseiam em duas esferas da federação: a ASSEMAE - Associação 

Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE); e a AESBE - 

Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais. No caso das empresas dos 

Estados, todas são públicas e, no caso das municipalidades, a maioria. No caso dos 

municípios em que não havia prestação de serviços por estatais, acordos com 

concessionários privados foram celebrados, tanto para a distribuição de água quanto 

para coleta de esgotos ou ambos. Em 1996, a ABCON5 – Associação Brasileira das 

Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto foi criada.  

Além disso, é importante ressaltar que, junto ao avanço insuficiente, como 

evidenciado pelos dados anteriores, dos objetivos das atuais diretrizes nacionais do 

saneamento básico, há uma disparidade nos níveis de atendimento e também nos níveis 

de desempenho comparativamente em relação às regiões do Brasil. Para o Instituto 

Trata Brasil, a partir dos dados obtidos no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), entre os anos de 2009 a 2013, o avanço inexpressivo foi de 0,8% 

no nível de atendimento serviço de abastecimento de água e 4,1% no atendimento de 

esgotamento sanitário (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015).  

        As diretrizes nacionais para o saneamento básico trazem, no art. 2º, da Lei nº 

11.445/2007 – marco regulatório do saneamento básico – as seguintes metas: (i) 

universalização do acesso; (ii) articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e 

regional; (iii) habitação; (iv) combate à pobreza e sua erradicação; (v) proteção 

ambiental; (vi) promoção da saúde; (vii) aumento da qualidade de vida; (viii) 

sustentabilidade econômica; além do uso de  tecnologias apropriadas, tarifas 

economicamente viáveis aos  usuários e soluções que visem a integração das 

                                                           

5 Para maiores informações consulte os sites das empresas> assemae.org; aesbe.org e abconsidcon.com. 
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infraestruturas e serviços aliados com a gestão dos recursos hídricos, com incentivo ao 

consumo consciente da água (GONÇALVES, 2015).  

   

1.2 OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O objetivo geral desta dissertação é analisar qual ou quais características 

distintivas que podem representar condicionantes ou impeditivos à privatização integral 

da gestão da água a partir da análise do ocorrido em três cidades, usando para tal análise 

o filtro da Teoria dos Custos de Transação (TCT) (WANG, 2012; ALLEN 

CONSULTING GROUP, 2006).  

Seus objetivos específicos estão descritos a seguir:  

a) analisar os principais debates e autores que pesquisam o tema saneamento e nas 

temáticas que tratam da gestão dos serviços tais como: administração pública, 

privatização e reestatização;  

b) identificar argumentos relevantes no que se refere à discussão da relação entre 

serviços públicos, cidadania e socialização de serviços básicos de saneamento. 

O tema está delimitado à análise de três cidade: uma europeia, duas sul-

americanas, sendo uma brasileira, de modo a entender a similitude dos processos que 

levaram à reestatização nos contextos econômicos, políticos e sociais.   

 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A reestatização dos serviços de saneamento básico no mundo, sobretudo da 

oferta de água tratada e do esgotamento sanitário, parece ser uma tendência irreversível 

(WATERLAT, 2015).  

A gestão pública de serviços essenciais tem sido questionada por especialistas de 

diversas áreas e em várias cidades de muitos países – inclusive no Brasil – como uma 

opção cuja justificativa, aparentemente, está inscrita numa falha, ou fracasso, da 

iniciativa privada no atendimento aos interesses da população, especificamente no 

acesso à água pela via do investimento na expansão da cobertura (não importando o 
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estrato social ao qual se refira) e da modicidade tarifária, posto que sua ênfase estava na 

maximização do lucro (HELLER, 2007).  

Ademais, historicamente, não se vê investimentos privados em infraestrutura, 

condição essencial para a implantação de redes adutoras e coletoras, ficando sempre 

esse papel a cargo do poder público que, muitas das vezes, não dispõe de recursos 

financeiros suficientes para realizar obras cujos dispêndios, apesar de necessários, são 

sabidamente altos (LE STRAT, 2013).  

Mais de 350 cidades pelo mundo, nos últimos 20 anos – 180 no ano de 2014 – 

tomaram a iniciativa de retomar a gestão dos serviços de saneamento básico (Anexo I). 

Apesar disso, ainda um pequeno número de contratos com a iniciativa privada 

ocorreram, e continuam a ocorrer, mas não parecem ter força suficiente para influenciar 

contrariamente essa que parece ser uma mudança de paradigma na gestão de serviços 

públicos desse segmento, mostrando uma necessidade de se pensar novos modelos que 

obriguem o poder público a assumir o seu papel de tutela dos interesses públicos sem 

transferir suas responsabilidades para o privado a título de qualquer argumento: a 

presença do poder público na prestação desse serviço é indispensável (HELLER,  2007).  

 

1.4 ESTRUTURA DO TEXTO 

 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. Neste primeiro capítulo são 

apresentados o problema, os objetivos, a delimitação da pesquisa e a relevância do 

estudo.  O segundo capítulo é composto pelo referencial teórico escrito a partir de uma 

revisão bibliográfica sobre o tema escolhido. Em seguida vem a metodologia adotada 

com suas categorias de análise. No quarto capítulo - que foi dividido em três seções- 

são analisadas três cidades que exemplificam o tema analisado a partir da TCT e 

inúmeros autores que discutem questões relevantes ao problema apresentado: Paris, 

Buenos Aires e Itu. O capítulo cinco apresenta a análise dos casos.  Ao fim, apresentar-

se-á a Conclusão seguida pelas Referências Bibliográficas e Anexos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO  

 

 A teoria econômica, até a década de 1930,  se referia apenas aos custos de 

produção, quando Coase, em 1937, ao publicar “The Nature of the Firm, começou a se 

referir aquilo ao qual denominou Custos de Transação: “Ao economista competia 

exclusivamente conhecer a relação matemática entre os insumos e o produto” (FIANI, 

2002, p. 267), “Os custos de negociação e conclusão de um contrato separado para cada 

transação de câmbio que ocorre em um mercado também devem ser levados em 

consideração” (COASE, 1960). Mas o maior desenvolvimento dessa teoria se deu com 

os trabalhos desenvolvidos por Williamson a partir da década de 1970.  

Esta mudança de mentalidade alertou os pesquisadores para o fato de que pela 

Teoria dos Custos de Transação e da análise que ela propicia, pode-se escolher 

estruturas de governança mais aderentes, reduzir as incertezas ex ante, bem como 

diminuir a racionalidade limitada, tornando assim, por essas perspectivas, instrumentos 

contratuais menos incompletos (AUGUSTO, SOUZA E CAIRO, 2013). “A análise 

dessas condições assim como das consequências dos custos de transação para a 

eficiência do sistema, constituem o objeto da Teoria dos Custos de Transação (TCT)” 

(FIANI, 2002, p. 268). 

Mas qual o Custo de Transação que nessa temática pode ser identificado e qual a 

sua relevância para a análise? É importante avaliar se podemos aplicar a TCT no caso 

da água. Alguns trabalhos publicados no Brasil abordam esta questão. O mais relevante 

é o de Ragazzo (2011) em que o serviço público e o saneamento básico no Brasil 

recebem um novo olhar sob sua perspectiva. Ele apresenta o processo de constituição de 

marcos regulatórios utilizando como base teórica a linha da análise econômica do 

Direito diversa da Economia dos Custos de Transação. Ele defende que, com apoio na 

escola Public Choice, não se deve contradizer as pressuposições teóricas da Economia 

dos Custos de Transação completamente.  

Assim, propõe um modo alternativo para abordar e analisar os chamados 

problemas regulatórios comuns em setores onde há uma demanda por intervenção 

estatal. Ele tem por objetivo identificar e analisar as (possíveis) falhas governamentais 
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adotando os pressupostos teóricos da teoria da captura e da tollbooth view, ou seja: (i) 

“análise econômica da atuação de grupos de interesse em processos legislativos e 

burocráticos e na construção de regulações”; e (ii) atuação auto interessada de 

autoridades públicas, como vantagens eleitorais e burocráticas (RAGAZZO, 2011, p. 

107).  

A Economia tem também uma conexão direta com a justiça e a segurança 

jurídica. Ela participa de todo a concepção, a elaboração, legitimação e distribuição dos 

direitos sociais, aumentando assim as condições de partida igualitária de do seu 

usufruto:  

 

A economia pode efetivamente produzir um sistema com novas concepções 

de justiça e de segurança jurídica; obviamente, não sem críticas pertinentes. 

Ao fazê-lo, a economia poderá redefinir institutos jurídicos que têm impacto 

sobre a produção e a distribuição de direitos. E o seu efeito sobre as novas 

técnicas jurídicas poderá ser bastante significativo, ao permitir a 

consideração de previsões, incentivos e consequências decorrentes das 

possíveis interpretações por ocasião das ponderações (que confluem 

julgamentos de valor) e no preenchimento de conceitos indeterminados e de 

cláusulas gerais. Igualmente, não há razão para excluir os atos 

administrativos dessa lógica de decisão. Há uma potencial consonância entre 

a teoria dos princípios, a teoria da argumentação e a análise econômica do 

Direito. (RAGAZZO, 2011, p. 86-87).   

 

Eisenhardt (1989a) afirma que o instrumento contratual é uma metáfora da relação 

de agência, no que concorda também Przeworski (2003), que afirma, em certas 

condições, a desnecessidade de instrumento legal que regule as obrigações interpartes, 

haja vista que o acrodado entre elas pode ser estabelecido de maneira tácita ou expressa. 

Segundo ele, o problema do agente, no âmbito público ou privado, está presente nas 

relações entre gerentes e empregados, acionistas e administradores, políticos e cidadãos 

e entre políticos e a "máquina estatal".  

Buchanan (1975), entende que o Estado, cuja representatividade dos interesses 

públicos se dá através do voto, figura na posição de agente, e tem como objetivo o 

atendimento das demandas dos cidadãos, que figuram na posição de principal nessa 

relação. Porém, essa repartição, ou polarização, não se ajusta com o que aponta o 

sociólogo francês Pierre Bourdieu (2000), para quem o campo político é um 

“microcosmo, isto é, um pequeno mundo social relativamente autônomo no interior do 

grande mundo social” (BOURDIEU, 2000, p.13) e para quem a temática das 
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necessidades da sociedade no campo da política se dá de forma acidental. Através de 

sua teoria dos campos Bourdieu descreve uma verdadeira “operação de câmbio”, de 

capitais distintos e transacionados dentro desses campos (político, acadêmico, social 

etc.) de acordo com suas tipicidades, e cuja conversibilidade não é intuitiva. No seu 

pensamento, não é objetiva a conversão do voto em ações de políticas públicas que 

beneficie o cidadão, mas uma operação primeira é essencial: que a política pública 

empreendida se converta em voto para que o político habilite sua permanência no poder 

e que mantenha seu vigor nas relações entre seus pares e que possa assim amealhar mais 

ainda o capital próprio desse campo.  

As ações de política pública que não se revertem em voto podem não ser 

prioritárias no jogo do campo político (BOURDIEU, 2000), sendo certo que esse 

conflito de interesses entre os agente poderia, também, estar inserido na discussão da 

oferta de serviços de saneamento. Afirma Bourdieu: 

Eles mantêm uma desconfiança em relação à delegação política, desconfiança 

que se baseia nesse sentimento de que as pessoas que jogam esse jogo que 

chamamos de política têm entre si uma espécie de cumplicidade fundamental, 

prévia a seu desacordo. Podemos mesmo dizer que, em decorrência de 

pertencerem ao campo, elas têm interesses em sua perpetuação, e esses 

interesses podem ser apresentados como a expressão dos interesses dos 

cidadãos que lhes deram a delegação para representá-los. Em outras palavras, 

não é sem fundamento que há uma suspeita originária em relação aos 

políticos, uma suspeita que é imediatamente denunciada como pujadista ou 

populista, segundo a época. Uma das virtudes da noção de campo é a de 

tornar inteligível o fato de que certo número de ações realizadas pelas 

pessoas que estão nesse jogo, que eu chamo de campo político, têm seu 

princípio no campo político. Dizer “Eu trabalho em vosso favor” ([“Je roule 

pour vous”] dizia um cartaz de 81, a que os outros respondiam “Ele vos 

trabalha!” [“Il vous roule!”]), equivale a dizer que eu sou seu porta-voz e não 

tenho interesse expressivo próprio, que não tenho nada a dizer a não ser o que 

você diria se estivesse no meu lugar, em posição de se expressar. Ao 

contrário, dizer que há um campo político é lembrar que as pessoas que aí se 

encontram podem dizer ou fazer coisas que são determinadas não pela 

relação direta com os eleitores, mas pela relação com os outros membros do 

campo. Ele diz o que diz – por exemplo, uma tomada de posição a propósito 

da segurança ou da delinquência... – não para responder às expectativas da 

população em geral, ou mesmo da categoria que lhe deu voz, que o designou 

como mandatário, mas por referência ao que outros no campo dizem ou não 

dizem, fazem ou não fazem, para diferenciar-se ou, ao contrário, apropriar-se 

de posições que possam ameaçar a aparência de representação que ele possa 

ter (p. 14).  

 

Dessa forma, retomando o conceito de custo de transação, tomaremos seu 

entendimento nesse trabalho, como dito acima, como o custo incorrido na participação 

do mercado e que deriva das práticas de negociar, redigir e assegurar o cumprimento de 
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obrigações contratuais, sendo que todas essas ações requerentes de um “esforço”, que é 

o dispêndio de tempo, emprego de recursos intelectuais, políticos, financeiros entre 

outros. Tal custo pode ser entendido, dessa maneira, como um processo: 

De modo a realizar as transações, necessita-se descobrir quem é a outra parte 

com a qual se deseja negociar, informar as pessoas acerca da disposição de 

negociar e em que termos, conduzir as negociações em direção à barganha, 

formular o contrato, empreender meios de inspeção para se assegurar que os 

termos do contrato estão sendo cumpridos, e assim por diante. Tais 

operações são, geralmente, extremamente custosas, suficientemente custosas 

para evitar a ocorrência de transações que seriam levadas a cabo em um 

mundo em que o sistema de preços funcionasse sem custos (COASE, 1960, 

p. 18).  

 

No caso específico da água ocorre, em muitas cidades, o que Fiani (2002) chama 

de oportunismo. Trata-se de situações em que o agente estabelece metas e serviços que 

sabe que não irão ser cumpridas por motivos diversos (condicionantes legais, prazos 

mal dimensionados, quantidade e qualidade da entrega etc.).  

De certa forma, uma empresa ao firmar um contrato cujo objetivo seja o de 

universalizar o saneamento básico, indistintamente, seja ou não em uma área 

adequadamente ou minimamente urbanizada, está cometendo um oportunismo ex-ante, 

isto é, ela mesma já conhece a impossibilidade de atender áreas da cidade que não tem o 

mínimo em infraestrutura, com alta concentração de aglomerados subnormais6 ou 

regiões rurais isoladas, segundo Fiani (2002).  

Entretanto, segundo Castro (2009),  este oportunismo ou esta impossibilidade de 

atender a todos pode ser minimizada ou, até mesmo, resolvida a partir do momento em 

que o Estado admite como parte da solução a recepção de alternativas propostas pela 

própria sociedade, demandante do serviço e usuária principal, mas não única, além de 

ser participativo com soluções práticas advindas do implemento de políticas (públicas) 

específicas para o caso.  

Porém, Fiani (2002) afirma  que o grande desafio da TCT nessa questão não é 

apenas o oportunismo. Se um determinado fornecedor é único na entrega de um produto 

ou na oferta de um serviço, a livre concorrência estrá afastada e, com isso, haverá perda 

nas vantagens de comparação entre os custos e benefícios associados. Na temática da 
                                                           

6 Aglomerado Subnormal é um termo utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

para designar assentamentos irregulares conhecidos popularmente como favelas, contando no mínimo 51 

habitações, ocupando ou tendo ocupado terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostas de 

forma desordenada e densa e carente de serviços públicos e assistenciais, em sua maioria. 
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água, esse assunto ganha mais complexidade, posto que se relaciona, essencialmente, ao 

abastecimento e distribuição da água que pode sofrer riscos à garantia de provimento 

perene do serviço contemplando a todos o direito ao seu acesso. Um “monopólio”, 

estabelecido sob essas condições ao privado, é um custo a se considerar.  

Se uma única empresa é a responsável pelo abastecimento de uma cidade (ou de 

diversas cidades), é complexo e difícil medir a qualidade da oferta do seu serviço, ao 

menos em quantidade, alcance (espacial) e preço justo mínimos, posto que quase 

sempre opera em uma perspectiva ambígua7: como oferecer um serviço de boa aceitação 

a preço acessível mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (que 

obviamente inclui o lucro empresarial)?  

No Brasil, a partir da década de 1980, diversas empresas estatais (o conceito da 

prestação do serviço à época era o de que ele deveria ser público) sofreram com 

restrições de narureza orçamentárias para a manutenção de seus custeios, o que 

implicou diretamente na oferta, quantidade e qualidade dos serviços oferecidos:  

  

Se a relação entre empresas e Estado foi passível de sucessivos conflitos no 

período desenvolvimentista, os termos desta relação ficaram ainda mais 

agudos e incertos no contexto posterior às privatizações e à 

redemocratização. Desde então, as empresas estatais remanescentes têm 

convivido em um arranjo de economia política que conta com maiores 

restrições orçamentárias para o Estado, pressões consentâneas com a 

democracia por mais e melhores políticas públicas, e o interesse de 

investidores privados, cada vez mais pulverizados no mercado de capitais, 

que ambicionam obter um retorno econômico para seus investimentos. 

(SHAPIRO, 2018, p.  1.438).  

 

É  que Fiani (2002) denomina de “problema do refém”, isto é, quando o 

consumidor ou uma das parte signatária de um contrato passam a depender única e 

exclusivamente de um fornecedor: “Essa condição pode permitir a essas partes obter 

vantajens maiores do que aquelas estabelecidas no início da transação” (FIANI, 2002, p. 

272).  

Evidentemente estas transações são realizadas em uma estrutura de governança. 

Villar (2012) afirma que o Brasil teve, na área do saneamento básico, um aumento da 

gestão privada. Por outro lado, ao ampliar a abrangência dos casos e examinar o 

comportamento de várias cidades pelo mundo é possível perceber um movimento 

                                                           

7 As cidades não são ambientes homogêneos dos pontos de vista geográfico e social. 
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inverso, como foi o caso da cidade de Paris, que voltou a ter sua rede de saneamento 

administrada por uma empresa pública municipal.  

No Brasil os argumentos usados para privatizar são, com frequência: 1) Serviço de 

baixa qualidade ou pouca cobertura oferecida pela empresa pública; 2) Necessidade de 

cortar gastos por conta de crise econômica; 3) Fim do monopólio. Entretanto, no caso 

específico da água, em que pese os argumentos apresentados serem ou não factíveis, é 

preciso avaliar a dimensão maior na qual se encontra o problema da gestão da água na 

sua dimensão sócio-política, como um atributo da realização do projeto democrático, da 

afetação sobre a vida cotidiana, como ação inclusiva e ao fato de que ela já foi elevada à 

condição de Direito Humano fundamental (VILLAR, 2012). 

Nas empresas estatais, que são Pessoas Jurídicas de Direito Privado, a Governança 

Corporativa se expressa, sem dúvida, como uma espécie de tecnologia regulatória, pelo 

fato de que as chamadas tensões típicas das sociedades anônimas serem mais intensas, 

pois o Estado, sendo o acionista controlador, adiciona um capital social aos interesses 

empresariais, quase sempre onerosos e não compensáveis, quando opera, ao custo 

próprio da empresa, as políticas públicas que implementa. Isto significa que os conflitos 

comuns entre acionistas minoritários, controladores e administradores ocorrem com 

frequência nesse domínio também já que estas empresas esperam o máximo de 

resultados (SHAPIRO, 2018). 

 

2.2 OS LIMITES DA GESTÃO PRIVADA DA ÁGUA 

  

 A água potável é reconhecidamente um Direito Fundamental e sua escassez e/ou 

uso imoderado ameaçam constantemente a vida de milhares de pessoas em todos os 

continentes. Por isso a Organização das Nações Unidas – ONU –  têm trabalhado no 

sentido de associá-la aos Direitos Humanos já consagrados, fazendo referência direta à 

“Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Entretanto, não basta essa associação: é 

necessária a sua instrumentalização jurídica, de modo a criar as condições ideiais da 

legitimação do direito para que a pessoa humana dele usufrua e que se vincule às 

obrigações do Estado prover o atendimento dessa necessidade vital (e.g. Resolução 

A/RES/64/292, da Organização das Nações Unidas – ONU –, de 3 de agosto de 2010), 

como assinala Leo Heller:   
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Portanto, o reconhecimento da água como um direito humano fundamental 

implica responsabilização do poder público pela garantia do acesso à água 

para todos, indistintamente, em uma base não lucrativa. Contudo, os 

interesses das grandes corporações que operam com o comércio da água 

trabalham para que, ao invés de um direito, a água seja reconhecida como 

uma necessidade a ser provida pela iniciativa privada e absorvida pela lógica 

mercantil (HELLER in IPEA, 2015, p. 289).  

 

 

Esta preocupação se refletiu nas discussões e referendos em diversas cidades do 

mundo que culminaram em processos de reestatização (ou remunicipalização) do 

serviço. Em 2015 já eram 235 cidades em 37 países, dos mais desenvolvidos aos menos, 

de distintas culturas e condições econômicas e sociais, demonstrando insatisfação com a 

atuação das empresas privadas (HELLER in IPEA, 2015, p. 289).  

Muitos países em diversos continentes realizaram consultas públicas à 

população e os resultados mostraram maior interesse de que a gestão da água fosse 

realizada por uma empresa pública. Foram os casos do Uruguai, da Colômbia e da 

Itália: trata-se de uma espécie de ferramenta da gestão participativa ou de intervenção 

cidadã – entendida como ação social integrativa – influenciando aspectos da titularidade 

da gestão dos serviços, que é um item que emerge na análise dos casos.  

O Uruguai fez, ao mesmo tempo, uma eleição presidencial e um plebiscito 

constitucional com a finalidade de inquirir a população acerca da manutenção, pelo 

Estado, do monopólio da gestão da água. O resultado foi que 64% dos eleitores votaram 

pela manutenção da gestão por uma estatal. Na Itália, em 2011, 95% dos eleitores 

votaram contra a privatização do setor. Na Colômbia, dois anos antes, foi a própria 

população através de organizações e associações diversas que lutou para incluir na 

Constituição a garantia da água enquanto Direito Humano, numa ação que visava à 

proteção de todo o ciclo hidrológico, mas interesses outros não fizeram prosperar essa 

iniciativa e, infelizmente, a Câmara Legislativa do país não aprovou o projeto.  

Nos Estados Unidos da América, o saneamento básico é operado sob o encargo 

dos governos locais. Segundo SCHIFFLER (2015, p. 121), há 54 mil sistemas de água 

operando em solo americano. Noventa por cento deles atuam em regiões com menos de 

10 mil habitantes. Somados, esses sistemas públicos abastecem cerca de duzentos e 

quarenta milhões de pessoas, sendo o restante da população abastecida através de 
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sistemas próprios de água. Este número expressivo está diretamente relacionado ao 

comprometimento do Estado no controle do processo como um todo (CASTRO, 2009).  

A reestatização é uma corrente que, de certa forma, tenta criar freios (ou limites) 

à atuação do privado no campo da gestão de serviços básicos, sobretudo no setor do 

saneamento. Trata-se de um fenômeno global, recorrente, multissetorial e que vem 

avançando consistentemente, conforme ilustra a Figura 1.  

 

Figura 1:  A Remunicipalização em diversos setores  

 

Fonte: Kishimoto, 2017. 

 

Ainda sobre o processo de reestatização, o quadro abaixo mostra a frequência de 

cada motivo declarado:  
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Figura 2: Motivos de reestatização  

MOTIVOS DECLARADOS FREQUÊNCIA 

Má gestão do setor privado (corrupção, subornos, 

descumprimento do contrato, dividendos excessivos, 

benefícios por cima dos limites contratuais etc).  

60% 

Recuperação da titularidade e o controle público. 54% 

Redistribuição entre ricos e pobres 33% 

Prioridade e incremento das reinversões 30% 

Aumento das rendas gerais do Estado 15% 

Desconto do custo de serviços básicos 15% 

Incremento de acesso aos serviços 15% 

Programas/ prestações sociais  12% 

Prática de valores socialistas 12% 

Centralização 12% 

Fonte: Colbert, 2017.  

 

Os contratos firmados entre os governos latino-americanos e as empresas 

internacionais vencedoras das licitações, a elas delegavam a responsabilidade de 

expandir a rede e de realizar a sua manutenção. Já na Europa, apenas a operação dos 

sistemas ficava a cargo das concessionárias. Contudo, uma medida comum, não 

importando as peculiaridades de cada contrato e região, típica e natural ao privado, era a 

necessidade da redução dos custos e maximização dos lucros que, por si só, não são 

atributos que desqualifiquem o privado, havendo que se observar a estrutura de custos 

de transação envolvidos (FIANI, 2002).    

Neste sentido, algumas empresas adotaram os chamados contratos Build, 

Operate and Transfer (BOT). Na prática são contratos com investimentos menores e 

poucos compromissos de longo prazo. Nos contratos BOT o governo contrata uma 

empresa, comumente mediante licitação, cuja finalidade é construir, financiar e operar o 

sistema: “Ao fim do contrato, a empresa devolve a estrutura para o poder público, já 
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tendo recuperado seu investimento com a tarifação dos serviços” (MADEIRA, 2010, p. 

51).  

O fenômeno da reestatização da gestão da água não é homogêneo no que se 

refere ao modelo público adotado. Ao contrário, cada cidade, cada país tem suas 

características, facilidades e dificuldade próprias. O mais importante é analisar o que 

significa este processo de restatização: não se trata de uma medida apenas 

administrativa ou econômica, de cunho legal, mas também uma proposta de realização 

de ideias coletivas, protetivas e de sociabilização da água enquanto um direito de 

usufruto global, acessível, mas de forma sustentável (KISHIMOTO, 2017).  

A ideia de que a água possa ser tratada como uma simples mercadoria pode 

representar um risco a sua acessibilidade e, por conseguinte, à vida, na medida em que 

as empresas podem não levar em consideração tudo aquilo que está relacionado aos 

operadores econômicos, sociais, políticos e legais que a levam da captação à torneira do 

cidadão, e no que tudo isso implica e impacta, sobretudo sobre as  populações mais 

vulneráveis (CASTRO, 2009).  

Hardin (1968) analisa em seu artigo que questões ambientais não poderão ser 

resolvidas apenas com “soluções científicas”, isto é, é preciso minimizar privilégios, 

economizando recursos ao invés de aumentar sua produção para, consequentemente, 

aumentar seu uso: “that most people who anguish over the population problem are 

trying to find a way to avoid the evils of overpopulation without relinquishing any of 

the privileges they now enjoy. They think that farming the seas or developing new 

strains of wheat will solve the problem technologically” (HARDIN, 1968, p. 1243). 

Em condições de finitude dos recursos naturais, como é a água, é preciso 

estimular o seu uso racional. Hardin (1968) cita como exemplo um pasto que é aberto a 

todos os que quiserem levar seu gado para lá. Cada novo animal trará ao pastor mais 

lucro. Ele o verá como algo positivo. Entretanto, o excesso de animais prejudicará toda 

a comunidade, posto que consumirá maior recurso que os demais, além de resultar em 

mais poluição também. O que está em jogo? O interesse individual (a liberdade de cada 

um) ou um objetivo maior, comum a todos que ali compartilham o espaço?  

Em um mundo de racionalidade limitada, é comum que os indivíduos queiram 

maximizar seus lucros, apropriando-se dos recursos da natureza de maneira desmedida, 

se considerar que:  
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A crise hídrica e os eventos climáticos que vêm sendo intensificados nos 

últimos anos colocam em foco as dificuldades que os homens apresentam de 

gerirem os commons, ou recursos comuns. Na falta de regras que garantam a 

eficácia e a equidade na gestão desses recursos, esses tendem a se exaurir 

(CAPELARI, 2017, p. 207). 

 

De um lado, governos que não observam as questões relativas à propriedade 

privada sob a perspectiva da equidade; de outro, perspectivas que veem no progresso e 

no empreededorismo sinônimos de propriedade do ar, da água e do solo e o direito de 

poluí-los e contaminá-los indiscriminadamente (CAPELARI, 2017).  

Empresas como Nestlé, Suez e Coca-Cola que estão à frente do processo de 

exploração e mercantilização desse recurso, que fazem parte do projeto Pacto Global, 

associando suas marcas à preservação dos mananciais e aquíferos, embora trabalhem 

diretamente com o envasamento da água (DOWBOR, 2017, p.152). 

Além disso, muito se diz sobre a possibilidade de escassez da água, (sua falta e 

as soluções para resolver um problema que já é uma realidade em muitos países 

conforme evidenciado no quadro abaixo), porém, como assinala Leo Heller, a questão 

deve estar centrada na dificuldade do acesso ao recurso e não apenas na falta dele na 

torneira:  

A água é necessária para nossa sobrevivência e para várias atividades 

humanas, como o comércio e o transporte (...). Nunca se considerou que o 

desenvolvimento dos centros urbanos afetaria o ciclo da água, mas o 

tratamento inadequado do esgoto e o desmatamento às margens dos rios 

prejudica todo o sistema aquático. Daí a origem dos problemas que 

enfrentamos hoje (UFMG on line, 2019). 
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                             Figura 3: Parâmetro Global 

 

         Fonte: WRI Aqueduct Hofste et al, 2019. 

 

A despeito de o discurso do consumo humano da água ser protagonizado nas 

mesas de discussão em diversos fóruns, no Brasil e no Mundo, em face das 

preocupações quanto à possibilidade de seu racionamento, na prática, isso não se dá 

dessa forma, Heller (2007, p. 23) afirma:  

 

Os maiores consumidores de água não são as pessoas, mas as atividades 

econômicas, como a mineração e a agricultura. Muitas pessoas sequer têm 

acesso à água.Em tempos de crise, não se pode simplesmente implantar um 

racionamento porque as populações menos favorecidas serão mais afetadas. 

 

Por outro lado, o empoderamento social, como uma ferramenta de interferência e 

medida da satisfação da população com a gestão da água, e como meio de se garantir 

formas participativas positivas da sociedade, proprociona qualidade na vida presente e 

remete ao porvir, às gerações futuras, a certeza de que o legado que receberão ainda 

preservará a viabilidade à vida digna, desde que o incentivo à consciência 

preservacionista dos recursso naturais seja continuamente estimulado. 

É preciso, ainda, estabelecer critérios de avaliação e monitoramento da gestão, 

sobretudo as públicas, sempre priorizando a universalidade e a sustentabilidade dos 

serviços, propondo, na agenda de governança, a inclusão da prestação de contas da empresa 
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(accountability) ao poder público e ao cidadão, fornecendo ferramentas adequadas à 

participação dos usuários nesse processo (KISHIMOTO, 2017). 

A comoditização da água, por não haver um bem equivalente ou que a substitua, 

gera um risco à sua universalização. Assim, quanto mais rara e mais escassa, mais cara e 

inacessível: “A voracidade do capital em relação à água é estimulada por sua crescente 

escassez e por não haver substituto” (DOWBOR, 2017, p. 146). 

Coase (1960) apresenta o conceito de custo social, isto é: até que ponto uma 

atividade que interfere em uma outra (de forma impactante), ou diretamente no meio 

ambiente, deve ser vista como aceitável ou legítima no seu exercício? Ele enumera 

exemplos: desde um médico que não pode auscultar seus pacientes porque tem um 

vizinho confeiteiro – o barulho que perturba a ausculta – até um córrego contaminado 

por rejeitos das fábricas locais, ou o gado que invade as propriedades adjacentes e que 

deveriam pastar em áreas cercadas são situações-exemplo que nos impele a considerar o 

custo social envolvido, ou seja: o benefício e o prejuízo causado à população e ‘ao 

comércio local pelas assimetrias ou condições desproporcionais na distribuição das 

vantagens do exercício da atividade. O mesmo se pode aplicar à comercialização da 

água de uma água “monopolizada”, como dito anteriormente. É preciso, portanto, 

avaliar custos envolvidos.  

Outro caso citado é do produtor de sulfato de amônia que poderia considerar 

elevar o grau de segurança no manuseio do produto, em face dos potenciais danos 

causados ao meio ambiente e que são inerentes à sua atividade, ou mesmo mudar o 

endereço da sua fábrica, distanciando-se dos centros urbanos. Entretanto, essa atitude 

traria duas consequências possíveis: custos adicionais e seu repasse no preço final; ou, 

num outro sentido, incorporação do custo da indenização aos moradores locais e 

vizinhos à fábrica por eventuais danos que pudesse causar, caso os estes fossem 

menores do que os custos adicionais do incremento da segurança: “Os pagamentos 

pelos danos ocasionados tornar-se-iam parte do custo de produção do sulfato de amônia 

(COASE, 1960, p. 9)”.    

A visão da justiça, quando examinado o caso, pode considerar particularidades 

que ultrapassam a mera análise da relação custo x dano:  

 

O problema econômico em todos casos dos efeitos danosos é em como 

maximizar o valor de produção. No caso Bass v. Gregory, ar fresco era 
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sugado pelo poço, o que facilitava a produção de cerveja, mas ar imundo era 

expelido pelo poço, o que tornava a vida nas casas próximas menos 

agradável. O problema econômico está em decidir o que escolher: um custo 

mais baixo da cerveja e menos conforto nas casas próximas ou um custo 

maior da cerveja e um maior conforto (COASE, 1960, p. 23).  

 

 

  Para Coase, a regulação direta a ser efetivada pelo governo, ganha contorno de 

uma tecnologia normatizadora. Trata-se de um modo simples e direto que já elimina o 

custo de processos e tempo em audiências tornando geral o que antes era o caso: 

 

Uma alternativa é a regulação direta pelo governo. Em vez de estabelecer um 

sistema legal de direitos, o qual possa ser modificado pelas transações no 

mercado, o governo impõe regulamentos acerca do que as pessoas podem ou 

não fazer, devendo ser obedecidos. Dessa forma, o governo (por estatuto ou, 

talvez, mais provavelmente através de um agente administrativo) pode tratar o 

problema da emissão de fumaça, decretar quais métodos de produção deveriam 

ou não ser utilizados (e.g., que filtros devem ser instalados ou que carvão e óleo 

não devem ser queimados), ou, ainda, delimitar determinados tipos de atividades 

a certos distritos (zoneamento) (COASE, 1960, p. 13). 

 

Assim, segundo Coase (1960), pode-se afirmar que o governo é uma “super-firma” 

na medida em que pode interferir na produção das fábricas ou no mercado (no sentido 

amplo) com medidas administrativas e burocráticas. Neste cenário, todas as organizações 

estão submetidas às suas regulamentações, medidas e imposições. É de seu alvedrio o 

poder de determinar o quê, onde, como e quando a produção acontecerá; fechar e autorizar 

a abertura de organizações através de alvarás e licenças próprias, além de se valer de 

instrumentos coercitivos efetivos tais como a fiscalização, o poder de polícia e os 

mecanismos disponíveis na esfera do poder judiciário.  

Assim, têm à sua disposição poderes que possibilitam tomar atitudes e promover 

mudanças a um custo, em geral, menor do que conseguiria uma organização não estatal, 

mas isso não significa ausência de custos, ao contrário: podem eles ser maiores do que o 

esperado. Além disso, não há garantias de que o exercício do poder estatal resulte em 

gestão eficiente, tampouco, represente eficiência econômica, se essa fosse a premissa, esse 

estudo perderia completamente o objeto e o sentido.  
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            Neste contexto também é oportuno analisar a dimensão da participação cidadã 

8em todo o ciclo hidrológico, incluindo a sustentabilidade ambiental e do contrato, 

expressa no equilíbrio econômico financeiro que nele deve estar contido e que é 

condição para a viabilidade tarifária (tratando-se de uma concessão, por exemplo) e a 

gestão da empresa em relação às informações que deve prestar ao usuário e partes 

interessadas. Tal participação deve ser efetiva, ou seja, a população/usuário deverá ser 

ouvida apresentando ideias, sugestões e críticas que devem ser consideradas nos 

processos decisórios envolvidos na gestão:  

 

A iniquidade e a exclusão são compatíveis com a teoria econômica 

dominante, que vê a água como uma fonte de acumulação de capital e não 

como uma substância vital para a condição de ser no mundo. O mercado 

ignora os limites socioecológicos determinados pelo ciclo hidrogeológico ou 

pela capacidade de pagamento das populações mais carentes. A água não 

pode ser equiparada a uma commodity visto que ela não se presta a 

substituição por outra substância (VILLAR, 2012, p. 15).  

 

 Além disso, segundo Dowbor (2017), o novo modelo de gestão da água precisa 

obrigatoriamente medir o impacto do desempenho que as empresas (públicas ou não) 

têm na região em que atuam. Madeira (2010) afirma que é preciso considerar a 

essencialidade e as externalidades dos serviços de água e esgoto, na medida em que são 

de utilidade pública (SUPs) e, por isso, precisam manter a universalidade, a qualidade e 

a equidade no que se refere à sua prestação e acrescenta que a tarifa cobrada deve ser a 

mínima necessária (módica) para cobrir todo o processo, manutenção e investimentos e 

não ser excludente. 

           Desse modo, mesmo a população de baixa renda poderá pagar pelo serviço, ou 

ser subsidiada pelo estado, “nesse setor, a existência de concorrência é inviável. Não é 

eficaz no sentido econômico nem no sentido espacial a existência de duas empresas 

atuando no setor de água e esgoto, com uma duplicação das redes de abastecimento e 

esgotamento” (MADEIRA, 2010, P. 11).  

                                                           

8 Villar (2012) explica que na medida em que o direito à água é um direito essencial que vem sendo 

discutido há décadas em Declarações e Convenções que incluem organizações internacionais como a 

ONU e a UNESCO é preciso conscientizar a população de que se trata de um recurso insubstituível e 

finito. É preciso, portanto, facilitar o acesso a todos sem deixar de lado novas práticas de seu uso visando 

a economia da mesma. Participação cidadã neste contexto como sinônimo de sustentabilidade. De 

preservação de um bem comum essencial. Sobre o tema há outros textos (OECD, 2015c); (HELLER, 

2007). 
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Além disso, Britto (2015, p.02) mostra que se pode classificar o saneamento, no 

seu aspecto social, através de dois processos: de um lado “a permanência das 

desigualdades de acesso atingindo os grupos mais vulneráveis”, e de outro, “o 

surgimento de novas desigualdades sociais no acesso aos serviços de saneamento, 

geradas tanto pelo impacto diferenciado dos custos dos serviços sobre a renda familiar 

quanto pela qualidade dos serviços diretamente associados às áreas mais valorizadas e 

privilegiadas das cidades”.  

Ter rede de adução na área não implica em ter água na torneira, pois uma parcela 

grande da população não tem condições de arcar com esse custo e, certamente, irá 

prover sua necessidade de modo não regular, na clandestinidade. A questão do 

implemento da chamada tarifa social não resolve na completude o problema do acesso, 

haja vista que “as políticas de tarifas sociais existentes ainda se mostram, na maior parte 

dos casos, insuficientes, tanto para garantir a universalização do acesso aos serviços de 

saneamento ambiental quanto para viabilizar a igualdade e a justiça social na prestação 

dos mesmos serviços”. Dessa forma, Britto (2015, p.03) afirma: “as tarifas sociais, 

mesmo buscando garantir o direito de cidadania, não escapam à lógica da água como 

mercadoria.” 

O Direito Humano à Água, reconhecido em 2002 na Observação Nº15 do 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, seguido em 2010 pela declaração 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, declarou o direito à água potável e ao 

saneamento como direito humano essencial à vida. Tal reconhecimento deve contemplar 

a incorporação pelas normas da empresa gestora desse comando e estratégias de 

atendimento para o alcance da universalização.  

Sobre as dificuldades e desafios do setor, dispõe o relatório da Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico - OCDE, sobre projeções e metas 

estabelecidas sobre a temática da água:  

As pressões sobre a água e setores relacionados em todo o mundo exigem 

ação:  

 

 A disponibilidade de água doce de alta qualidade é um recurso 

limitado e altamente variável. As projeções da OCDE revelam que 40% da 

população mundial vive atualmente em bacias hidrográficas que estão sob 

pressão e que as necessidades de água desta população irão crescer em 55% 

até 2050 (OECD, 2012a).  

 A exploração e a contaminação dos aquíferos irão impor desafios 

significativos à segurança alimentar, à saúde dos ecossistemas e à segurança 
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do abastecimento de água, bem como aumentar o risco de subsidência, entre 

outras consequências.  

 Em 2050, prevê-se que 240 milhões de pessoas continuem sem acesso 

à água potável e que 1 400 milhões permaneçam sem acesso ao saneamento 

básico.  

 As infraestruturas de serviços de água estão a envelhecer nos países da 

OCDE, as tecnologias estão a tornarem-se obsoletas e os sistemas de 

governança são frequentemente incapazes de lidar com a crescente procura, 

desafios ambientais, continuada urbanização, variabilidade climática e 

desastres relacionados com a água.  

 Um investimento significativo, estimado em US$ 6 700 mil milhões 

até 2050, é necessário para renovar e melhorar as infraestruturas dos 

serviços de abastecimento de água e saneamento, sendo que a consideração 

de uma gama mais ampla de infraestruturas hidráulicas poderá triplicar esse 

montante até 2030 (OECD, 2015c). 

 

 

 

Cada segmento de infraestrutura apresenta fases distintas de desenvolvimento 

tecnológico e níveis bem específicos de concorrência em alguns segmentos dispostos ao 

longo da prestação do serviço, os papeis dos agentes reguladores e suas intervenções 

adotam arranjos múltiplos e distintos para cada setor. No setor elétrico, 

simplificadamente, podemos segregá-lo em geração, transmissão e distribuição. Essa 

horizontalidade permite que diversas empresas concorram na distribuição. No 

saneamento, duas são as limitações que podem impedir a competitividade e mantenham 

a verticalidade do setor como uma característica intrínseca, segundo Galvão e Paganinni 

(2009): (i) a inviabilidade econômica de horizontalizar o segmento; e (ii) pela falta de 

modificações no modelo tecnológico, e adicionam, citando Jouralev (2004):  

1. A geração de economias de escopo em função da verticalização do setor;   

2. A dificuldade de tarifação das diversas etapas da produção; 

3. A impossibilidade de competição em qualquer estágio do processo de produção; 

Some-se a isso que, diferentemente da energia elétrica, a água pode ser estocada, 

não sendo necessário que o consumo em um determinado período seja idêntico à 

produção da mesma (MADEIRA, 2010). 

A Figura abaixo mostra esquematicamente as configurações comparativas dos 

setores de energia e saneamento, mostrando as condições de concorrência em cada 

segmento, e no quadro seguinte, características mais aprofundadas. 

Figura 4: Configurações dos setores de energia e saneamento básico 
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     Fonte: scielo.br 

 

Quadro 2  Características do Setor de Saneamento 

Características Repercussões 

Maioria dos ativos (rede de água e esgoto) 

encontra-se enterrada; 

 

 

 

Mudança lenta no padrão tecnológico; 

 

 

 

Qualidade dos produtos de complexa 

verificação pelo usuário;  

 

 

Regras integradas em aglomerados 

urbanos;  

 

 

 

Difícil determinação do estado de 

conservação, custo de manutenção elevado 

e complexidade para a detecção de 

vazamento nas tubulações;  

 

Poucos ganhos de eficência mediante 

avanços tecnológicos e ativos com vida útil 

prolongada; 

 

 Necessidade de estrutura adequada para 

monitoramento da qualidade de produtos e 

serviços ofertados pelas concessionárias;  

 

Envolvimento de mais de um ente federado 

na gestão dos serviços e expansão da 

infraestrtura associada ao planejamento 

urbano 

 

Atendimento independente da capacidade 

de pagamento do usuário e geração de 

externalidades positivas e negativas para a 

saúde pública, meio ambiente, recursos 
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Essencialidade no uso e consumo dos 

produtos (Água e esgoto).  

 

 

hídricos entre outros.  

  

Custo fixo elevado; 

 

 

 

Ativos específicos e de longa maturação;  

 

 

 

Assimetria de informações;  

 

 

Demanda inelástica; 

 

 

 

Economias de escala; 

 

 

Economias de escopo. 

 

Pouca flexibilidade para a periodização de 

investimentos;  

 

Monopólio natural; inexistência de usos 

alternativos  e baixo valor de revenda; 

possibilidade remota de saída das 

concessionárias do mercado (não 

contestável e pouca atividade para 

investimentos);  

Demais atores do setor dependem da 

informações técnica e econômico- 

financeira disponibilizada pelas 

concessionárias;  

 

Possibilidade de extração de rendas 

signidficativas pelo prestador de serviços 

(monopólio);  

 

Viabilidade da prestação dos serviços por 

uma única empresa (monopólio);  

 

Custos comuns na operação de serviços de 

água e esgoto e tratamento de esgotos, 

tornando mais viável a prestação de 

serviços por uma única empresa. 

Fonte: Galvão (2009). 

 

 

Os setores de infraestrutura, em sua grande maioria, são serviços de utilidade 

pública (SUPs) e apresentam características similares: existência de monopólio natural; 

separação entre atividades de geração e distribuição; estrutura de redes; especificidade 

de ativos e custos irrecuperáveis; e serviços com alta demanda e inelásticos ao preço 

tendo em vista características a seguir: “a essencialidade e as externalidades dos 

serviços de água e esgoto, pode-se afirmar que esses são serviços de utilidade pública 

(SUPs) e que as questões da universalidade, qualidade e equidade da prestação dos 

serviços são fundamentais. (MADEIRA, 2010, p. 128).  
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Estas características citadas trazem diversos problemas para a relação produtor- 

consumidor: informação imperfeita, bens públicos e poder de monopólio. Pensando na 

infraestrutura voltada para o saneamento, a falha de mercado que se destaca é o 

monopólio que neste setor é uma regra. 

  

 2.3 NEW PUBLIC GOVERNANCE ou NEW PUBLIC MANAGEMENT?  

 

No século XXI a gestão pública tem sido caracterizada pelo reconhecimento dos 

limites da sua atuação, isto é, em um cenário político de pós-privatização e 

democratização, como é o caso do Brasil, a gestão pública é atravessada pelo poder das 

empresas privadas. Assim, a governança tem uma crescente relevância nestas relações 

entre Estado, setor privado e a sociedade civil (PIERANTI, 2007). 

O cientista social Christopher Cropper Hood publicou em 1991 um artigo 

intitulado: A Public Management for All Seasons? Esse influente trabalho foi 

apresentado como uma estrutura de aplicabilidade geral, um modelo de “gestão pública 

para todas as estações”. Nele estão contidos os elementos que caracterizam a natureza 

da Nova Gestão Pública (New Public Manegement - NPG). Até aquele momento, tudo 

parecia convergir para a apresentação de uma nova perspectiva que rompia com o 

paradigma que imperava sobre a Administração Pública e Gestão (do inglês Public 

Administration and Manegement) e que seria uma tendência longeva. Entretanto, 

Osborne considera que a Nova Gestão Pública é “um estágio transitório da tradicional 

visão da Administração Pública para a Nova Governança Pública (do inglês New Public 

Governance) (OSBORNE, 2006).  

Pode-se elencar as características principais contidas nos fundamentos 

tradicionais da Administração Pública os seguintes elementos, segundo Osborne: 

 

1. O predomínio do “estado de direito”; 

2. O foco na administração baseada em regras e diretrizes bem definidas; 

3. Protagonismo da burocracia na elaboração e implementação das Políticas 

Públicas; 

4. A administração política distribuída nas organizações públicas; 

5. Vinculação ao orçamento;  

6. A hegemonia do profissional no sistema de entrega dos serviços. 
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Essa é uma perspectiva em que o papel do Estado é o de provedor-assistente das 

demandas socioeconômicas dos cidadãos do berço ao túmulo (OSBORNE 2006). Essa 

visão, entretanto, sofreu duras críticas da academia e também dos mandatários políticos 

(MISCHRA, 1984).  

Tais críticas deram ensejo para a ascensão da Nova Gestão Pública (NGP) que, a 

partir do final da década de 70, com um discurso mais forte e influente valorizando 

outros aspectos, tais como a suposição de que a aplicação da “técnica” seria 

naturalmente um caminho para a eficiência e efetividade na prestação dos serviços de 

natureza pública (THATCHER, 1995). As características principais da NGP são: 

 

1. Observação dos aprendizados vindos do setor privado; 

2. O desenvolvimento da gestão prática; 

3. Protagonismo da liderança empreendedora dentro do serviço público; 

4. Controle sobre as entregas (medidas de desempenho, avaliação da gestão e foco 

nas auditorias); 

5. Visão mais central sobre custos com desagregação dos serviços públicos em 

unidades básicas;  

6. O incentivo do uso de parâmetros de mercado em concorrência e contratos para 

alocação de recursos na prestação de serviços públicos;  

 

Entretanto, tanto a essência como o sucesso da visão e implemento da NGP 

foram duramente questionados, sob o argumento de que a NGP é um cluster 

paradigmático e não um único fundamento com um eixo bem definido. A sua 

abrangência geográfica é limitada aos sistemas anglo-americano, parte da Oceania e 

algumas arenas escandinavas, nas outras regiões e países ainda predominam as 

características da Administração Pública tradicional (KICKERT, 1997). 

De fato, a NGP, segundo Osborne, pode ser entendida como uma subespécie da 

Administração Pública clássica que teve um alcance limitado em face da ausência dos 

rigores basilares que deveria apresentar (Frederickson e Smith, 2003). Se benefícios 

houve, segundo Osborne, estes foram discretos e contextualizados.  

Entretanto, o NPM foi criticado, sobretudo, por duas de suas características: (i) o 

foco intragovernamental em contraste com um mundo cada vez mais globalizado; (ii) e 

pela adesão pura e simples das práticas da iniciativa privada no seio da Administração 

Pública.  
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As duas teorias, porém, pareciam ser abordagens parciais para um entendimento 

efetivo sobre que representa a Administração Pública e suas características. Enquanto 

uma, a linha mais clássica, tinha um notável desempenho no campo político, onde os 

gestores públicos eram retratados como os responsáveis pela ineficiência da 

administração (vide a discussão atual no Brasil sobre a reforma administrativa 

empreendida pelo governo atual) (CONGRESSO EM FOCO, 2019) usando os recursos 

públicos disponíveis apenas para usufruto de seus interesses pessoais, a NGP enxergava 

as políticas públicas como uma arena onde a tarefa que deveria ser empreendida, com 

know-how privado, era simplesmente a de uma gestão não comunicativa com as 

variações naturais da atividade política (OSBORNE, 2006). 

Outra crítica que se pode estabelecer, e parece alcançar aspectos 

comportamentais que se evidenciam num aparente afastamento (proposital) da 

complexa análise da rede de relações que envolve a questão da água (e o seu forte apelo 

social) se traduz na prática segregadora que é proposta pela NGP, posto que ela elege o 

pragmatismo da gestão como um fundamento pétreo, não ideológico, ancorado na 

eficácia da ação por ela mesma, do que sobre a pertinência das ideias que a 

fundamentam e das consequências que trazem (GAULEJAC, 2005). Nessa perspectiva, 

a característica singular da gestão “reside no fato de que não se trata de perseguir uma 

finalidade escolhida por indivíduos, nem uma finalidade negociada no interior de uma 

coletividade, mas uma finalidade imposta do exterior” (GIRIN, 1990, p. 20). Não por 

outra razão, as questões satélites que perpassam o tema, tais como a preservação do 

meio ambiente e preocupação com os limites sustentáveis do desenvolvimento do país 

não ocupam parte significativa nas discussões afetas. 

Nesse contexto, a chamada Nova Governança Pública parece apresentar uma 

possibilidade de conjugação dinâmica que, a despeito de ainda não estar plenamente 

assentada em definições finais, as suas terminologias mais comuns – governança e 

governança pública – trazem em sua essência grandes contributos teóricos com 

approaches ideológicos também (OSBORNE, 2006). 

A Nova Governança Pública não é derivada nem da AP tampouco da do NPM, 

mas uma proposta seminal e distinta que se funda na ideia de um estado pluralista que 

busca o implemento das políticas públicas em um cenário dinâmico e frequentemente 

demandante de adaptações constantes. Dessa forma, a abordagem do NPG parece mais 
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alinhada ao contexto das análises do saneamento do que as visões estanques das teorias 

apresentadas. O New Public Management (NPM), surgido, sobretudo nos países anglo-

saxões, inicialmente se centravam na capacidade de desenvolver mecanismos de 

ajustamento e transferência dos conhecimentos gerenciais adotados no setor privado 

para o público, esperando assim reduzir significativamente a máquina administrativa e 

aumentar a sua eficiência através de um incentivo à competição, como já foi assinalado. 

O quadro a seguir resume e apresenta aspectos mais específicos e que subsidiarão as 

análises ulteriores, mostrando as semelhanças e diferenças de cada conceito:  

 

Tabela 4: Semelhanças e diferenças  

 

Fonte: OSBORNE, 2006.  

 

Adicione-se que a NGP se conjuga fortemente com abordagens sociológicas – 

que examinam e consideram a perspectiva social, que é trazida pelo cidadão, e da 

abordagem em rede das relações entre a sociedade, o ente governamental e as 

organizações privadas, reconhecendo a fragmentação e as incertezas que estão inseridas 

naturalmente no ambiente da Administração Pública nesse século (HAVERI,  2006).  

Assim, essa proposta teórica tem o potencial de empreender uma proxy da gestão 

contemporânea, bem mais interessada nas relações que as organizações estabelecem 

entre si do que exclusivamente nos resultados: o foco está no processo e a 

eficiência/ineficiência que dele pode decorrer.  
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O NPG reúne, portanto, os pontos fortes do NGP e da tradicional AP, possuindo 

o potencial de permitir a formatação de um modelo de uma nova abordagem sobre os 

dilemas da administração pública, apoiado na análise e no desempenho de suas ações, 

bem como em seu processo evolutivo positivo, como exemplificado em Osborne e 

McLaughlin (2002, 2004). 

Entretanto, como se evidenciou até aqui, a gestão pública atual vem trabalhando 

influenciada pela perspectiva do New Public Management (NPM), que, em seu bojo, 

traz objetivos como a adaptação e a transferência das “tecnologias” gerenciais 

desenvolvidas no setor privado, de forma disruptiva, para o público, através da 

diminuição progressiva da máquina administrativa, do foco na eficiência e na 

responsabilização dos atores políticos envolvidos (RAGAZZO, 2011). 

 Nesse sentido, é preciso definir o sentido aplicado ao termo GOVERNANÇA, 

posto que se faz útil na análise proposta nessa pesquisa. Trata-se de uma 

resposta/alternativa ao conceito tradicional “do fazer” da administração pública, posto 

que analisa os limites da ação do governo, suas pretensões, bem como as relações 

estabelecidas com o setor privado de forma a compreender, no processo decisório que 

os envolva, como um “balanço” dos interesses que, invariavelmente, não são 

convergentes entre os agentes, pode se firmar. Também é um conceito que apresenta a 

importância de reconhecer a interação do governo com a sociedade civil e o setor 

privado.  

No que tange ao saneamento, ao contrário da França9, o Brasil, tem um modelo 

de gestão centralizado no governo federal e hierarquizado a partir de uma política que 

foi distribuída aos estados até a década de 1980. Esta política conduziu à governança do 

serviço público de saneamento básico pelos estados mediante delegações concedidas 

pelos municípios às Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs). As 

características dessa gestão são a baixa flexibilidade, mantendo-se interesses de grupos 

específicos, o que prejudica o desenvolvimento do setor dificultando os investimentos 

necessários para alcançar os objetivos das diretrizes nacionais do saneamento básico, 

inscrita no art. 2º, da Lei nº 11.445/2007, conhecido como a lei do “marco do 

saneamento básico”. (GONÇALVES, 2015).  

                                                           

9 O processo de reestatização do saneamento da cidade de Paris será apresentado no capítulo 4 

aprofundando essa temática.  
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Levy e Spiller (1994), analisaram, a partir da Economia dos Custos de 

Transação, os “determinantes da performance das utilities privatizadas em diferentes 

circunstâncias sociais e políticas” e estudaram casos das telecomunicações dos seguintes 

países:  Jamaica, Argentina, Chile Filipinas e Reino Unido. Concluíram em sua pesquisa 

que a “credibilidade regulatória poderia ser desenvolvida em ambientes inapropriados; e 

sem tais compromissos, investimentos de longo prazo não ocorrerão; que, para realizar 

tais compromissos, há uma tendência a regimes regulatórios inflexíveis; e que, em 

alguns casos, a operação pública [default mode of organization] é a única forma 

regulatória possível” (LEVY et al, 1994, p. 201, tradução nossa).  
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de casos múltiplos, com base em pesquisa bibliográfica e 

documental, ancorada numa revisão do que dispõe a literatura especializada sobre a 

questão da gestão da água e saneamento em face do fenômeno da retomada do poder 

público da prestação dos serviços, até então conduzido pela iniciativa privada, em três 

cidades distintas.  

O trabalho compreendeu a catalogação dos dados disponíveis sobre as cidades 

analisadas, incluindo um histórico sobre como se deu o processo de reestatização em 

cada uma delas, seguida de um exame de cada item contido no filtro teórico escolhido 

para as análises. A investigação inclui também a evidenciação dos principais motivos 

alegados pelo poder público para a reestatização da gestão dos serviços básicos de 

saneamento, sobretudo na gestão da distribuição da água.  

 Heterogêneas quanto às suas características históricas, culturais, sociais, 

educacionais, climáticas, hidrográficas etc., as cidades foram escolhidas buscando-se 

alinhar a pesquisa aos itens que poderiam ser tratados sem que o problema de escala 

fosse interferente.  

Tratou-se de evidenciar as possibilidades de impedimento pleno e único da 

atuação do privado a frente do serviço de saneamento, especialmente no que diz respeito 

à água. As tres cidades apontam para um padrão comum na estruturação dos arranjos 

institucionais pré reestatização, salvo a cidade de Paris, que já apresentava índice de 

cobertura de 100%. Assim, foi Buenos Aires em relação à Paris, cujo modelo de 

concessão foi copiado (e empresas francesas estavam presentes em solo argentino); 

assim foi Itu, no Brasil, em relação à Argentina, países que passaram, em épocas 

distintas, por um processo de privatização bastante semelhante e que comunicam 

também algumas particularidades socioculturais. No mesmo sentido, as concessões 

obedeceram ao mesmo desenho jurídico-institucional nos três casos e esse foi, ao longo 

da pesquisa o elemento mitigador da questão escalar. Até mesmo o caso de Limeira, no 

estado de São Paulo, considerada um benchmark de um bem sucedido processo de 

privatização, a despeito das diversas falhas apontadas ao longo de sua realização 

(WATERLAT, 2014), ou Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que não foram 

examinadas nessa pesquisa, tiveram problemas semelhantes aos que foram apontados 
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nas categorias teóricas que subsidiaram as análises aqui conduzidas, destacando 

questões relacionadas à corrupção e á falta de transparência no processo. Mesmo Paris 

não foi excessão. Uma vez que o foco da pesquisa teve como objeto o problemática da 

atuação privada exclusiva na prestação do serviço, a questão do porte da cidade, bem 

como sua importância econômica ou cultural, foram menos relevantes para as análises. 

Os grandes conglomerados empresariais transnacionais que atuam no mercado 

global de serviços de infraestrutura urbana, como é o caso do saneamento, não agem a 

partir de uma lógica unidirecional: embora tendam a agir no sentido estratégico de 

maximizar os interesses dos acionistas podendo a contrapartida ser desvantajosa em 

relação às necessidades dos usuários e do Estado (Hall, 2001), também se veem 

inseridos em um campo cujo capital social os torna reféns, o que os obriga a buscar 

mecanismos alternativos que possam ser úteis à gestão dos riscos aos quais estão 

sujeitos (Lorrain, 1995). ) 

 

3.1 PESQUISA DOCUMENTAL  

 

A pesquisa tem como metodologia o estudo de uma amostra de casos nacionais e 

internacionais de reestatização analisando as suas possíveis causas, compreendendo o 

contexto em que essas ocorrências se deram.  

 

Quadro 3: Categorias de Análise (a partir do Referencial Teórico para analisar os 

casos). 

 

CATEGORIA DE 

ANÁLISE 

 

 

DEFINIÇÃO 

 

FATOS A SEREM 

ANALISADOS 

 

 

 

ÁGUA COMO DIREITO 

HUMANO 

INALIENÁVEL 

 

Considera o acesso à 

água tratada como 

indispesável para o 

pleno gozo da vida, tal 

qual estabelecido na 

Resolução n° 64/292 

de 2010, da ONU e 

que abarca todos os 

tratados, convenções e 

 

 

Acessibilidade (HARDIN, 

1968); (CAPELARI, 2017); 

(FIANI, 2002); 

(NASCIMENTO et al, 2005); 

(SHAPIRO, 2018). 
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legislações que 

estabelecem que este é 

um direito humano 

essencial à vida. Nessa 

perspectiva, a água não 

é entendida como uma 

mercadoria, dada sua 

essencialidade, finitude 

e ao fato de não ter 

substituto. Essa 

interpretação foi 

predominante nos 

discursos de defesa 

adotado nas regiões 

analisadas, 

influenciando como a 

reestatização foi 

adotada e conduzida 

pelos governantes das 

respectivas cidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTOS DE 

TRANSAÇÃO 

 

Custos de transação 

buscam  encontrar 

subsídios para 

entendimento da 

relação entre a água e 

os fatores econômico-

financeiros influentes. 

Trata-se de uma teoria 

que, após pesquisa 

bibliográfica, 

entendemos adequada 

à análise da questão da 

água enquanto um 

tema complexo que 

envolve uma dinâmica 

permanente em que 

atores de diversos 

campos confluem com 

seus interesses que 

geram trocas onerosas 

de capitais distintos. 

Ela traz esclarecimento 

quanto aos custos (não 

só os de natureza 

financeira ou 

econômica) 

considerados em toda a 

operação que envolve 

 

 

 

 

 

 

 

Problema do refém (FIANI, 

2002); (RAGAZZO, 2011); 

(COASE, 1960); (CASTRO, 

2009); (NASCIMENTO et al, 

2005).  
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a concessão dos 

serviços ao privado, 

bem como na retomada 

pelo poder público da 

sua prestação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO PRIVADA DE 

RECURSOS 

 

Na gestão privada de 

recursos os autores 

selecionados buscam 

subsidiar a 

identificação e análise 

das dificuldades 

apresentadas nos casos 

selecionados quanto à 

gestão exclusivamente 

privada do saneamento 

que, desvinculada de 

qualquer participação 

ou ingerência 

governamental, pode 

apresentar um risco 

potencial à 

universalização do 

acesso à água potável. 

Analisar alguns 

aspectos da gestão 

privada da água nas 

cidades escolhidas é o 

que se pretende com o 

uso dessa categoria. 

 

 

Reestatização (SHAPIRO, 

2018); (VILLAR, 2012); 

(HELLER, 2015);  

(CASTRO, 2016); 

(KISHIMOTO,2017); 

(COLBERT, 2017); 

(GONÇALVES, 2015); 

(LEVY et al, 1994); (FIANI, 

2002); (LE STRAT, 2013); 

(EISENHARDT, 1989a); 

(SCHIFFER, 2015); 

(OLIVEIRA, 2018); 

(BOURDIEU, 2000); 

(VARGAS, 2011); (FERRO, 

2001).  

 

 

 

 

 

ÁGUA COMO 

MERCADORIA 

 

A água como 

mercadoria é uma 

condição que será 

examinada através de 

conceitos, dos 

aprendizados das 

experiências citadinas 

e outras abordagens  

que demonstrem as 

dificuldades em se 

conduzir uma via 

estreita de 

comercialização da 

água como se ela fosse 

uma comódite. Ante a 

heterogeneidade 

da capacidade 

econômica de 

 

 

Commons (MADEIRA, 

2010); (HARDIN, 1968); 

(CAPELARI, 2017); 

(DOWBOR, 2017); 

(OLIVEIRA, 2018); 

(MOREIRA, 1996); (LE 

STRAT, 2013); 

(SHAPIRO,2018); (JUNIOR, 

2009); (FIANI, 2002); 

(JUNIOR, 2009); (CASEY, 

2019). 
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pagamento da 

população em face dos 

preços estabelecidos, 

verificar se essa é uma 

condição viável de 

custos suportáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

CUSTO SOCIAL 

 

 

 

 

O custo social refere-

se aos danos que 

podem ser causados à 

sociedade pela 

inacessibilidade ao 

recurso, em face da 

função que a água 

ocupa em todas as 

atividades humanas, 

sobretudo para seu 

consumo mais 

elementar, a partir do 

conceito de sua 

assessibilidade em 

quantidade e 

qualidades bastantes, 

sobretudo para as 

camadas sociais menor 

poder econômico. São 

os aspectos da 

universalização dos 

serviços. 

 

 

 

Governança (VILLAR, 

2012); COASE (1960); 

(JOURAVLEV, 2004); 

(GALVÃO, 2009); 

(PIERANTI, 2007); (LE 

STRAT, 2013);(FIANI, 

2002); (SHAPIRO, 2018); 

(HELLER, 2007);  

(VARGAS, 2011); 

(MOREIRA, 1996); 

(JUNIOR, 2009).  

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS  

 

4.1 PARIS 

Paris é a primeira cidade a ser estudada neste trabalho. É um exemplo relevante 

do fenômeno de reestatização, por sua importância e reconhecimento no cenário 

mundial como uma das cidades mais desenvolvidas do planeta. Entretanto é 

necessário compreender o percurso pelo qual toda a mudança foi levada a cabo.   

  

4.1.1 Histórico do serviço de saneamento  

Paris é uma cidade conhecida por seus precoces avanços em infraestrutura, 

condição indispensável para a viabilidade das soluções de engenharia para o 

saneamento. Nessa cidade, no final do século XV, a distribuição de água era controlada 

por canalizações sob a vigilância da municipalidade. Mas sua história ganha vulto, nesse 

contexto, a partir do século XIX. Enquanto outras capitais europeias conviviam com 

ruas estreitas e esgoto a céu aberto além de escassa água potável, Haussmann, prefeito 

na segunda metade daquele século, iniciou uma ampla reforma no traçado urbanístico 

da cidade:  

 

Haussmann propõe uma “correção” urbana, estrutural, Boulevares e 

avenidas arborizadas são a base de uma cidade cuja dilatação representa, 

“traz em presença” a todo momento, uma cidade que se transforma e se 

moderniza. Desse modo, a cidade moderna, fica visível, legível. A leitura é 

global, geral, pontuada aqui e ali por praças e monumentos que 

proporcionam compreensão e orientação onde a identidade (de bairros e 

zonas) não é elemento primordial. Todos eles (avenidas, praças e 

monumentos) se expressão visualmente, são o contraponto às infraestruturas 

enterradas, invisíveis (DE ANDRADE, 2018, p.3, grifo próprio).  

 

 

Foram muitas as mudanças urbanísticas e de infraestruturas pelas quais a cidade 

de Paris passou. Entretanto, podemos realçar a iniciativa pública que investiu no 

atendimento da oferta de água canalizada, e isso comunica com a análise do tema em 

questão (LE STRAT, 2013).  

Em 1853 foi celebrada a primeira concessão privada da história, quando a 

companhia Générale des Eaux passou a operar a distribuição de água na comuna de 
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Lyon com um contrato exclusivo e de duração de 99 anos (LE STRAT, 2013; HELLER, 

2007).  

Em 1860, Paris concedeu contratualmente o serviço de distribuição de água para 

a Compaigne Générale por um prazo de cinquenta anos, fortemente influenciada por 

uma corrente de novas concessões pelo país. Em 1898, a concessão dos serviços de 

saneamento de Paris (água e esgotos) foi dividida entre a Lyonnaise des Eaux – à 

esquerda do rio Sena – e a Générale – à direita do rio Sena – em contratos com duração 

de 25 anos. No seu início, o privado atuou fortemente nos aspectos da manutenção da 

rede de distribuição com substituições de tubulações e melhorias no sistema.  

Em 1910, uma outra tendência surgiu, no sentido da nacionalização do serviço, 

culminando na não renovação da concessão e na retomada pela municipalidade do 

serviço de fornecimento de água (CASTRO, 2009; LE STRAT, 2013).  

Na década de 60 em diante, a França passa por uma reforma no que tange aos 

assuntos afetos ao meio ambiente (proteção de mananciais e regras mais rigorosas de 

preservação), sobretudo na questão do esgotamento sanitário, com uma forte pressão no 

sentido de sua universalização. Com esse cenário, as participações privadas no 

saneamento cresceram em mais de 30%, tanto na água quanto no esgoto. Nos anos 

2000, essas participações chegaram a 80% (KISHIMOTO, 2017). 

Entre as décadas de 70 e 80 houve um aumento nos contratos de delegação e 

terceirização dos serviços na França. Nesse mesmo período, três grandes grupos 

privados se formaram e firmaram: Veolia, Suez Environment (anteriormente Lyonnaise 

des Eaux) e SAUR. Na virada do milênio, 70% da população era atendida por um 

prestador privado, em relação à agua, e 55% para o saneamento (esgotamento e outros 

serviços).  

O modelo delegatário foi dominante nas características dos contratos, porém, 

alguns problemas identificados prenunciavam uma fratura no modelo que viria a 

redundar na retomada pelo estado do controle dos serviços. Deles se destacam: 

 

1.O aumento das tarifas; 

2. As elevadas margens de lucro (que muitas vezes estavam contabilizadas em 

provisões que eram destinadas para a manutenção da rede de distribuição e que 

não eram gastas para essa finalidade); 
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3. Corrupção; 

4. Falta de transparência nas informações financeiras prestadas pelo operador, 

sobretudo na alocação dos recursos nas premissas e não nos gastos realizados; 

 

Por derradeiro, os contratos no modelo de delegação tinham algumas 

características que dificultavam sua permanência, quais sejam (i) falta de flexibilidade 

(ii) baixa capacidade de adaptação a mudanças de objetivos; e (iii) falhas de 

comunicação expressas em relatórios que não espelhavam a realidade da operação das 

atividades.  

Na França, o saneamento tem arranjos jurídico-institucionais e de regulação que 

são parecidos com os adotados no Brasil. Entretanto, são as municipalidades as 

responsáveis pela prestação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto. Seu 

modelo específico de concessão e contratos de arrendamento, na forma de delegação 

pública de serviços, foi usado, pelo setor privado, como referência para todo o mundo e, 

como crítica, foi considerado como a síntese dos males causados pela privatização da 

água (KISHIMOTO, 2017). O país abriga dois dos maiores grupos privados mundiais 

do setor, Veolia e Suez Envinroment que atuam no saneamento mediante contratos de 

concessão, com locação de ativos e, em todos os casos, com delegação exclusiva para 

operação dos sistemas.  

Seu tipo particular de concessão em contratos de arrendamento (delegação 

pública de serviços) foi promovido pelo setor privado como modelo a ser replicado em 

todo o mundo e criticado por outros como o epítome da privatização da água e seus 

males. 

Apesar de na França, os serviços de abastecimento de água e esgotos serem de 

competência municipal, coexistem algumas possibilidades. As próprias prefeituras 

podem prestar esses serviços, ou repassá-los para órgãos intercomunitários. Estas 

últimas em ascendência em importância.  

Desde 2010, uma nova lei cria uma nova opção de arranjo institucional: as 

sociedades públicas locais (sociétés publiques local ou SPL). São sociedades de capital 

aberto regidas pelo direito privado, mas cuja composição acionária é formada por dois 

ou mais conselhos locais. Por exigência de seus estatutos, têm por dever operar em 
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benefício dos conselhos de acionistas. Como tal, esse arranjo pode ser considerado um 

modelo de gestão pública (KISHIMOTO, 2017). 

4.1.2 Reestatização  

As características do modelo de delegação, acima citados, influenciaram uma 

onda de contestações do modelo de delegação ao privado e que culminaram no retorno à 

gestão pública do saneamento. Em média, a água pública vem aumentando em 1% ao 

ano a taxa de cobertura do serviço à população (desde 2008). 

Em verdade, o termo remunicipalização na França não é de todo apropriado, 

haja vista que um grande número de serviços não está a cargo da municipalidade, mas 

no nível intercomunitário. 

A remunicipalização que se iniciou na cidade parisiense em 2003, continua a 

inspirar outras cidades (e países) na formulação das suas políticas públicas de 

saneamento. Pode-se perceber sua influência.  

Anne Le Strat, Vice-prefeita de Paris para a Gestão dos Serviços de Saneamento 

e Drenagem, Presidenta de Águas de Paris (Eau de Paris - EDP) e Presidenta da 

Associação Europeia para a Gestão Pública da Água (Aqua Publica Europa) explica que 

no século XXI a Europa tem uma verdadeira rede de serviços públicos de água e 

saneamento que assegura maior qualidade no atendimento e na prestação destes 

serviços. Nesse contexto, a agenda de saneamento contempla a preocupação em 

conscientizar os habitantes, sobretudo as crianças, através de palestras e aulas, da 

importância de usufruir racionalmente deste bem finito e escasso. Em um contraste 

acentuado, há regiões do Brasil onde a água é tão abundante que inexiste a preocupação 

com a sua finitude, ou não se considera a possibilidade de escassez para as gerações 

futuras e o hábito do desperdício é comum. Em Paris o problema é diferente e 

complexo:  

Agora, o sistema de abastecimento de água potável de Paris, como vocês 

estão vendo, é bastante amplo. Metade desse abastecimento é oriunda de 

água superficial e a outra metade do lençol freático. Essas águas não provêm 

da cidade de Paris; são águas que estão em uma região fora da cidade, na 

região metropolitana, onde existe uma estrutura a proteção dos mananciais 

(LE STRAT, 2013, p.50). 
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Mais uma vez se reforça a preocupação de Heller, acima exposta, de que “a 

questão deve estar centrada na dificuldade do acesso ao recurso e não na sua falta” 

(UFMG on-line). 

Kishimoto (2017) levanta a mesma questão ao problematizar a urgência em se 

retomar o controle dos serviços essenciais – como o saneamento – e que vem ocorrendo 

em um crescimento escalar:  

Las iniciativas de (re) municipalización responden a muchos y diversos 

motivos, desde acabar con las prácticas abusivas o el incumplimiento de las 

normas laborales por parte del sector privado al deseo de reconquistar el 

control de la economía y los recursos locales, el afán de ofrecer a las 

personas unos servicios asequibles, o la intención de poner en práctica unas 

estrategias ambiciosas a favor del medioambiente o de la transición 

energética, por citar algunos10 (KISHIMOTO, 2017, p. 12).  

 Kishimoto (2017) também afirma que tanto as privatizações quanto as parcerias 

público-privadas pareciam ser as únicas alternativas disponíveis em um cenário político-

econômico de poucos recursos públicos. Por outro lado,  

 

Cada vez es más evidente que abandonar las externalizaciones, las 

asociaciones público-privadas y otras políticas neoliberales parecidas, y 

optar en su lugar por la prestación interna de los servicios públicos genera, 

como veremos a continuación, ahorros importantes. El creciente número de 

iniciativas remunicipalizadoras, que son el principal punto de interés de este 

libro, es un reflejo del fracaso de las privatizaciones y las asociaciones 

público-privadas11 (KISHIMOTO, 2017, p. 17). 

 

Le Strat lembra que: “quando você delega para o setor privado, você acaba 

perdendo a sua competência. Se você quiser de fato exercer um bom controle sobre a 

qualidade dos serviços, você deve desenvolver um conhecimento técnico, caso contrário 

o controle não será possível”. (LE STRAT, 2013, p. 51). Durante o arrendamento não 

houve provisionamento para investimentos que, a despeito de a distribuidora receber 

                                                           

10 “As iniciativas da remunicipalização respondem a muitos e diversos motivos, desde acabar com as práticas 

abusivas ou o não cumprimento das normas laborais por parte do setor privado ao desejo de reconquistar o 

controle da economia e dos recursos locais, o desejo de oferecer às pessoas um serviço acessível ou a intenção 

de pôr em prática umas estratégias ambiciosas a favor do meio ambiente ou da transição energética para citar 

alguns”.   
11 Cada vez é mais evidente que abandonar as externalizações, as associações público-privadas e outras 

políticas neoliberais parecidas, e optar em seu lugar pela prestação interna dos serviços públicos gera, 

como veremos a seguir, mudanças importantes. O crescente número de iniciativas remunicipalizadoras, 

que são o principal ponto de interesse, é um reflexo do fracasso das privatizações e associações público-

privadas. 
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suas receitas diretamente dos usuários pelos serviços que prestava, não foram 

consumidos nos termos das finalidades pactuadas, o que comprometeu o atendimento, 

além de favorecer o que Williamson (1985) chamou de oportunismo, que pode se 

estabelecer quando a empresa tem a exclusividade, mas ao mesmo tempo não cumpre as 

suas determinações e obrigações que estão previstas no instrumento contratual. 

Nas eleições municipais de 2007 foi apresentada uma proposta repasse de 

recursos para que a Prefeitura realizasse as obras necessárias. Le Strat apresenta a 

peculiaridade da água enquanto direito fundamental: “pensamos que água é um bem 

comum e não deve ser utilizada apenas para fins de lucro12.” (LE STRAT, 2013, p. 53). 

A preocupação de Le Strat (2013) é semelhante à de Nascimento (2005) no que 

se refere à água como um direito de todos, atendendo com qualidade, inclusive e, 

sobretudo, os mais pobres:  

O saneamento é também um serviço de caráter público com 

responsabilidade por responder a objetivos de atendimento e cobertura como 

os discutidos por Heller & Nascimento (2004). Um dos principais desafios 

para o setor é de atendimento a populações pobres concentradas em favelas 

ou dispersas em meio rural. Esses desafios são de natureza econômico-

financeira como também tecnológica e gerencial, a serem ser encarados no 

conjunto de políticas integrativas destinadas a combater a exclusão social. 

Devem ser políticas coordenadas que também contemplem a habitação, a 

saúde, a educação, a geração de emprego e a melhoria da qualidade 

ambiental (NASCIMENTO et al, 2005, p.35).  

 

4.1.3 Avanços e retrocessos  

 

Toda mudança no âmbito da administração de um serviço como a água traz 

avanços e retrocessos. Isto porque se trata de um sistema integrado que atende a uma 

cidade com grande demanda de consumo, como é o caso de Paris, e isso requer uma 

avaliação constante do desempenho do prestador além de investimentos no aumento da 

cobertura – toda cidade tem um crescimento vegetativo de sua população e também uma 

demanda maior do comércio e indústria. Por esse motivo, foi elaborado um conjunto de 

indicadores relacionados às atividades operacionais, tais como a qualidade da água, 

investimentos, aperfeiçoamento de pessoal, pesquisa etc. (LE STRAT, 2013).  

                                                           

12 A entrevista citada de Le Strat detalha o processo. 
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Uma das principais vantagens aludidas e trazidas pela remunicipalização foi o 

efeito redutor sobre a tarifa de água até então praticada. Pode-se afirmar que um dos 

motivos da redução foi o menor custo de capital da empresa pública local, haja vista 

que, sem distribuição de dividendos, todo o lucro obtido na prestação do serviço pode 

ser reinvestido no próprio segmento, com se tratasse de uma participação, pelo cidadão, 

nos resultados operacionais da empresa. Essa é uma vantagem de curto prazo facilmente 

perceptível pelo usuário dos serviços.  

Quando perguntada sobre cidades que estão ou já realizaram o processo de 

remunicipalização, Le Strat reafirma movimento dizendo:  

 

Para eles (setor privado) as pequenas cidades são financeiramente menos 

interessantes, é claro, sendo geralmente o setor público que atende. Portanto, 

obviamente que o retorno à gestão pública via remunicipalização é mais 

interessante quando isso ocorre nas grandes cidades. Portanto, temos 

Rennes, Brest, Montbéliard, tem Toulouse que disse que, mesmo sendo uma 

cidade de direita, de modo surpreendente, decidiu que queria uma gestão 

pública; Nice que decidiu também remunicipalizar, Lille também, Bordeaux 

também decidiu transformar a sua gestão da água em gestão pública. No 

caso de Lyon, infelizmente, dirigida pelo Partido Socialista, está ligada ao 

setor privado, mas esse fenômeno de retorno à gestão pública está 

acontecendo em torno das cidades de tamanho médio ou cidades de tamanho 

um pouco maior (LE STRAT, 2013, p. 56).  

 

A despeito de tudo isso, Paris é um exemplo de que a gestão pública e 

participativa da água, baseada em modelos flexíveis, é viável e pode trazer bons 

resultados no âmbito das comparações feitas com frequência ao modelo de eficiência da 

iniciativa privada, pois não se restringe aos aspectos jurídicos e econômicos da 

prestação, mas inclui questões sociais que lhes são naturais. 

Das experiências ocorridas na França e pelo governo assim compreendido, pode-

se concluir que o retorno da gestão ao poder público é preferível, e delas se podem 

extrair algumas recomendações (ou lições), segundo Lime:  

 

1. A presença de um “ativismo político”, aqui entendido como uma maior 

responsabilização e envolvimento dos políticos, é crucial e essencial para que as ações 

ocorram que se concretizem; 

2. A remunicipalização cria a necessidade de compartilhamento de experiências e 

apoios entre gestores de outros conselhos que retomaram o serviço para o poder público, 

haja vista que seu processo, naturalmente, gera conflitos e problemas, sobretudo quando 

não há experiências anteriores por parte daqueles que optam por esse modelo. O 

compartilhamento é uma grande vantagem; 
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3. Todo o processo de remunicipalização requer planejamento. A experiência 

mostrou haver grandes benefícios em se começar os estudos iniciais pelo menos dois 

anos antes da caducidade do contrato. 

4. A escolha das consultorias de gerenciamento de projetos com competência e 

independência também foi relatada como dificuldade. A solução se assemelha ao item 

dois dessa lista, onde o feedback de outros conselhos contribui para reduzir o “arraste” 

em relação a esse aspecto;  

5. O aproveitamento dos empregados que serviam ao privado deve ser observado 

com cuidado. Na experiência francesa, foi positiva a ação de trazê-los para o prestador 

público, envolvendo-os tanto quanto possível no processo de remunicipalização, 

ajustando as condições de remuneração e vantagens combinando com as possibilidades 

de ajustes nas novas características laborativas. O caso de Paris mostrou que os 

funcionários, na maior parte das vezes, estavam dispostos a trabalharem com os 

prestadores remunicipalizados;  

6. A transferência dos dados e das informações do operador privado para o 

operador público requereu uma prioridade equivalente aos equipamentos operacionais 

úteis para a prestação efetiva dos serviços (LIME, 2015, p. 02).   

  

4.2 BUENOS AIRES 

 

Durante a década de 1980 muitos países da América Latina começaram a 

desenvolver e implementar inúmeras políticas públicas para a água e o saneamento 

baseadas na hipótese de que os governos deveriam conceder a gestão destes serviços às 

empresas privadas, tudo isso fruto de um processo de descentralização administrativa 

(mas com centralização de recursos) que se mostrou bastantes similares entre eles 

(FALLETI, 2006). 

No caso específico da Argentina, a gestão privada apareceu no cenário nacional no 

início dos anos 1990 e se “espalhou” muito rápido através de contratos de concessão em 

diversas localidades. Assim foram celebrados contratos com privados entre municípios, 

províncias e o governo federal. Em menos de uma década a gestão dos serviços por 

concessionárias particulares, os índices de atendimento – através de rede regular de 

distribuição – chegaram a 60% da população urbana argentina.  

Antes da década de 1990 a Companhia Nacional de Obras sanitárias de la Nación 

- OSN - atendia a toda a área metropolitana da capital, Buenos Aires. O arranjo jurídico-

institucional argentino proposto para as concessões que operavam os sistemas de 

saneamento - água e esgoto - era o de concessão a termo, sem alienação de ativos ou do 

direito de exploração, tal qual o modelo francês (OLIVEIRA, 2018).  

As ações privatistas na Argentina, estabelecida na política do então presidente 
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Carlos Menem, partiam do pressuposto de que a alienação dos ativos das estatais 

portenhas poderiam ser uma saída para o reequilíbrio das contas públicas, em déficit por 

conta de uma grave crise político-fiscal que assolava o país. Essa medida também 

possibilitava aportes de recursos financeiros e uma presumida melhoria na área de 

infraestrutura argentina. O saneamento também foi afetado (OLIVEIRA, 2018). 

O processo licitatório argentino elegeu como premissa condicionante ao vencedor 

do certame aquele que apresentasse o menor valor tarifário a ser cobrado. No primeiro 

quinquênio da década de 1990, o certame foi realizado. O consórcio Concessionária 

Águas Argentinas s.a. – AASA, liderado por uma empresa francesa e uma espanhola - 

Lyonnaise des Eaux e Águas de Barcelona - foi o vencedor com a proposta de redução 

na tarifa de aproximadamente 30%. A concessão para a gestão da água, integrada aos 

serviços de saneamento da região teve seu prazo fixado em 30 anos, operando na região 

de Buenos Aires. Entretanto, havia a necessidade de se estabelecer um modelo de 

regulação, haja vista que os conflitos de interesse se instalavam nas três esferas 

governamentais:  

1. Municipal de Buenos Aires; 

2. Província Estadual de Buenos Aires; e 

3. Governo Federal.  

 

Podemos separar a gestão da AASA em dois períodos com características 

distintas: 

a. De 1993 a 2002: Modificações contratuais frequentes – sobretudo no que 

tange à majoração tarifária – e pesadas críticas do Governo Federal quanto 

às falhas da empresa em cumprir o disposto no contrato quanto aos 

investimentos em expansão da rede, na preservação ambiental e nos 

indicadores de qualidade do serviço foram características dessa primeira 

fase. Apesar disso, o governo foi “benevolente” com relação ao pontuado 

pela AASA no que concerne ao planejamento financeiro que apresentou. 

Isso denota uma subserviência por parte do Estado em face dos interesses 

da empresa privada.  

b. De 2002 a 2006: a tardia iniciativa de renegociação dos contratos em face 
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da perda da paridade do dólar em relação ao peso argentino.  

Quanto ao disposto no contrato original, em poucas palavras, o operador se 

comprometeu a:  

1. Universalização do acesso à água tratada até 2023 - 100% de cobertura para água 

(em 1993 era de 70%) e 95% para esgotos (em 1993 era de 58%);  

2. Aumento na qualidade do serviço atendendo aos padrões internacionais;  

3. Inclusão de novos procedimentos técnicos para tratamento de águas residuais, 

mas mantendo o compromisso da manutenção tarifária, inicialmente 26,9% a 

menor do que a tarifa vigente. 

Originalmente, o contrato particionava a concessão em 6 períodos de cinco anos 

cada. Ao fim de cada período, deveriam ser feitas revisões nas metas contratuais 

investimentos em expansão e na manutenção da tarifa no avençado no patamar fixado 

inicialmente no contrato. Mas a realidade não foi essa. Nos dez anos iniciais da 

concessão, a concessionária foi isenta de manter congelada a tarifa.   

Sobre a tarifa, o contrato estabelecia duas formas de reajustes: ordinários e 

extraordinários. O primeiro quinquenal e condicionado ao desempenho da operadora; o 

segundo em casos especiais de mudanças contratuais. Antes mesmo do fim do primeiro 

ano da concessão, a concessionária exigiu do governo um reajuste tarifário 

extraordinário, alegando sofrer perdas operacionais não previstas (ETOSS, 1994). 

Por sinal, a estrutura tarifária da AySa é um legado da AASA. Nela ainda 

permanecem os encargos fixos que foram embutidos ao longo das renegociações do 

contrato original. O resultado disso foi que as desigualdades inaceitáveis foram 

consolidadas. Não há dúvidas que é um desafio da empresa pública atuante estabelecer 

um sistema de cobrança mais justo, além de estimular o uso mais racional dos serviços. 

Uma das medidas que se poderiam considerar é a atualização e aumento do atendimento 

do mecanismo de subsídio cruzado, que fazia parte da estrutura tarifária em vigor antes 

da privatização e que foi abandonada ao longo das diversas renegociações contratuais. 

Além disso, outras iniciativas foram tomadas no sentido de compensar as falhas da 

AASA no cumprimento das metas de expansão da cobertura para os segmentos sociais 

de baixa renda. 

Desse ponto adiante, a participação da AASA no setor foi marcada pelo registro 
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de inadimplementos contratuais ainda maiores, especificamente no que se refere aos 

investimentos, expansão e qualidade. A concessionária reduziu também a utilização de 

recursos próprios (entre 1993 e 2001, com apenas 2,6% do total de investimentos) 

acumulando um nível de dívidas vultoso para financiar os seus investimentos. Nesse 

mesmo período, a empresa atingiu módicos 60,9% de das metas investimento e 

expansão. Pode-se dizer que esse foi um desempenho péssimo considerado que ele 

estava baseado no mínimo de investimento que ficou estabelecido renegociação 

promovida junto ao Governo.  

O Ente Tripartite de Obras y Servicios Sanitários – ETOSS foi criado como 

proposta de agir como um agente regulador. A constituição dos seus membros era feita 

com dois representantes de cada parte interessada e adotava um sistema de rodízio na 

liderança da entidade, com mandato de duração de um ano. Apesar de ser responsável 

pelos vários aspectos da regulação, inclusive a definição do preço pela prestação dos 

serviços, a definição da tarifa praticada no exercício de 1997 não foi conduzida ou 

acompanhada pela agência. Maria Julia Alsogaray, Ministra do Meio Ambiente à época, 

através da promulgação de um decreto, determinou que as negociações dos aspectos 

contratuais relativos às tarifas fossem feitas diretamente entre a concessionária e o 

Governo Federal. As negociações daquele ano foram necessárias, em parte pelo não 

atingimento de metas contratualmente estabelecidas. Porém o cenário de dificuldades 

financeiras para manutenção das metas de cobertura contratuais e dos investimentos 

necessários para essa finalidade continuou. Em 1999, a concessionária contratou novo 

empréstimo, de 300 milhões de dólares, aumentando fortemente o seu endividamento 

(OLIVEIRA, 2018).  

Todavia no ano de 2001 a grave crise econômica e política que atingiu o país 

levou ao cancelamento de grande parte desses contratos ocasionando uma significativa 

diminuição da gestão privada deste setor no país desde então (VARGAS, 2011).  

Em 2006, o Governo Federal argentino rescindiu o contrato com a iniciativa 

privada e criou a Agua y Saneamientos Argentinos – AySa – empresa pública que 

passaria a prestar os serviços. De 2006 a 2012, a AySa realizou diversos investimentos 

no setor, que incluíam a primeira estação de tratamento e esgotos de grande porte - 

Sistema Berazategui - construída por construtora brasileira com recursos do BNDES no 

município de Buenos Aires (OLIVEIRA, 2018).  
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A criação da AySA foi fruto de uma decisão política tomada pelo governo 

argentino que promoveu transformações importantes no status da política de 

saneamento nacional. Reconhecidos como Direitos Humanos e de propriedade da 

sociedade, não podem assumir mais a natureza de uma comódite regulada pelas forças 

do mercado. As dificuldades pelas quais o setor ainda passa na Argentina ainda são 

significativas, mas não reduz o empenho do governo no caminho da universalização 

desse que é um serviço essencial.  

 

4.2.1 Serviços de Saneamento na cidade  

  

 Buenos Aires é um típico caso de experiência com contrato de concessão de 

grande envergadura disputados no mercado internacional prematuramente rompido na 

América Latina. Segundo Vargas (2011) há dois modos de analisar este tipo de 

concessão e explicar porque fracassou este modelo privado. Autores que são contrários 

à mercantilização da água afirmam que há limitações inerentes a tais políticas em países 

como a Argentina. Já os que são favoráveis explicam o fracasso destas concessões 

através de “fatores externos”, ou seja, acontecimentos que não estavam dentro da 

probabilidade e do planejamento adotado. É preciso analisar os inúmeros outros 

aspectos que passam por mudanças significativas neste processo a longo prazo:  

 

Enfim, tendo centrado o debate na questão da “privatização”, a maior parte 

da literatura tende a negligenciar a análise de outras mudanças institucionais 

promovidas neste campo nos países em questão durante o mesmo período, 

tais como a descentralização e a regionalização da prestação de serviços, a 

implantação de dispositivos jurídico-administrativos de regulação, a abertura 

de novos canais de participação aos usuários, ou, ainda, a implantação de 

políticas de gestão dos recursos hídricos (VARGAS, 2011, p. 59).  

 

Para Castro (2009) esta tendência mundial à privatização e à mercantilização 

da água implica diretamente em casos completamente distintos. É preciso, portanto, 

analisar as particularidades de cada cidade que passou por esse processo, os avanços e 

retrocessos na prestação do serviço (qualidade, alcance entre outros fatores).  

 

4.2.2. Processo de reestatização  

Uma década após este processo outro se iniciou. Uma tendêcia à reestatização 

chegou ao país. Desse modo, empresas responsáveis pela água potável e o saneamento 
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básico que tinham sido privatizadas entre 2002 e 2015 - 11 das 15 existentes - voltaram 

a ser responsabilidade governamental. Muitos fatores contribuíram para esta mudança. 

Segundo Tobias (2017) estas “novas” empresas públicas da água são distintas tanto das 

privadas quanto das antigas estatais com novas problemáticas e propostas que, segundo 

ele, apenas a longo prazo será possível avaliar.  

A rigor, a “desprivatização” da AASA não foi um caso de remunicipalização. 

Primeiro, a concessão havia sido concedida pelo Governo Federal e não pelos 

municípios autoridades; Segundo, foi adquirida por uma empresa pública recém-criada, 

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que estava sob o controle do Governo 

Nacional. 

O caso da AySA possibilita aprendizados importantes para os governos latino-

americanos que passaram pela onda privatista que se iniciou na década de 90 e que 

podem oferecer modelos mais aderentes que permitam a oferta de serviços de qualidade 

universal minimamente qualificados à vida no século XXI. 

 

4.2.3 Principais mudanças  

 

Ferro (2000) analisa fatores específicos do caso Buenos Aires. Segundo ele, 

embora seja um monopólio natural, a concessão à Suez e a Lyonnaise de Eaux, na 

década de 1990 exigiu das empresas gastos com o meio ambiente e com a manutenção e 

a ampliação do sistema que tornaram o contrato não mais interessante para a empresa 

multinacional, posto que demasiadamente oneroso. Um outro fator determinante foi a 

variação constante da tarifa cobrada justificada pela ampliação da rede. Embora o 

serviço fosse de qualidade obedecendo aos padrões internacionais, a nova forma de 

regulação propunha muitos objetivos, mas as ferramentas para alcança-los eram poucas.  

As informações relativas aos serviços da empresa estavam em domínio público - 

o que não foi suficiente para aproximar o usuário da mesma e/ ou contribuir com 

sugestões ou reclamações acerca da qualidade do serviço oferecido. Além disso, a 

empresa não cumpriu metas do contrato e recebeu inúmeras multas, com várias 

renegociações de pagamento realizadas.  

Vargas resume todo esse processo ocorrido na Argentina nas últimas décadas: 

“A descentralização que precede a privatização deste setor na Argentina não se traduz 
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em crescimento dos investimentos, nem tampouco melhorias na qualidade dos serviços, 

cujas taxas de atendimento e padrões de eficiência ficaram praticamente estagnados até 

o início dos anos 1990” (VARGAS, 2011, p. 67).  

     Castro (2009) propõe características primordiais para uma espécie de nova gestão 

pública na Argentina, em quatro dimensões: participação, direito humano à água, 

sustentabilidade e controle e transparência. A participação engloba todos os serviços 

básicos públicos- e não apenas água e saneamento- e deve conectar a sociedade civil, 

empresas, governos e órgãos internacionais. Entretanto uma participação real do usuário 

nem sempre ocorre como no caso de Buenos Aires. Outro aspecto relevante é se a 

política da empresa (marco normativo) inclui este tipo de participação cidadã e se há 

mecanismos institucionais capazes de torná-la uma prática cotidiana, ou seja, se o 

cidadão poderá participar em alguma instância.  

Há muito a ser dito sobre o desempenho da AASA, porém apenas alguns dos 

principais aspectos da gestão foram analisados na pesquisa. A conclusão principal é a de 

que o operador privado não cumpriu com seus comprometimentos contratuais, seguindo 

com uma estratégia fundada na obtenção de lucros vultosos. Tal conduta foi bem-

sucedida durante o período em que a moeda argentina permaneceu estável (de 1993 a 

2001), mas esse modelo não conseguiu prosperar. O ônus ambiental, os custos políticos, 

sociais e econômicos da privatização na cidade de Buenos Aires não estão totalmente 

elucidados, mas as evidências mostram que foram deveras elevados e que irão impactar 

na universalização dos serviços públicos essenciais argentinos essenciais até 2020 

(CASTRO, 2009). 

 

 

4.3 ITU 

4.3.1  Saneamento público e privado 

A política pública do saneamento brasileiro foi elaborada estabelecendo 

atribuições descentralizadas e, na medida em que os constituintes acreditavam ser esse 

um tema/problemática de interesse local, o viés é de prestação do serviço pelo ente 

municipal, em face das inúmeras particularidades que um órgão ou gestão central 

(Federal) teria dificuldade em administrar. 

Assim, no que se refere ao saneamento, essa descentralização representou o 

rompimento com o modelo em vigor (centralizado pelos Estados), - o Planasa (Plano 
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Nacional de Saneamento Básico entre os anos de 1971 a 1992). O objetivo era organizar 

e executar uma política centralizada aumentando rapidamente a cobertura da rede de 

saneamento criando uma política tarifária com valores reais e centralizando assim a 

prestação do serviço nas empresas estaduais.  

Foram então criadas as Companhias Estaduais de Abastecimento - CESB para 

administrar os programas de saneamento e assegurar que os municípios concedessem às 

empresas estaduais a prestação dos serviços por longos prazos de 20 a 30 anos. Toda 

essa estrutura que estava sendo criada e implementada necessitava de uma base 

financeira na medida em que seriam utilizadas para custear novas redes de 

abastecimento e esgotamento nos municípios além da construção de novas estações de 

tratamento de água só foram possíveis a partir do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS gerido pelo Banco Nacional da Habitação – BNH (FELIX, 2016).  

Na década de 1990 o Planasa tinha um visível desequilíbrio financeiro 

ocasionado por  altos índices de inadimplência das Companhias estaduais. Além disso, 

outros fatores como: elevada inflação, reajuste de tarifas insatisfatório e incapaz de 

combater a inflação e a redução das transferências para o sistema financeiro do 

saneamento resultante da chamada crise fiscal enfrentada pelo país na década anterior. 

Assim, no ano de 1992 o plano foi extinto e se seguiu um período de ausência de 

planejamento unificado para este setor (saneamento) e, evidentemente, a significativa 

redução de investimentos (VARGAS, 2011).  

Apesar da crise no PLANASA a base da política setorial nacional foi preservada 

e o FGTS continuou sendo a principal fonte de recursos financeiros do setor e a política 

tarifária continuou tendo como referência as tarifas progressivas junto com outros 

subsídios cruzados. Neste contexto, inúmeros contratos de concessão foram renovados.  

Além disso, estas concessionárias criaram a associação nacional (AESBE) no 

ano de  1985 com o objetivo geral de assegurar  os interesses destas empresas em 

relação ao governo federal. Com o enfraquecimento do PLANASA e a abertura política, 

os municípios continuaram com a gestão direta destes serviços só que organizados em 

outra associação – a ASSEMAE – só que com acesso aos fundos federais para o setor.  

Ressalte-se que as duas associações se uniram a outras entidades de capital 

privado deste ramo de atividade – incluindo construtoras, empresas de engenharia entre 

outras com a finalidade de discutir e apresentar uma nova política nacional de 
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saneamento, propiciando o desenvolvimento da cultura técnica e também a acumulação 

de capital social no referido setor  (VARGAS, 2011).  

As gestões das CESB apresentavam deficiências na área comercial oriundas de 

diversos fatores: cadastros desatualizados dos clientes, atendimento de péssima 

qualidade aos usuários, quadro de pessoal desnecessário por razões políticas- o chamado 

“cabide de emprego”- além de atraso tecnológico e deficiência de abastecimento e 

tratamento de esgoto prejudicando a saúde pública. Embora o plano não tenha 

conseguido universalizar o abastecimento e o tratamento de esgoto, obteve êxito na 

medida em que foi o foco principal dos investimentos e mudou drasticamente os 

indicadores do Brasil.  

Evidentemente neste referido período ocorreu um grande êxodo rural e essa 

migração não planejada facilitou e acelerou o processo de favelização das grandes 

cidades, outro fator determinante da carência de redes de água e esgoto. 

A utilização de redes clandestinas de água ocorre nas regiões mais pobres, 

entretanto, esse mesmo padrão não se repete na utilização da rede de esgoto. Os esgotos 

dessas regiões são canalizados diretamente para os rios locais o que constata que  apesar 

do conhecimento de que é importante a descentralização, o modelo herdado e que 

possibilitou o avanço nos indicadores era centralizado. (FELIX, 2016).  

No ano de 2017 depois de uma década de problemas causados pela gestão 

privada da rede de saneamento de Itu, cidade do interior do estado de São Paulo, 

inaugurou a Companhia Ituana de Saneamento (CIS) com a finalidade de assumir junto 

à população a responsabilidade da prestação do serviço, com transparência e qualidade, 

de abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto no arranjo jurídico-institucional 

de uma Autarquia.  

Em 2007 a concessionária privada Águas de Itu administrava o sistema, porém, 

com pouca transparência na prestação dos serviços, aumentos abusivos de tarifas, além 

de falta de manutenção e substituição de equipamentos seguidos de racionamento de 

água causando inúmeros transtornos e prejuízos para moradores e  para o comércio 

local. Assim, no ano de 2015, após os reflexos do racionamento de água, em face do 

estresse hídrico vivido pela população paulistana, a prefeitura decretou intervenção 

administrativa (JUNIOR, 2009). Poucos meses após as medidas tomadas pela 
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municipalidade local, houve uma redução de 42% na quantidade de reclamações quanto 

à qualidade do serviço prestado. 

O contrato era de 30 anos. Neste período de transição antes da criação da 

autarquia municipal, os serviços ficaram sob responsabilidade da Eppo Saneamento 

Ambiental pelo prazo pré-determinado de 180 dias. Os motivos que levaram ao 

rompimento do contrato foram, basicamente: não cumprimento das obrigações 

(investimento) avençadas no contrato e ampliação insuficiente – não entrega das obras 

de expansão – da rede de sistema de abastecimento da cidade (FELIX, 2016).  

A remunicipalização do saneamento da cidade de  Itu também acabou 

incentivando outros municípios a estabelecerem uma gestão pública dos seus seviços:  

“A experiência amarga de municípios como Itu é uma clara demonstração da lógica 

capitalista que se faz presente na privatização do saneamento. Esta não é uma mera 

bandeira ideológica, mas sim uma luta histórica pela promoção da saúde e pela 

qualidade de vida de todos os brasileiros, sejam ricos ou pobres” , afirmou o Presidente 

da Assemae (VARGAS, 2011, p. 13). 

A autarquia municipal sugerida pelo Prefeito em exercício, Gazzola, trouxe de 

volta os serviços de saneamento para a gestão do poder público, com ampla fiscalização 

sobre as obrigações contratuais que já estavam já estabelecidas (e que não foram 

cumpridas) com a concessionária privada Águas de Itu. 

  Atualmente a Companhia Ituana de Saneamento, tem como diretrizes: Cidadania 

pela educação; Elevação da qualidade de vida do cidadão; Foco na sustentabilidade; 

Excelência na prestação de serviços à comunidade; Desenvolvimento continuado; e 

Governança (FELIX, 2016). 

 Há alguns fatores que desafiam uma gestão do saneamento e que, na verdade, 

são comuns a outras cidades além de Itu. O primeiro são as elevadas taxas de 

crescimento populacional urbano que provocam um descompasso entre a expansão 

urbana e a implantação de infra-estrutura que suporte suas demandas. Cidades de 

pequeno e médio porte apresentam também um crescimento natural que requer novas 

estratégias de gestão e políticas públicas.  

No que se refere à concessão e à regulação de serviços de saneamento, há 

inúmeros problemas entre o poder concedente e ao concessionário; em muitos casos, 

esse fato está atrelado aos poucos investimentos dos municípios agravado pelo 
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atendimento deficiente na medida em que há deficiências no que tange ao uso da 

tecnologia e novos recursos humanos com novas ideias, teorias e experiências que 

possam agregar valor a estes serviços e qualidade no atendimento à população em geral 

(FELIX, 2016; CORREIA, 2007). 

Por fim, a falta de incentivo à qualificação do corpo gerencial, poucos ou parcos 

instrumentos de regulamentação e regulação, base insuficiente de informações seguida 

de ausência de descontinuidade na gestão administrativa do serviço (NASCIMENTO et 

al, 2005, p. 37). 

 

5.ANÁLISE DOS CASOS   

Ao redor do mundo, um número expressivo de reestatizações tem devolvido às 

mãos do poder público serviços básicos essenciais, como o de gestão da água e esgoto. 

As razões mais comuns apresentadas, e nesse trabalho evidenciadas, centram-se em 

questões relacionadas aos aspectos qualitativos da oferta dos serviços, do cumprimento 

das metas de universalização e dos altos valores das tarifas. A má atuação do privado, 

mesmo após décadas de concessão, foi realçada nos comentários dispostos sobre os 

casos analisados. O processo conduzido e estudado em cada uma das cidades que foram 

escolhidas nessa pesquisa fornece algumas pistas para a compreensão do quão profundo 

e multitemático é o assunto, fornecendo pequenos insights extraídos de cada caso e que 

serão apresentados a seguir a partir do disposto no referencial teórico selecionado.  

Em linha com os objetivos deste estudo, pensar os três casos apresentados na 

pesquisa é também analisar algo que eles têm em comum: reestatizar por quê? Qual 

razão motiva a reversão de um processo de privatização de longo prazo que, por 

inúmeros motivos, encontrou termo ou pela não renovação com o privado ao fim do 

contrato, que foi o caso da cidade de Paris, ou prematuramente, como se viu em Buenos 

Aires e Itu? 

Cada modelo de transição do privado para o público atendeu as suas 

peculiaridades locais e às conjunturas políticas que lhes deram sustento ideológico. A 

percepção do usuário quanto à qualidade do serviço, geralmente manifesta por uma 

grande insatisfação, aliada aos valores tarifários praticados, foram os aspectos comuns 

que serão melhor comentados aqui.  
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A análise das evidências trazidas nos casos apresentados permitem destacar, ou 

convergir, para as principais razões para que os contratos privados no setor de água 

fossem denunciados ou não renovados, incluem: 

a. Melhoria na qualidade do serviço; (comum nos três casos analisados). 

b. Transparência contábil-financeira; (comum nos três casos analisados). 

c. Recuperação do controle social; (comum nos três casos analisados). 

d. Oferta de tarifas menores, incluindo as tarifas sociais13; (comum nos três 

casos analisados). 

 

Passemos à análise das categorias elaboradas a partir da perspectiva dos autores 

presentes no Referencial Teórico. 

 

5.1 ÁGUA COMO DIREITO HUMANO 

A questão trazida por essa dissertação se fundamenta sobre o fenômeno da 

reestatização da agua junto ao seu reconhecimento como indispensável para o pleno 

gozo do direito humano à vida, promovendo a dignidade e a sobrevivência de homens e 

mulheres, como esculpido na Resolução ONU nº 64/292 de 2010. A mesma trata do 

Direito Humano à Água e Saneamento, não monetizável, e cuja garantia de acesso deve 

ser inclusiva para todos.  

O acesso ao serviço básico de saneamento, sobretudo à agua potável, são direitos 

humanos consagrados no direito pátrio e nas convenções internacionais (HELLER, 

2018). Esse entendimento se justifica pela sua relação direta com manutenção da vida 

humana, posto que o saneamento básico reduz a transmissão de doenças de veiculação 

hídrica (e a mortalidade infantil associada a essa causa), como cólera e disenteria, por 

exemplo, que afetam, sobretudo, as populações mais carentes, além de doenças tropicais 

virais (dengue e zika, que possuem vetores que se reproduzem na água) parasitárias 

(esquistossomose) e bacterianas. 

Nascimento (2005) explica que a água é um direito de todos e isso traz um 

desafio na gestão de sua disponibilidade ao cidadão, na medida em que se trata de um 

serviço de caráter público e que tem como questão fundamental atender com qualidade 

                                                           

13 Tarifa diferenciada à população vulnerável socioeconomicamente. 
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a populações, sobretudo as mais pobres, estando elas concentradas nos centros urbanos 

ou distribuídas nas áreas rurais.  

A água potável é reconhecidamente um Direito Fundamental associado aos 

Direitos Humanos já consagrados na “Declaração Universal dos Direitos Humanos” da 

Organização das Nações Unidas. Entretanto, não basta essa associação: é necessária sua 

instrumentalização jurídica, de modo a criar as condições ideais da legitimação do 

direito para que a pessoa humana dele usufrua e que se vincule às obrigações do Estado 

prover o atendimento dessa necessidade vital (e.g. Resolução A/RES/64/292, da 

Organização das Nações Unidas – ONU –, de 3 de agosto de 2010).  

O direito à água tem limitações práticas e implica numa obrigação de 

"resultado", e não de “meio”, e, como tal, o exercício desse direito não diz nada sobre a 

natureza jurídica do prestado ou a quem pertence os ativos necessários à prestação, 

tampouco garante o acesso ao recurso físico. Ações ambientais integradas, construção 

de barragens extras que compensem uma possível escassez (Ramírez, Olmos, 2007), a 

possibilidade de cessão de direitos de preferência das comunidades rurais no uso do 

recurso, haja vista que suas necessidades passam antes da adução às cidades etc. são 

medidas que direcionam para o exercício prático do direito e condição de realização da 

pretendida universalização.  

 

5.2 CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

Retomando Coase em sua Teoria dos Custos de Transação e análise que ela 

propicia ao considerar as incertezas ex ante, bem como diminuir a racionalidade 

limitada, tornando assim, por essas perspectivas, instrumentos contratuais menos 

incompletos (AUGUSTO, SOUZA E CAIRO, 2013).  

“De uma maneira mais formal, custos de transação são os custos de 

negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato. Dessa forma, 

a unidade básica de análise quando se trata de custo de transação é o 

contrato” (FIANI, 2002, p. 269). 

 

Do ponto de vista econômico da prestação do serviço, mais especificamente o 

custo ou encargo sobre a tarifa, a TCT é aderente quanto à possibilidade de se concluir 

da análise dos casos e afirmar que, comparativamente à atuação do poder público como 

prestador do serviço de saneamento em relação ao privado, que os valores praticados 
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eram menores e, portanto, mais acessíveis. Porém, há que se considerar algumas 

dúvidas que surgiram da pesquisa, ainda sobre as questões que podem interferir no valor 

tarifário, e que podem ser objeto de outras investigações, quais sejam: 

 

 É suportável ao privado os encargos advindos das externalidades que 

podem interferir nos custos correntes da prestação de forma a que ele 

mantenha a qualidade e a margem de lucro pretendida pela exploração da 

atividade?  

 Quais externalidades afetariam o ente público prestador do serviço? 

  

A título de exemplo, temos as seguintes variáveis: 

a. Eventos climáticos que levem a redução da disponibilidade de 

recursos hídricos para a captação e tratamento; 

b. Poluição dos corpos d’agua que onerem em demasia os custos de 

tratamento; 

c. Custos relacionados às mudanças na legislação que importem em 

maiores encargos na obtenção de licenciamento ou formalidades 

requeridas para o direito de exploração da atividade;  

d. Critérios de urbanização minimamente satisfeitos para a 

viabilidade da instalação dos sistemas; 

e. Aspectos geomorfológicos das regiões; 

f. Quantitativo da população que vivem em aglomerados 

subnormais14;  

g. Concorrência na priorização da água para consumo humano (que 

não é o maior consumidor de recursos hídricos dentre as 

atividades humanas); 

h. Aspectos relacionados à disponibilidade e/ou preservação de 

lençóis freáticos, rios, condições pluviométricas mananciais etc. 

para captação da água; 

i. Planos de Segurança Hídrica promovidos pelo Governo que 

possam interferir na disponibilidade do recurso, considerando a 

sua repartição nas diversas atividades humanas; 

j. Pool de lucros desbalanceado, considerando as obras de 

infraestrutura, expansão ou manutenção de sistemas de 

                                                           

14 Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia – 

públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão 

urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas restritas à ocupação. 

No Brasil, esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como favelas, invasões, 

grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre 

outros. 
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saneamento envolvem uma composição dos lucros que é 

constituído pelos ganhos dos investidores, pelos lucros das 

construtoras e pelos rendimentos dos operadores, concessionários 

diretos ou associados aos projetos. Este pode ser um fator 

importante que afeta a composição da tarifa se não houver um 

monitoramento eficaz. 

k. Etc.   

 

A quantidade de variáveis que podem interferir na estabilidade da atividade 

conduzida pelo privado, considerando também as ambientações políticas que enviesam 

a sua atuação, torna os custos de transação inviáveis, ainda sendo menor o impacto se o 

serviço for conduzido por um agente público.  

Para o cumprimento de um bom desempenho, o esforço requer uma abordagem 

integradora do problema, onde os aspectos relacionados às condições das habitações 

meio ambiente, saúde e educação estejam contemplados em um equilíbrio dinâmico 

(NASCIMENTO et al, 2005, p.35). Os conflitos de agência ocorreram bem claramente 

no que tange à definição do parâmetro tarifário nos casos analisados, mas por razões 

distintas.   

Mas de que modo a teoria de Coase (1960) se aplica à gestão destes serviços em 

Buenos Aires? Por se tratar de uma cidade localizada em um país em desenvolvimento, 

o cenário econômico, político e cultural já se distingue em muito das cidades de Berlim 

ou Paris, que já haviam alcançado a universalização dos serviços antes da transferência 

da gestão ao privado, na medida em que o custo social, muitas vezes, é ignorado pelo 

governo que dá incentivos desproporcionais ao privado, é pouco atuante quanto às 

fiscalizações e promulga leis brandas ante as faltas ou inadimplementos contratuais 

cometidos.  

No caso de Paris, o desinteresse da municipalidade em renovar a concessão 

envolvia também aspectos políticos e socioeconômicos, advindos da inviabilidade da 

manutenção de valores tarifários altos em face da contrapartida ruim da oferta do 

serviço. Esse aspecto tarifário é crucial e ambíguo, dado que pode viabilizar ou não a 

mantença da prestação de um serviço, seja por um ente privado ou pela municipalidade. 

No período do arrendamento não havia provisionamento para investimentos que, a 

despeito da distribuidora receber o pagamento pelo serviço diretamente dos usuários, 

via tarifa, não o fez e, com isso, comprometeu o cumprimento das metas de expansão da 
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cobertura previstas no contrato, facilitando a caracterização do oportunismo (FIANI 

2002).  Não é possível afirmar que os preços praticados pela empresa privada que teve 

seu contrato encerrado eram abusivos, posto que, da perspectiva do governo local, a 

questão da precificação da água era mais calcada numa observância quanto aos aspectos 

sociais e de exercício do direito do cidadão à água (LE STRAT, 2013; EISENHARDT, 

1989a). 

  

5.3 GESTÃO PRIVADA DE RECURSOS  

O fim da concessão dos serviços de água e esgoto na cidade de Paris se deu pelo 

encerramento do período firmado no instrumento contratual, não havendo nada a ser 

dito no que tange aos aspectos das obrigações regulatórias (LE STRAT, 2013). O 

contrato foi cumprido com algumas limitações e a percepção da população quanto à 

prestação dos serviços foi classificada como de péssima qualidade, segundo Le Strat 

(2013). Das principais razões destacam-se: 

 O aumento das tarifas; 

 As elevadas margens de lucro (que envolviam a contabilização de 

provisões destinadas à manutenção do sistema, mas que não foram gastas 

com essa finalidade); 

 Corrupção; 

 Falta de transparência nas informações contábeis e financeiras prestadas 

pelo operador; 

 

Os contratos no modelo de delegação possuíam características que dificultavam 

sua mantença, sobretudo pela baixa capacidade de adaptação a mudanças de objetivos e 

nos relatórios que não espelhavam a realidade da operação das atividades feitas pela 

empresa. 

Por outro lado, quanto à gestão pública que assumiu os serviços desde então, 

pode-se evidenciar a redução no índice de manutenção dos sistemas e da rede 

(substituições em face da vida útil das tubulações), que se traduziu no aumento no 

percentual de perdas de água nas tubulações – 8% entre 2010 e 2013 (SCHIFFLER, 

2015), haja vista que parte da infraestrutura necessária para a prestação dos serviços 

havia sido construída ao longo dos contratos firmados com a concessionária, o que 

explica a redução de investimentos nesse item (OLIVEIRA, 2018), que no longo prazo 

pode representar um problema importante. Dessa forma, é possível afirmar haver um 
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contraste quanto ao incentivo ao uso racional da água por parte do cidadão (ações 

afirmativas educacionais) e a redução da manutenção dos sistemas por parte da 

municipalidade (mudança na periodicidade da manutenção técnica dos sistemas).  

Na Argentina a gestão privada da água, como uma tendência, começou a se 

desenvolver na década de 1990 e foi uma política influente em todos os setores de 

infraestrutura do país. No caso da água, mais da metade dos argentinos passou a receber 

este serviço via empresa privada. O modelo adotado era o mesmo daquele estabelecido 

na França, o que significa que as concessões dos sistemas de saneamento teriam prazo 

definido, sem alienação de ativos, mas com concessão do direito de exploração 

(OLIVEIRA, 2018). A condição fundamental para a adjudicação ao vencedor da 

concessão era que a proposta contivesse o menor valor tarifário. O corte era econômico, 

mas com viés de ação social de inclusão. Cabe ressaltar que nem sempre a menor tarifa 

é aquela que reúne as condições ideais para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro da prestação do serviço e prover, simultaneamente, expansão da cobertura, 

qualidade da água e acesso. Pode-se dizer, dessa forma, que tarifa reduzida pode não 

significar acesso à agua. 

O fracasso da atividade do privado na Argentina tem um elemento adicional: o 

contrato de concessão previa uma cobrança de taxa de instalação para os novos 

usuários, que na sua maioria eram de renda bem baixa, mas que era necessária para o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato (VARGAS, 2011). 

Ademais, a baixa elasticidade dos preços em face da demanda e inalterabilidade 

do consumo, juntamente com o “apoio” garantido pela fraca regulação governamental, 

permitiram a concessionária realizar aumentos tarifários, porém sem o cumprimento dos 

compromissos contratuais assumidos. Esses fatos revelavam um desenho institucional 

desfavorável.  

Em menos de 10 anos, a gestão dos serviços por concessionários privados se 

tornou predominante, chegando a atender aproximadamente 60% da população urbana 

argentina com acesso à água encanada. Porém, quase todos os contratos foram 

prematuramente rompidos, sobretudo após a crise de 2001, levando a um declínio desse 

modelo de administração (VARGAS, 2011, p. 58).  

Para Vargas (2011) este modelo privado fracassou, entretanto, por motivos 

diversos dependendo do tipo de análise escolhida. Para os autores que discordam da 
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água enquanto mercadoria, tais como Heller e Castro, há muitas limitações e falta de 

comprometimento com questões sociais por parte da iniciativa privada. Ela não 

promove investimentos em obras estruturais, apenas presta o serviço. Os autores 

favoráveis à mercantilização da água atribuem o fracasso apenas a “fatores externos” 

como crise e clientelismo (FERRO, 2001). 

As falhas ocorridas durante a concessão duraram até que a reestatização 

chegasse à América Latina. Neste cenário, empresas responsáveis pela água potável e 

pelo saneamento básico que tinham sido privatizadas foram retomadas pelo poder 

público. Entre os motivos divulgados estão a falta de investimento na ampliação da rede 

e variação da tarifa cobrada; (FERRO, 2001). 

Outro fator analisado foi a transparência e a sensação de proximidade dos 

usuários com a empresa (pública) a partir da sua política de viés mais social – aberta à 

sugestões e críticas. Vargas explica o caso de Buenos Aires, nas últimas décadas, como 

um exemplo de descentralização que se refletiu em qualidade do serviço prestado 

(VARGAS, 2011). 

A privatização do serviço de água e esgoto no município de Itu é outro exemplo 

do não cumprimento das cláusulas contratuais – principalmente no que tange às obras 

necessárias para a operação dos sistemas – que gerou inúmeros prejuízos, sobretudo, à 

população em geral. Partindo do pressuposto que o serviço oferecido pela empresa 

municipal era insuficiente o discurso pela urgência em privatizar ganhou força entre os 

anos de 2005 e 2007 (JUNIOR, 2009).  

Sem substituto e essencial à vida, a água possui outros custos adicionais, 

sobretudo o ônus social, por exemplo, nas situações em que o seu fornecimento pode 

sofrer interrupções por eventos climáticos atípicos ou condições ambientais provocadas 

por ações humanas, como se viu ocorrer no Brasil, por exemplo, e que foram 

comentados nessa pesquisa. Neste sentido, há uma ordem neste processo: 

primeiramente, o planejamento das ações alinhadas aos requisitos mínimos para a 

prestação, donde a redação do contrato consubstancia a convergência dos interesses das 

partes envolvidas; e, em seguida, deve-se eleger as formas de acompanhar e garantir o 

seu cumprimento (COASE, 1960). 
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5.4 ÁGUA COMO MERCADORIA 

Ao ser classificada como mercadoria e, na medida em que não existe nada que a 

substitua, os riscos de que seu acesso não seja pleno é considerável nessa perspectiva. 

Assim, quanto mais rara e mais escassa, mais cara e inacessível (DOWBOR, 2017). 

Os recursos naturais são finitos. Com a água não é diferente. Por isso, é preciso 

conscientizar e racionalizar seu uso. A ideia de que a água possa ser tratada como uma 

simples mercadoria pode representar um risco a sua acessibilidade e, por conseguinte, à 

vida, na medida em que as empresas podem não levar em consideração tudo aquilo que 

está relacionado aos operadores econômicos, sociais, políticos e legais que a levam da 

captação à torneira do cidadão, e no que tudo isso implica e impacta, sobretudo sobre as 

populações mais vulneráveis (CASTRO, 2015). 

Para Vargas (2011) a água tratada enquanto mercadoria traz muitas limitações e 

a falta de comprometimento com as questões sociais, por parte da iniciativa privada, é 

notória. 

Assim, segundo Castro (2009) a restatização tem diferentes modos de se 

desenvolver dada a complexidade da água e de todo o processo. Assim, cada cidade ou 

país tem características políticas, culturais e econômicas que ora facilitam ora dificultam 

a oferta de água. Reestatizar é garantir que o recurso não será acessível apenas aos que 

possuem condições econômicas de compra-lo. É uma garantia social que ao Estado cabe 

suster.  

 

5.5 CUSTO SOCIAL  

Mudanças na estrutura governamental podem causar avanços ou retrocessos no 

que concerne à prestação de serviços públicos, na medida em que ele pode ser definido 

como um sistema integrado e complexo que muitas das vezes, excede o mandato 

eletivo, deve ter assegurada a sua continuidade, sem perda de qualidade, para que não 

sofra a população.  

Uma das vantagens do modelo de remunicipalização parisiense foi a redução da 

tarifa – no aspecto da acessibilidade econômica à agua -, mas o grande aprendizado foi a 

inclusão da participação da sociedade nas questões afetas ao serviço, agora público.  
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Espaços de discussão, sejam eles estruturados na forma de fóruns, conselhos ou 

assembléias em que as partes interessadas possam discutir e debater sobre assuntos de 

interesse comum – a sociedade civil e o governo - trazem mais equidade no trato dos 

problemas práticos da sociedade. Seja qual for o modelo de composição desses grupos, 

podem eles ocuparem distintas funções na exposição de suas falas, podendo assumir 

uma característica consultiva, por exemplo, ou mesmo ser um espaço para propostas de 

soluções descentralizadas que visem à melhoria das condições de atendimento à 

população.  

O que parece ser uma interessante desconstrução da relação de clientelismo entre 

o cidadão e o Estado, calcado na ideia de que o estado é uma superempresa e o cidadão 

seu cliente. De fato, o que se observa aqui é que a ênfase não é no controle ou auditoria, 

mas na participação da construção da solução, que pode ou não estar centralizada no 

Estado, menos calcada na entrega do que no poder de intervir diretamente na adequação 

da solução ao caso e não o contrário. No Brasil, a CFRB afiança a participação e o 

controle social no elenco de seus artigos. Outrossim, a Lei Federal 11.445/07, define, 

em seu artigo 3º, inciso IV:  

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações, representações técnicas e 

participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento 

e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico; 

O caso de Paris pode ser considerado um exemplo no que tange à gestão 

participativa da água e seus serviços, com uma gestão flexível que tem tentado 

conscientizar o cidadão como já citado implicando diretamente em questões sociais que 

aparentemente são inerentes a essas atividades (LE STRAT, 2013; SHAPIRO, 2018). 

No caso de Buenos Aires, conforme citado, o processo de concessão dos 

serviços de água e esgoto não conseguiu dar conta da questão social com serviço de 

qualidade à toda a população, incluindo, os mais pobres. A urgência das questões da 

agenda econômica do governo, literalmente, atropelou a lógica de um processo de 

atendimento social cujos participantes diretamente afetados – os cidadãos – ficaram de 

fora das decisões admitidas. O problema centrava-se na solução déficit que 

comprometia as finanças do país.  Porém, uma conjunção de fatores fez com que, em 

2001, a grave crise econômica e política argentina favorecesse o cancelamento de 



86 
 

muitos desses contratos realizando uma drástica diminuição da gestão privada neste 

setor como analisou Vargas (2011).  

No Brasil, a concessionária privada Águas de Itu, que operava o sistema local, 

apresentou falhas crescentes na gestão dos serviços. Das razões que se pode enumerar 

destacam-se (CASEY, 2019):  

 Não cumprimento das obrigações de investimentos (obras 

de ampliação e melhorias); 

 Apropriação indébita de recursos provenientes do 

pagamento das tarifas dos usuários; 

 Não entrega das obras emergenciais exigidas frente à crise 

hídrica de 2014; 

 Prestação de serviços inadequados (comprovados 

documentalmente); 

 Aplicação unilateral de reajuste tarifário. 

 

Dos itens acima arrolados, as obrigações de promover obras de investimentos 

estavam asseguradas e fixadas no Contrato de Concessão nº 146/2007 e impostas pela 

Lei Municipal nº 688/05, e foram descumpridas. No processo de intervenção da 

concessão, os relatórios apresentados indicavam irregularidades graves, o que levou a 

Agência Reguladora recomendar a caducidade do Contrato de Concessão 

(GONÇALVES, 2015; FELIX, 2016; CASEY, 2019). Em 2017 foi criada  a Companhia 

Ituana de Saneamento (CIS) com o objetivo principal de atender à  população com  

transparência e qualidade que se espera dos sistemas públicos de abastecimento de água, 

coleta e tratamento do esgoto, substituindo vantajosamente o prestador privado. 

Na cidade alemã de Berlim, outro exemplo de reestatização, a população 

manifestou o desejo de que a empresa de saneamento voltasse para o controle do estado 

e, para tal, demonstrando grande engajamento e participação, aceitaram pagar uma taxa 

de periodicidade mensal para cobrir a multa que foi imposta ao governo local pela 

rescisão antecipada do contrato. Como se lê na notícia: 

Outro exemplo que destaca é o de Berlim, onde o governo privatizou 49,99% 

do sistema hídrico em 1999. A medida foi extremamente impopular e, após 

anos de mobilização de moradores - e um referendo em 2011 -, ela foi revertida 

por completo em 2013. Foi uma vitória popular, diz Satoko, mas por outro lado 

o Estado precisou pagar 1,3 bilhão de euros para reaver o que antes já lhe 

pertencia. 

É um caso muito interessante, porque a iniciativa popular conseguiu motivar a 

desprivatização", diz Satoko. "Mas isso gerou uma grande dívida para o 
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Estado, que vai ser paga pela população ao longo de 30 anos(BBC.COM, 

2019). 

 

 

 A participação do terceiro setor também é bastante clara no documentário “LA 

GUERRA DEL AGUA (Cochabamba-Bolivia)” (BBC.COM, 2019) , onde, sem tal 

ativismo e compromisso, não se inverteria a lógica capitalista, que visa ao lucro, em 

detrimento das obrigações sociais que são naturais ao Estado empreender e prover, o 

que coaduna com o disposto nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

propostos pelas Nações Unidas (NAÇÔES UNIDAS, 2019), particularmente o tema 6, 

Água Potável e Saneamento, subitem 6.b: “Apoiar e fortalecer a participação das 

comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.” 
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6 CONCLUSÃO 

 6.1 RESULTADOS DA PESQUISA 

Toda pesquisa começa com a formulação de um problema. Uma questão que, 

para ser respondida, requer método, hipóteses, investigação e análises, não nessa ordem 

exatamente. Eis o que se propos nessa dissertação realizar.  

Em uma época de frequentes discussões sobre aquecimento global e a forma 

pela qual as pessoas têm percebido, e a ciência evidenciado, as mudanças climáticas que 

estão alterando drasticamente o nosso modo de vida, a gestão da água figura como 

temática importante na agenda de todos os governos mundiais.   

Sob o controle privado ou do poder público, o assunto continua a ser único: qual 

o modelo de gestão adequado de um recurso finito e escasso como a água? O que 

deveria estar nele contido que pudesse ser comum a todos, não importando o lugar ou a 

natureza jurídica do prestador?  

A pergunta da pesquisa empreendida buscou analisar pontos específicos 

relacionados às limitações de uma condução estritamente privada da gestão da água. 

Tratou-se de promover uma análise em três cidades sobre os elementos distintivos que, 

contidos na água tomada como atributos extrínsecos a sua natureza de substância 

composta, impediam ou não a adoção de um modelo de gestão exclusivamente 

empresarial e não público-estatal.  

A partir das categorias de análise, foi possível chegar a algumas conclusões que 

passo a expor.  

A primeira abordagem versa sobre o entendimento de que a água, tratada sob a 

ótica do Direito Humano à Vida, implica em restrições ao privado atuar na gestão 

plena dos serviços.  Sim, a abordagem da água como direito não comunica com os 

interesses objetivos do privado com o negócio, naturalmente orientado ao lucro 

financeiro, e isso pode ser comprometedor para o seu acesso e, por conseguinte, para o 

atingimento da universalização da água. Não se trata do direito à água per si, mas a 

garantia do seu acesso, em outras palavras: a mera formalização do direito não 

materializa o usufruto, sobretudo, aos mais pobres desse recurso. A gestão 

exclusivamente privada incorre no risco de ser não inclusiva, sob esse aspecto, não 



89 
 

garantindo erga omnes o exercício desse direito pelo acesso à água nas condições em 

que se permita por ela pagar. 

A segunda abordagem refere-se aos Custos de Transação, tal qual proposto na 

TCT de Ronald Coase (1960) que, aplicado a questão da água, sugere não parecer 

vantajoso ao privado assumir todos os riscos e as responsabilidades implicadas na 

prestação do serviço, tal qual avençadas contratualmente com o ente público, 

independente das disposições clausuladas, posto que existem variáveis não controláveis 

frequentes, tais quais as mudanças nas configurações políticas, nos direcionamentos ao 

privado de obrigações impostos conflitantes com seus interesses, aleas climáticas, 

poluição, aspectos mínimos de urbanização que devem ser cumpridos de forma a que se 

possam realizar as obras de assentamento de tubulações, conflitos de competência entre 

entes federativos quanto às obrigações de realização de investimentos em obras de 

infraestrutura etc.  

A TCT vista sob o aspecto econômico, sobretudo no que se refere ao desenho da 

estrutura tarifária e seu preço, parece indicar que ao privado é baixo o controle sobre as 

condições para que garanta o acesso econômico à água em valores módicos em 

comparação com o controle público do serviço, que não o faz pelo regime de eficiência 

ou controle dos gastos públicos, quase sempre escassos, mas onerando o orçamento 

disponível direcionando-o a sua conveniência, ao que pareceu indicar em um dos casos 

analisados. Ao privado não parece ser suportável também os encargos advindos das 

externalidades interferentes nos custos correntes na prestação do serviço, de forma a que 

ele mantenha a qualidade, preço e a margem de lucro pretendida pela exploração da 

atividade de forma equilibrada. Para que isso pudesse ocorrer de maneira mais atraente, 

a parceria com o Estado deveria prever outros arranjos, não estudados nessa dissertação, 

mas que não obedecessem ao desenho visto e examinado nos casos analisados.  

Em resposta à pergunta da pesquisa, sobre o entrave à prestação exclusiva do 

privado na gestão da água, sob esse aspecto, mais uma vez é sim, é um freio importante 

que se evidenciou como uma negativa a sua exclusividade no controle do serviço. 

Podemos afirmar de que a gestão privada não assegurou, nos casos analisados,  tarifas 

mais acessíveis. Por outro lado, nem sempre a tarifa reduzida implicou em 

disponibilização de recursos financeiros para aplicar em expansão na rede, de forma a 

levar a água à torneira do cidadão, sobretudo os mais carentes.  
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A terceira abordagem analisou a Gestão Privada da Água nas cidades, sendo 

conclusiva na pesquisa quanto à negativa, ante às finalidades estabelecidas nos 

contratos, de sua boa performance, dando ensejo uma das justificativas alegadas para a 

retomada pelo poder público do serviço até então conduzido pelo privado. Porém não se 

pode afirmar que o privado, intencionalmente, desviou as finalidades do contrato ao seu 

alvedrio. Os casos investigados, independente da cidade,  mostraram ser bastante difícil 

que qualquer empresa que intencione participar de um processo de concorrência o faça 

sem ter algum tipo de acordo prévio com as autoridades públicas que determinam e 

coordenam todo o processo. 

Seja pelo fim espontâneo do contrato ou por sua rescisão, o estudo dos casos 

deixou claro que o não atingimento das finalidades do contrato, e a percepção de 

reduzida qualidade na atuação do prestador, foram razões suficientes para a sua não 

renovação ou sua resilição, sempre, e por suposto, pela ótica da visão do ente público. 

Dos principais motivos destacam-se o aumento da tarifa, a falta de transparência e 

acesso aos dados e informações sobre a prestação do serviço, o que dificultou a fiscalia 

cidadã, baixa atuação regulatória e corrupção.  

Expansão da cobertura – que implica em investimentos vultosos –, qualidade da 

água – que implica em monitoramento dos corpos hídricos e também da água que chega 

à casa do usuário – e acesso – que implica em uma observância de sua disponibilidade 

física e econômica –  foram os destaques para que, sob o aspecto dos entraves de uma 

atuação singular da iniciativa privada quanto à gestão da água, pudéssemos evidenciar a 

presença de um limitador. Um outro fator que cabe destacar foi a sensação de 

proximidade dos usuários com as empresa de natureza pública a partir da sua política de 

viés mais social – aberta à sugestões e críticas, e também pelo fato de sugerir que, sob 

esse arranjo, o direito parece mais ancorado quanto à garantia de que não será violado, 

ou seja: mesmo que os indicadores não sejam os melhores, há um forte apelo para que o 

serviço continue na mão do estado.  

Por outro lado, pode-se afirmar que, na ausência de mecanismos de regulação 

externos ao poder executivo que tenham atuação efetiva e autonomia política, fiscal e 

adminisntrativa, a gestão pública desses serviços se torna vulnerável à prática do 

populismo e ao clientelismo da política dominante local. 
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A Água Como Mercadoria é a quarta análise e é, de fato, uma limitação clara 

evidenciada na pesquisa como um freio ao privado de ser o condutor único da gestão, 

posto que não lhe é natural fazer política de cunho social ou subsidiar classes mais 

carentes através do mecanismo da tarifa social, por exemplo, embora haja exceções e 

que não foram exploradas na pesquisa, ou do subsídio cruzado. Além disso, há outros 

fatores, geográficos, políticos e econômicos, que podem facilitar ou mesmo dificultar a 

disponibilidade de água para consumo humano  

A água, como se observou na pesquisa, foi sempre abordada como um bem 

público natural e seu acesso, tal qual entendido na categoria que analisou seu viés de 

direito humano à vida, precisa ser viável. Comoditizar a água, como se pode perceber 

com os reflexos dos aumentos dos preços praticados pelo ator privado, pode trazer o 

risco de promover exclusão social. 

A quinta e última categoria que foi analisada é o Custo Social, que se mostrou 

bastante elevado para o Estado, considerando as necessidades prementes da população, 

de ser mantido sob o controle privado.  

Uma das maiores características de nosso país é a desigualdade social e a falta 

de saneamento básico atinge mais fortemente as populações menos favorecidas. Na 

pesquisa evidenciou-se que cuidar dessas questões requer grandes investimentos, porém 

as intenções do parceiro privado não estão orientadas no sentido de promovê-lo com 

recursos próprios ou fruto exclusivo do dinheiro que recebe pela prestação. Ao estado 

sempre coube essa incumbência, como se viu nos estudos apresentados, seja pelo ônus 

demasiado transferido ao ente público, como assumir as obras de infraestrutura 

necessárias ao assentamento de tubulações ou construção de estações de tratamento 

(quase sempre com recursos obtidos de bancos públicos de fomento), ou leniência 

quanto à fiscalização do cumprimento das metas estabelecidas entre as partes.  

Entretanto, o modelo adotado de conveniar com o privado parece roto em seu 

fundamento, como no caso da cidade de Buenos Aires, visto que não houve 

compartilhamento de riscos, mas a segregação de objetivos. As parcerias que 

determinavam obrigações específicas são naturais em qualquer contrato, mas os 

elementos que poderiam ser tratados de forma flexível – que não foram objeto dessa 

dissertação cuidar – na relação contratual, quase sempre, eram substituídos por altos 

custos, numa tentativa aparente de “indexação do risco” de transacionar com o Estado. 
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Nota-se também a ausência de mais atores e partes interessadas, como a sociedade civil 

organizada, a discutir as metas e os objetivos da concessão, posto que são eles os 

interessados diretos na qualidade da prestação do serviço.  

Outro aspecto que está relacionado a essa categoria é o que trata dos impactos 

sobre a saúde pública (que não foram tratados nessa dissertação), posto que esse parece 

ser um custo insuperável em sua capacidade de impacto deletério sobre a qualidade de 

vida da população.  

Esses foram os aspectos examinados nos casos e apresentados à guisa de 

conclusão. 

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

O estudo realizado apresentou limitações quanto abrangência e seleção dos casos 

e  que podem ter introduzido eventuais desvios nas análises. Além disso, pesquisa 

utilizou apenas dados secundários e, por motivo de tempo, não foi possível verificação 

in loci dos casos estudados. 

 

6.3 CONTRIBUIÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Consideramos como propostas para estudos futuros, como desdobramentos dessa 

pesquisa: i) abordar a relação entre crescimento econômico e a distribuição dos recursos 

hídricos por setor da economia, examinando a possibilidade de exaurimento precoce das 

reservas de água destinadas ao consumo humano em face do crescimento econômico de 

países com baixas reservas; ii) um estudo de casos que permita avaliar os efeitos da 

descentralização da gestão da água através de soluções comunitárias delegadas pelo 

poder público para atuarem operando microsistemas de água e/ou esgotos; e iii) a 

avaliação da possibilidade de implemento, em aglomerados subnormais, de tecnologias 

alternativas de baixo custo, com ação integrada e coordenada com as associações de 

moradores locais, como solução para o problema da falta de água.  

 Os três estudos propostos podem contribuir para a expandir a compreensão das 

limitações, ou mesmo das possibilidades, da gestão privada da água.  
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