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RESUMO 

 

Há estudos que apontam que a abertura de capital de empresas estatais não é solução apta a 

eliminar o déficit de saneamento básico do país (Oliveira, 2015; Ministério da Economia, 

2019). Este trabalho avalia os efeitos da abertura de capital de companhias estaduais de 

saneamento básico na cobertura e qualidade dos serviços. A pesquisa se baseou em uma amostra 

composta por 10 (dez) empresas estatais abertas e fechadas, avaliadas com base em 16 

(dezesseis) indicadores e informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

– SNIS, no período de 1998 a 2018. Os resultados demonstram que as empresas estatais abertas 

apresentam desempenho superior às fechadas no tocante à qualidade e à cobertura dos serviços. 

Os resultados indicam, ainda, que a política de distribuição de dividendos das companhias 

abertas examinadas não impactou negativamente o volume de investimentos em sua base de 

operação. Finalmente, à luz das discussões do novo marco regulatório do setor, o trabalho 

oferece elementos para modelagens alternativas destinadas ao atingimento da universalização 

dos serviços.  

 

Palavras-chave: Saneamento básico. Empresas estatais. Governança corporativa. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Some studies contest the benefits of minority private equity in State-owned enterprises which 

operate in the water supply and sanitation sector (Oliveira, 2015; Ministry of Economy, 2019). 

This study investigates the effects of Initial Public Offerings – IPOs on the water and sewage 

services provided by State-owned enterprises. This research was based on a sample of 10 (ten) 

State-owned enterprises, evaluated according to 16 (sixteen) indicators from the National 

Sanitation Information System – SNIS, from 1998 to 2018. The results indicate that public 

companies perform better when it comes to service coverage and quality. On the other hand, it 

also shows that the payout policy in these companies didn’t negatively affect investment 

strategies. Finally, in light of the discussions of the new regulation mark for water and 

sanitation, this work presents alternatives aiming at service universalization. 

  

Keywords: Water and Sanitation, State-owned enterprises, Corporate Governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta de um novo marco regulatório para o saneamento básico trouxe à tona a 

discussão em torno da eficiência de empresas estatais que atuam no setor e da necessidade de 

alavancar investimentos privados para alcançar a universalização dos serviços. Argumenta-se, 

nesse sentido, que o setor público não teria capacidade para arcar com os valores previstos no 

Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB1 para a expansão dos serviços.2  

Após a edição (e perda de eficácia) de duas medidas provisórias a respeito do tema3, 

tramitam propostas legislativas4 que almejam aprimorar as condições estruturais do saneamento 

básico no país. 

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, 

83,5% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada, 52,36% da população 

têm acesso à coleta de esgoto e 46% dos esgotos coletados são tratados. Ou seja, 

aproximadamente 100 (cem) milhões de brasileiros não têm acesso a tratamento e coleta de 

esgoto.5 

Nesse contexto, o estudo “Panorama da Participação Privada no Saneamento – 2019”6, 

produzido pela Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto – ABCON e o Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços 

Públicos de Água e Esgoto – SINDCON, revela que a iniciativa privada está presente em apenas 

6% dos municípios brasileiros, ao passo que as companhias estaduais de saneamento atendem 

a mais de 70% dos municípios no Brasil. 

 
1 O PLANSAB, publicado em 2013, estima serem necessários 304 (trezentos e quatro) bilhões de reais (valores 

não atualizados) em investimentos para alcançar a universalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário até 2033. Cumpre notar que o cenário à época pressupunha o aumento dos investimentos 

federais no setor, sendo certo que a conjuntura macroeconômica atual e a crise fiscal dos Estados tornam remota 

a perspectiva de atingimento dessa meta. Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, p. 128 et seq. 

Disponível em: 

<http://www2.mma.gov.br/port/conama/processos/AECBF8E2/Plansab_Versao_Conselhos_Nacionais_0205201

31.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2019. Em reportagem publicada na Folha de S. Paulo, o Secretário de Desenvolvimento 

de Infraestrutura afirma serem necessários 700 bilhões para universalizar os serviços. CARAM, B. Para governo, 

empresas de saneamento valem até 140 bi se privatizadas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 13 out. 2019. Disponível 

em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/para-governo-empresas-de-saneamento-valem-ate-r-140-

bi-se-privatizadas.shtml>. Acesso em: 8 jun. 2020. 
2 CARAM, B. Para governo, empresas de saneamento valem até 140 bi se privatizadas. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 13 out. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/para-governo-empresas-

de-saneamento-valem-ate-r-140-bi-se-privatizadas.shtml>. Acesso em: 8 jun. 2020. 
3 Medidas Provisórias n.º 844, de 6 de julho de 2018, e 868, de 27 de dezembro de 2018, ambas editadas no 

Governo Michel Temer. 
4 Das quais vale destacar o PL n.º 3261/2019, de autoria do Senador Tasso Jereissati, e PL n.º 4162/2019, proposto 

pelo Poder Executivo. 
5 Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas>. Acesso em: 2 dez. 2019. 
6 Disponível em: < http://abconsindcon.com.br/panoramas/>. Acesso em 9 jul. 2020. 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/processos/AECBF8E2/Plansab_Versao_Conselhos_Nacionais_020520131.pdf
http://www2.mma.gov.br/port/conama/processos/AECBF8E2/Plansab_Versao_Conselhos_Nacionais_020520131.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/para-governo-empresas-de-saneamento-valem-ate-r-140-bi-se-privatizadas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/para-governo-empresas-de-saneamento-valem-ate-r-140-bi-se-privatizadas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/para-governo-empresas-de-saneamento-valem-ate-r-140-bi-se-privatizadas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/10/para-governo-empresas-de-saneamento-valem-ate-r-140-bi-se-privatizadas.shtml
http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas
http://abconsindcon.com.br/panoramas/
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O Ministério da Economia (2019) divulgou posicionamento recente a respeito de 

Initial Public Offerings – IPOs minoritários nas companhias estaduais de saneamento básico 

(“CESBs”). O órgão federal conclui, em apertada síntese, que as sociedades de economia mista 

aliam a ineficiência operacional do setor público à necessidade de distribuir lucros aos seus 

acionistas minoritários, o que impediria a livre concorrência e a universalização dos serviços a 

preços justos. 

Este estudo investiga a existência de eventuais impactos positivos da abertura de 

capital das CESBs na prestação dos serviços, com ênfase no caso da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP. Além da SABESP, a Companhia de Saneamento 

do Paraná – SANEPAR e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA também 

contam com participação minoritária privada em seu capital social e ações negociadas em 

Bolsa. 

A análise proposta é distinta daquela recorrente na literatura acadêmica relacionada à 

eficiência de prestadores públicos e privados, como Margulies (2018) e Scazufca e Ohira 

(2009), e aos impactos da privatização dos serviços, como Saiani (2007) e Saiani e Azevedo 

(2013). 

A pesquisa baseou-se no trabalho de Oliveira (2015), que examinou os impactos da 

abertura do capital da COPASA nos serviços de saneamento básico. O autor analisou a evolução 

de custos operacionais, indicadores funcionais, grau de cobertura e qualidade dos serviços e 

estrutura de controle social a partir das demonstrações financeiras da Companhia e da Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico – PNSB, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. Concluiu, por fim, que a abertura de capital da COPASA não gerou os 

ganhos de eficiência econômica e operacional propalados quando da decisão governamental de 

alienação acionária. 

Outra referência utilizada neste trabalho, notadamente sob a perspectiva histórica da 

evolução e declínio das CESBs, é a retrospectiva feita por Costa (2012) acerca da atuação dos 

prestadores regionais e dos novos modelos de gestão do setor na década de noventa.  

Para comparar as empresas estatais de capital aberto e fechado, foram utilizados dados 

atinentes à cobertura e à qualidade da prestação dos serviços, como Saiani (2007). Foram 

selecionados 16 (dezesseis) informações e indicadores da série histórica do Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento – SNIS. 

Em caráter complementar, a análise também se valeu de informações disponíveis nas 

demonstrações financeiras das companhias, como as políticas de distribuição de dividendos, à 

semelhança de Oliveira (2015).  
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A delimitação da amostra se deu com base no resultado operacional das companhias 

fechadas e no “Ranking do Saneamento Básico – 100 Maiores Cidades do Brasil”, elaborado 

pelo Instituto Trata Brasil, sendo composta por 7 (sete) companhias estaduais fechadas e as 3 

(três) companhias abertas existentes. 

Os resultados apontam que as estatais de capital aberto apresentam desempenho 

superior às fechadas em relação à cobertura e à qualidade dos serviços prestados na base 

operada. Por outro lado, a comparação entre as três estatais abertas revela diferenças 

significativas no tocante à velocidade de expansão dos serviços e ao aperfeiçoamento dos 

indicadores operacionais. 

Tendo em vista as inúmeras deficiências do setor e suas externalidades sociais 

positivas – ainda mais evidentes na atual pandemia da COVID-19, este trabalho pretende 

oferecer subsídios para o debate em torno das alternativas de política pública para atingimento 

da universalização dos serviços. Nesse aspecto, o novo marco regulatório traz um espectro de 

modelagens possíveis, sendo que a participação acionária minoritária, por meio de IPOs, ainda 

remanesce como opção para os gestores públicos.  

 Assim, o trabalho divide-se em três partes, além da introdução e da conclusão: (i) 

revisão da literatura sobre participação minoritária privada nas CESBs e retrospectiva histórica 

da abertura de capital das companhias abertas examinadas; (ii) metodologia e base de dados; e, 

(iii) resultados obtidos.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA PRIVADA EM COMPANHIAS ESTADUAIS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

Na década de setenta, o Governo Federal priorizou, no âmbito do Plano Nacional de 

Saneamento – PLANASA, a expansão dos serviços de saneamento básico por meio de 

financiamento a investimentos capitaneados pelas CESBs. Criou-se, assim, um incentivo a que 

os Municípios deixassem de atuar de forma isolada e aderissem ao planejamento conduzido 

pelas empresas estatais. Parlatore (2000) destaca as seguintes diretrizes contidas no PLANASA: 

 

 

- Eliminação do déficit de abastecimento de água e serviços de esgoto, pela extensão 

dos serviços a todos os centros urbanos e classes sociais da população, e posterior 

manutenção do equilíbrio entre oferta e demanda, mediante processo contínuo de 

planejamento e gestão. 

- Auto-sustentação financeira do setor, através da consolidação dos Fundos de Água 

e Esgoto (FAEs) estaduais. O financiamento progressivo dos FAEs seria efetuado 

mediante transferências de recursos do FGTS e dos orçamentos dos governos federal 

e estaduais. 

- Política tarifária para equilibrar receita e despesa, permitindo simultaneamente 

subsídios cruzados entre consumidores de maior e menor poder aquisitivo dentro da 

jurisdição de cada empresa. 

- Desenvolvimento e consolidação das Companhias Estaduais de Saneamento 

Básico (CESBs), cuja gestão deveria adotar uma filosofia empresarial. 

- Gestão superior da Política Nacional de Saneamento a cargo do governo 

federal, incluindo uma estrutura tendo no topo o BNH, iniciativas tomadas pelos 

diversos governos estaduais para criar CESBs e FAEs, execução de obras e 

desenvolvimento do setor através dessas CESBs, participação dos governos 

municipais concedendo a exploração de seus serviços às CESBs e apoio técnico 

ao BNH por órgãos técnicos por ele contratados. 

- Estudos de viabilidade global em âmbito estadual e não municipal ou de cada 

sistema. (p. 283-284, grifo nosso). 

 

 

O setor foi, assim, estruturado a partir da atuação regionalizada das CESBs. Entretanto, 

a partir da década de oitenta, a crise financeira do Estado brasileiro acarretou a desarticulação 

dos mecanismos de financiamento do setor e a redução drástica do volume de investimentos, 

resultando em problemas de liquidez e déficits orçamentários recorrentes nas empresas estatais 

estaduais7.  

Assim, a partir da década de noventa, a criação do Programa Nacional de 

Desestatização – PND visou a estimular a transferência de bens e serviços públicos à iniciativa 

 
7 Para um breve histórico da expansão e declínio das CESBs, cf.: OLIVEIRA, 2015; COSTA, 2012; SAIANI, 

TONETO JÚNIOR, 2010. 
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privada, tônica do Governo Collor e intensificada a partir de 1995, no Governo Fernando 

Henrique Cardoso (OLIVEIRA, 2015).  

Nesse contexto, Parlatore (2000, p. 299 et seq.) relata as características dos processos 

de privatização à época e a cooperação técnica entre Caixa Econômica Federal – CEF e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para o desenvolvimento de 

estudos de desestatização, os quais precederam a elaboração de um marco regulatório para o 

setor (a lei de concessões8, em 1995, e o marco legal de saneamento9, em 2007).  

Como alternativa à privatização, por divergências ideológicas ou dificuldades políticas 

e operacionais para a implementação da medida, alguns Estados optaram pela alienação de parte 

das ações de suas empresas estatais a investidores privados. São eles: São Paulo, Paraná e Minas 

Gerais. 

 

2.1.1 Abertura de capital de COPASA, SABESP e SANEPAR 

 

Em junho de 1997, a SABESP estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (atual B3 

S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) com a alienação de, aproximadamente, 4% do seu capital.10 Em 

1999, o capital social estava distribuído nos seguintes percentuais: a) 85,43% da Fazenda do 

Estado de São Paulo; b) 3,03% do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE; c) 

11,54% com outros acionistas.11 

Em 2002, a Companhia aderiu às regras do Novo Mercado da Brasil, Bolsa, Balcão – 

B3, obteve o registro na Securities and Exchange Commission – SEC e suas ações passaram a 

ser negociadas na New York Stock Exchange – NYSE, na forma de ADRs – American Depository 

Receipts – Nível III. Previamente ao ingresso no Novo Mercado, a Companhia buscou 

normalizar o relacionamento com o acionista controlador, razão pela qual firmou, em 2001, 

ajuste com o Estado de São Paulo para equacionamento dos débitos do Estado relativos aos 

serviços públicos prestados. O termo de ajuste destacou, em seus consideranda, a importância 

do mercado de capitais para sustentar o programa de investimentos da Companhia.12  

 
8 Lei federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
9 Lei federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
10 GAMEZ, M. Sabesp estreia na Bolsa e agita analistas. Folha de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 1997. Disponível 

em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi090614.htm>. Acesso em: 3 dez. 2019.  
11  Relatório da Administração do exercício de 1999. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=>. 

Acesso em: 3 dez. 2019. 
12 O ajuste resultou das tratativas previstas em protocolo de intenções firmado em 1997. A medida foi adotada em 

razão da abertura do capital da companhia e influxo de controle de acionistas minoritários privados, conforme se 

extrai dos consideranda do protocolo de entendimentos: 

“CONSIDERANDO QUE, 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi090614.htm
http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=
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Após novas distribuições secundárias de ações em 2004 e 2007, o percentual de ações 

da SABESP negociadas no mercado – free float – passou de 28,5% para 49,7% de seu capital 

social, reduzindo a participação do Estado para 50,3%.13_14 

O Estado do Paraná, por sua vez, autorizado pela Lei n.º 11.963, de 19 de dezembro 

de 1997, alienou, em 1998, aproximadamente 40% das ações ordinárias da SANEPAR para a 

sociedade Dominó Holdings S/A (da qual faziam parte o grupo francês Vivendi, a Construtora 

Andrade Gutierrez, o Banco Opportunity e a COPEL )15.  

Em 2000, a Companhia abriu o seu capital e, dois anos depois, passou a ter as suas 

ações negociadas na Bolsa de Valores. Em 2016, ingressou no Nível 2 de Governança 

Corporativa da B3. 

Atualmente, o Estado do Paraná titulariza 60,1% de ações ordinárias (60,1% do capital 

votante), o que corresponde a uma posição de 20,03% da estrutura acionária total da 

Companhia, tendo em vista que o controlador público não detém ações preferenciais (somente 

acionistas privados).16  

Em relação ao processo de venda da COPASA, foi editada a Lei n.º 12.762, de 14 de 

janeiro de 1998, que autorizou a alienação de parte das ações da Companhia, resguardado o 

 
(...) 

IV. A SABESP é uma sociedade de capital aberto, com cerca de 8% (oito por cento) do seu capital negociado no 

mercado acionário, o que implica no dever de fornecer aos seus acionistas um retrato fiel da sua situação 

econômico-financeira; 

V. O acesso da SABESP ao mercado de capitais é de fundamental importância para dar sustentação ao seu amplo 

programa de investimentos, sendo essencial, para tanto, a indicação clara ao mercado de que as relações entre a 

Companhia e seu acionista controlador são pautadas por estrita comutatividade; 

VI. O ESTADO pretende alienar um lote relevante de ações da SABESP, com vistas a ampliar sua base de 

acionistas, o que impõe a normalização das relações de débito e crédito com a SABESP, (...).” Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&do

cid=02D3D247DE2B2415832570DF006A0E96&docidPai=2FE7635D7BAB1A2F8325768C0051E721&pai=fil

ho6&filho=neto-1>. Acesso em: 6 dez. 2019. 
13 Dados de julho de 2019. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&do

cid=1C3C5C495E396CD0832570DF006A4017&docidPai=1698C08F24239E5A8325768C00517EF8&pai=filh

o4&filho=neto-1>. Acesso em: 23 set. 2019. 
14 Em setembro de 2017, foi publicada a Lei estadual n.º 16.525, que dispõe sobre a reorganização societária da 

SABESP. Dentre as disposições legislativas, cumpre destacar a autorização para a criação de uma holding para 

exercer o controle acionário da SABESP, que poderá contar com acionistas privados com o objetivo de fornecer 

capital e agregar valor aos negócios da companhia e da SABESP (artigo 2o, parágrafo 3o). 
15 Em 2003, o então Governador do Estado do Paraná, Roberto Requião, editou o Decreto nº 452/2003, declarando 

a ineficácia o acordo de acionistas, ao argumento de que o Estado teria transferido o controle da companhia para 

o acionista minoritário, o que afrontava o ordenamento jurídico vigente. A Dominó Holdings S/A ingressou com 

mandado de segurança questionando a medida. Em 2004, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

reconheceu a ilegalidade da revogação do acordo de acionistas feita por vontade do governador, decretando a 

nulidade do decreto que o extinguiu (RMS 18769/PR). Há, contudo, ações judiciais em curso questionando a 

ocorrência de ato de improbidade no acordo de acionistas firmado entre o Estado do Paraná e a referida sociedade. 
16  Disponível em: <http://ri.sanepar.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria>. A SANEPAR 

integra o segmento de listagem N2 por manter em sua estrutura acionária ações preferenciais. Acesso em: 7 jun. 

2020. 

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=02D3D247DE2B2415832570DF006A0E96&docidPai=2FE7635D7BAB1A2F8325768C0051E721&pai=filho6&filho=neto-1
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=02D3D247DE2B2415832570DF006A0E96&docidPai=2FE7635D7BAB1A2F8325768C0051E721&pai=filho6&filho=neto-1
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=02D3D247DE2B2415832570DF006A0E96&docidPai=2FE7635D7BAB1A2F8325768C0051E721&pai=filho6&filho=neto-1
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=1C3C5C495E396CD0832570DF006A4017&docidPai=1698C08F24239E5A8325768C00517EF8&pai=filho4&filho=neto-1
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=1C3C5C495E396CD0832570DF006A4017&docidPai=1698C08F24239E5A8325768C00517EF8&pai=filho4&filho=neto-1
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=1C3C5C495E396CD0832570DF006A4017&docidPai=1698C08F24239E5A8325768C00517EF8&pai=filho4&filho=neto-1
http://ri.sanepar.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria
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controle governamental. O processo de venda, contudo, só foi retomado em 2003, com a eleição 

de Aécio Neves como Governador do Estado. O IPO foi concluído em fevereiro de 2006 e, na 

ocasião, o Estado de Minas Gerais reduziu a sua participação acionária para 59,77%. No mesmo 

ano, a Companhia ingressou no segmento de listagem do Novo Mercado. Atualmente, o Estado 

possui 50,04% do capital social.17 

Finalmente, há que se fazer uma ressalva em relação à Companhia Catarinense de 

Águas e Saneamento – CASAN. A Companhia figura entre as companhias abertas listadas na 

B318, mas o percentual de acionistas privados é de 0,003% do capital total19, razão pela qual a 

Companhia foi considerada fechada para os fins desta pesquisa. 

 

2.1.2 A reestruturação da SABESP no período de 1997 a 2007 

 

A abertura de capital da SABESP é fruto de um alinhamento ideológico entre os 

governos federal e paulista e das resistências internas à privatização da Companhia.20  No 

entanto, as demonstrações financeiras da Companhia do final da década de noventa indicam 

que a estratégia de reestruturação teve início antes da abertura de seu capital. Com efeito, a 

 
17 Disponível em: <http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/institucional/governanca-

corporativa/composicao-acionaria>. Acesso em: 7 jun. 2020. 
18 Disponível em: <http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-

listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=18627&idioma=pt-br>. Acesso em: 4 dez. 2019. 
19  Disponível em https://ri.casan.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/>. Acesso em: 4 dez. 

2019. 
20 Relatos jornalísticos da época dão conta da disputa em torno do destino da estatal, conforme se extrai de editorial 

da Folha de S. Paulo de dezembro de 1997: “O Estado de São Paulo, contudo, tem outros planos para a Sabesp. A 

intenção é vender uma fatia de até 20% do capital da empresa para um parceiro estratégico privado. A empresa 

continuaria pública, mas submetida a alguns controles do sócio privado. 

O modelo ainda será definido. A idéia, de todo modo, é que o sócio privado possa indicar diretores e tenha direito 

de vetar diretores indicados pelo Estado (pelo menos uma ou duas vezes). A Sabesp assinaria um contrato de 

gestão com metas a cumprir e seria exigido quórum qualificado para aprovar certas decisões estratégicas. Algo 

parecido com o que aconteceu com a telefônica gaúcha, a CRT, quando o Estado vendeu uma fatia minoritária a 

um sócio privado. 

A intenção é preservar a Sabesp de manipulações políticas futuras e resguardar sua profissionalização. Por que 

não privatizar? Hugo da Rosa diz que são poucos os exemplos no mundo de privatização integral do setor (como 

na Grã-Bretanha) e com resultados controversos. Mesmo nos Estados Unidos, a maioria absoluta das 16 mil 

operadoras são públicas. O setor exige, por exemplo, subsídios cruzados, já que os mananciais de água se 

distribuem desigualmente. 

A Sabesp é um caso de sucesso recente no setor público. Em 94, tinha R$ 600 milhões de dívidas vencidas, tomava 

R$ 72 milhões em "hot money" e teve um prejuízo de R$ 223 milhões. No ano passado, gerou o quinto maior lucro 

pelo critério de correção integral e neste ano deve lucrar mais de R$ 200 milhões. Ajustou o endividamento, seu 

valor patrimonial chega a R$ 9 bilhões e está gerando mais de R$ 1 bilhão por ano em caixa. 

Só os 20% que o governo quer vender poderão render mais de R$ 2,5 bilhões. Em 98, no pico dos investimentos, 

a Sabesp deverá estar atendendo 100% da necessidade de água e 85% do esgoto (60% tratado). Avaliações de 

bancos internacionais têm sido muito positivas em relação ao potencial de expansão da receita e dos lucros da 

Sabesp.” PINTO, C. A disputa pela Sabesp. Folha de S. Paulo, São Paulo, 16 dez. 1997. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/12/16/brasil/18.html>. Acesso em: 2 dez. 2019. 

http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/institucional/governanca-corporativa/composicao-acionaria
http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/institucional/governanca-corporativa/composicao-acionaria
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=18627&idioma=pt-br
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=18627&idioma=pt-br
https://ri.casan.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/12/16/brasil/18.html
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SABESP insere-se no contexto narrado por Costa (2012) de mudanças na política de gestão das 

CESBs, conforme se extrai do seguinte trecho: 

 

A Sabesp, como muitas outras Cesbs, sofria a ação permanente de ingerências 

políticas extremamente nocivas à prestação dos serviços. Em 1995, na sequência de 

mudanças estruturais promovidas no âmbito federal, o governador recém-empossado 

Mário Covas encontrara o estado em difícil situação financeira e a Sabesp 

praticamente falida. Como a discussão sobre a privatização no setor de saneamento 

básico vinha sendo posta na agenda das Cesbs e com base na bem-sucedida 

privatização dos serviços de distribuição de eletricidade e de telefonia, a Sabesp 

parecia ser a ‘bola da vez’ por suas potencialidades e acervo operacional e 

tecnológico, além do quadro de profissionais de alto nível. Todavia, o governador 

estabeleceu com o corpo dirigente e técnico da empresa um compromisso pela 

mudança e eficientização gerencial, que se concretizou com a implantação de um novo 

modelo de gestão por unidades de negócio, cujo planejamento físico-territorial era 

baseado nas bacias hidrográficas. Uma decisão bem-sucedida que, ao longo do tempo, 

transformou a Sabesp em um case permanente de gestão por resultados de uma 

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

empresas brasileiras e estrangeiras. (p. 96-97). 

 

De fato, a SABESP inaugurou, em 1997, um novo modelo de gestão empresarial, 

aplicado até hoje, descentralizado em unidades de negócios com autonomia para se relacionar 

com os Municípios atendidos. O objetivo foi o de fortalecer o diálogo em temas como 

investimentos, desempenho técnico-operacional e equilíbrio econômico-financeiro, além de 

viabilizar um controle social mais efetivo dos serviços.21 

Em 1998, a SABESP atendia 366 (trezentos e sessenta e seis) Municípios paulistas e 

já havia alcançado a universalização dos serviços de abastecimento de água na base atendida. 

Por essa razão, a programação de investimentos para a manutenção desse patamar acompanhou 

as expectativas de crescimento vegetativo. Por outro lado, o índice de coleta de esgoto situava-

se em 80% e, o de tratamento, em 60%.22  

Na área de gestão de pessoal, a Companhia realizou programas de demissão 

incentivada (PDI) e iniciou a reestruturação do seu plano de empregos e salários.23 As medidas 

pretendiam ampliar a sua produtividade, mensurada por meio da relação de número de ligações 

de água e esgoto por empregado.24 

 
21  Relatório da Administração do exercício de 1998. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=>. 

Acesso em: 4 dez. 2019. 
22  Relatório da Administração do exercício de 1998. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=>. 

Acesso em: 4 dez. 2019. 
23 O modelo de gestão por competências da companhia fundamentou-se nos seguintes pilares: concurso público, 

sistema de avaliação por competências, remuneração por competências e universidade empresarial Sabesp. 

Relatórios da administração 2001 e 2003 
24  Relatório da administração do exercício de 1999. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&do

http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=
http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=F799CB5283252D09832574CC0078B593&docidPai=AB82F8DBCD12AE488325768C0052105E&pai=filho0
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Em relação à estratégia comercial, a SABESP aperfeiçoou a sistemática de cobrança 

de clientes em atraso e instituiu nova política de relacionamento com grandes consumidores, 

baseada em contratos de fidelização.25 Já o setor de compras foi dinamizado com a adoção do 

pregão eletrônico, o aprimoramento do cadastro de fornecedores e a criação do “Guia de 

Diretrizes Concorrenciais” nas compras da Companhia. 

Finalmente, o advento das Leis federais n.º 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe 

sobre a contratação de consórcios públicos, e n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, lançou as bases jurídico-institucionais para a 

estratégia da Companhia de renovação das suas concessões. Isso porque a manutenção de sua 

base operada era condição de sustentabilidade dos planos de expansão operacional e técnica da 

Companhia. Almejava-se, assim, a ampliação da sua área de atuação para a universalização do 

atendimento de serviços de água e esgoto em condições de máxima eficiência proporcionada 

pela economia de escala.26  

Esse o contexto em que foi firmado, em 2007, o convênio com o Município de São 

Paulo, que representava, à época, aproximadamente 50% do faturamento da SABESP.27 No 

mesmo ano, em busca por novas fontes de água para a macrometrópole paulista, a SABESP 

lançou a primeira Parceria Público-Privada – PPP do setor de saneamento com o objetivo de 

 
cid=F799CB5283252D09832574CC0078B593&docidPai=AB82F8DBCD12AE488325768C0052105E&pai=fil

ho0>. Acesso em: 4. dez. 2019. Cumpre destacar que a SABESP evoluiu sistematicamente em termos de 

produtividade operacional, uma vez que a relação de ligações totais por empregado, que era de 370 em 1995, saltou 

para 542 em 2001, conforme relatório da administração aquele ano. A companhia superou, assim, a meta inicial 

de 500 ligações por empregado, o que, à época, representava uma referência internacional de eficiência do setor. 
25  Relatório da Administração dos exercícios de 2000 e 2002. Disponível em: 

http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=. 

Acesso em: 4 dez. 2019. 
26  Sobre a aprovação do novo marco regulatório, a administração da companhia apresentou as seguintes 

ponderações: “Em primeiro lugar, estabeleceu-se novo marco regulatório do setor de saneamento, com a aprovação 

da Lei do Saneamento e da Lei de Criação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São 

Paulo (ARSESP). A primeira fixa diretrizes gerais para a regulação do setor e normatiza as relações entre 

operadores e poder concedente, reduzindo o potencial risco regulatório e, consequentemente, o custo de capital. A 

segunda institui, de forma pioneira, pelo Governo do Estado de São Paulo, uma agência reguladora estadual, 

seguindo as melhores práticas de regulação independente e de excelência técnica, reduzindo a insegurança jurídica. 

Além disso, a Lei da ARSESP confere à Sabesp a possibilidade de entrar em mercados como o de energia, resíduos 

sólidos e outros, com maior flexibilidade e agilidade. Isso abre novos horizontes, em conformidade com o ambiente 

regulatório recém introduzido, no qual a concorrência deve substituir o monopólio estatal. 

Não há tempo a perder. A Sabesp já está sintonizada com o ambiente competitivo e com a necessidade de atender 

aos quesitos da regulação externa. A Empresa está mobilizada para romper a acomodação do regime monopolista 

e disputar mercados com base na eficiência e em prol do interesse dos cidadãos e dos consumidores.” 

Relatório da Administração do exercício de 2007. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=>. 

Acesso em: 4 dez. 2019. 
27  Relatório da Administração do exercício de 2007. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=>. 

Acesso em: 4 dez. 2019. 

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=F799CB5283252D09832574CC0078B593&docidPai=AB82F8DBCD12AE488325768C0052105E&pai=filho0
http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=F799CB5283252D09832574CC0078B593&docidPai=AB82F8DBCD12AE488325768C0052105E&pai=filho0
http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=
http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=
http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=
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ampliar, em 5 m³/s, a produção de água para abastecimento da Região Metropolitana de São 

Paulo (“PPP Alto Tietê”).28 

Para aumento de sua eficiência operacional, a SABESP estruturou um programa de 

combate às perdas físicas e não físicas de água, contemplando a prevenção e eliminação de 

vazamentos na rede de abastecimento, a implementação de melhorias na gestão comercial e a 

micromedição em áreas de habitações subnormais. Além disso, foi dada ênfase à melhoria 

operacional das redes de distribuição de água e adutoras com o objetivo de reduzir as perdas 

reais (vazamentos) e aparentes (comerciais). 29 

No final de 2007, a Companhia manteve o número de Municípios operados 

diretamente (366), acrescido de 6 (seis) Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, em 

que disponibilizava água tratada no atacado e tratamento de esgoto. Foi mantida a 

universalização do abastecimento de água e o percentual de atendimento do serviço de 

esgotamento sanitário em 78%. Já o índice de tratamento do esgoto coletado atingiu, em 2007, 

63%, com meta de expansão para 82%.30 

 

2.2 PRIVATIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DOS PRESTADORES 

 

Ao tratar do déficit de acesso a serviços de saneamento básico no país, Saiani (2007) 

buscou identificar e avaliar os fatores que restringem a expansão dos investimentos no setor, 

dentre os quais estaria incluída a eficiência dos prestadores. O autor partiu da classificação de 

prestadores de serviços do SNIS para comparar operadores regionais, locais públicos e locais 

privados através de diversos indicadores operacionais e econômico-financeiros do SNIS, 

inclusive a tarifa média praticada. Concluiu, assim, que uma maior descentralização (prestação 

local) e desestatização (prestação privada) poderia gerar ganhos de eficiência e elevar a 

cobertura dos serviços (SAIANI, 2007, Capítulo 3). 

Este trabalho, por sua vez, pretende comparar empresas estatais que possuem capital 

social integralmente público com estatais que contam com participação privada em sua gestão. 

 
28  Relatório da Administração do exercício de 2007. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=>. 

Acesso em: 4 dez. 2019. 
29  Relatório da Administração do exercício de 2007. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=>. 

Acesso em: 4 dez. 2019. 
30  Relatório de administração do exercício de 2007. Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db= >. 

Acesso em: 4 dez. 2019. 

http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=
http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=
http://www.sabesp.com.br/Calandraweb/CalandraRedirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=T&db=
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Para isso, tal como em Saiani (2007), utilizou-se o valor médio de indicadores operacionais e 

de cobertura (água e esgoto), no período de 1998 a 2018.  

Por outro lado, optou-se por não utilizar dados relacionados ao regime tarifário. Isso 

porque, a partir de 2007, as tarifas médias praticadas pelos prestadores passaram a ser, em regra, 

definidas por agências reguladoras, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei federal n.º 

11.445/200731 . Sendo assim, o valor da tarifa, em diversas situações, pode não mensurar 

adequadamente a eficiência do prestador, tendo em vista outros objetivos da regulação 

tarifária.32 

Margulies (2018), por sua vez, utilizou dados do SNIS relativos a 5.471 (cinco mil, 

quatrocentos e setenta e um) Municípios, entre 2002 e 2016, e regressão com dados em painel, 

para avaliar se o desempenho dos prestadores é influenciado por sua natureza jurídica. A partir 

dos resultados obtidos, concluiu que, muito embora se argumente que as empresas públicas 

tendem a priorizar resultados sociais positivos, as estatais ainda apresentam indicadores de 

tratamento de esgoto e de fluoretação da água inferiores aos de empresas privadas. Asseverou 

 
31 “Art. 22.  São objetivos da regulação: 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema 

nacional de defesa da concorrência; 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade 

tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação 

social dos ganhos de produtividade. 

Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos 

serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos; 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão; 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

VI - monitoramento dos custos; 

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

IX - subsídios tarifários e não tarifários; 

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; 

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento; 

XII – (VETADO). 

§ 1º - A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer 

entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de delegação da 

regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. 

§ 2º - As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de serviços comunicarem 

aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços. 

§ 3º -As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações que, a 

juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.” 
32 Ohira e Scazufca (2009, p. 125-140), ao descrever os métodos de análise de eficiência de empresas no setor de 

saneamento básico, concluíram que a má regulação constitui um dos maiores desafios à expansão dos 

investimentos no setor. Para os autores, o marco legal de 2007, que estabeleceu critérios para as decisões 

regulatórias, poderia criar incentivos adequados para aperfeiçoamento da gestão e incremento da eficiência na 

prestação dos serviços. 
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Margulies (2008, p. 111-113), por fim, que a criação de um ambiente regulatório forte, como o 

pretendido pela MP n.º 844/2018, viabilizaria a atuação de empresas privadas em Municípios 

carentes cujas operações não sejam autossustentáveis. 

Já o estudo feito por Saiani e Azevedo (2013) teve por objetivo responder à seguinte 

indagação: “a privatização do saneamento básico faz bem à saúde?”. Os autores buscaram 

identificar os efeitos da privatização de alguns serviços de saneamento básico (esgotamento 

sanitário e abastecimento de água) sobre indicadores epidemiológicos municipais (mortalidade 

e morbidade). A partir do método de diferenças em diferenças com matching (DDM), os autores 

realizaram estimações em painel com informações municipais de 1995 a 2008.  

A análise foi feita a partir de duas formas de provisões privadas: os privados locais, 

que correspondem aos Municípios que concederam os serviços de forma isolada (privatização 

local); e, os privados regionais (privatização regional), referente aos Municípios do Estado de 

Tocantins, que concederam os serviços a uma “empresa de economia mista com controle 

privado” 33 . Os resultados obtidos indicaram a existência de efeitos médios positivos da 

privatização local sobre os indicadores de saúde, mas o mesmo não se verificou nos resultados 

de privatização regional. 

Como dito anteriormente, este trabalho analisará eventuais impactos do ingresso de 

acionistas privados em empresas estatais, de modo a avaliar se tal alteração acionária tem o 

condão de modificar a estrutura de incentivos da Companhia e levar ao aperfeiçoamento da 

qualidade dos serviços.  

Além disso, os indicadores utilizados para fins de comparação entre empresas estatais 

são aqueles elaborados pelo SNIS e diretamente relacionados à qualidade e à expansão dos 

serviços de saneamento básico (e não à saúde pública).  

Pelo exposto, nota-se que os trabalhos dedicados à análise de eficiência operador 

público versus operador privado baseiam-se, especialmente, em informações disponibilizadas 

pelo SNIS relativas aos prestadores locais e na evolução dos indicadores de Municípios em que 

os serviços foram desestatizados (MARGULIES, 2018, p. 59; SAIANI, 2007, p. 204 et seq.).  

Em análise específica sobre os prestadores de serviços paulistas, Ohira (2004) avaliou 

a existência de eficiência no setor de saneamento básico no Estado de São Paulo por meio da 

 
33 A Lei federal n.º 13.303/2016 define sociedade de economia mista como “a entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 

direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade 

da administração indireta”. São, portanto, empresas controladas pelo Administração Pública, razão pela qual não 

está clara a diferenciação feita pelo SNIS entre sociedades de economia mista “com administração privada” e “com 

administração pública”. 
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estimação, a partir de dados do SNIS referentes ao ano de 2002, de dez modelos de fronteiras 

estocásticas da função custo para cada tipo de produto utilizado como variável dependente. 

Destacou que, à época, a maior parte do serviço de saneamento básico no Estado era prestado 

pela SABESP (abrangência regional), ao passo que operadores locais atendiam somente 25% 

do total de Municípios do Estado. 

A autora constatou que os prestadores paulistas apresentam um grande intervalo em 

relação às fronteiras de custo estimadas, o que indicaria potencial para aperfeiçoamento 

gerencial voltado à redução de custos. Porém, os resultados não foram conclusivos quanto a 

existirem diferenças significativas de eficiência entre as empresas de saneamento básico com 

atuação regional (no caso, a SABESP) e as locais, o que significaria que “tanto a SABESP 

quanto as empresas de serviços municipais atuam da mesma forma no sistema de saneamento 

com relação a custos operacionais ou que ainda não existiriam vantagens em ser uma grande 

empresa, pois isso não implicaria em eficiência e vice-versa” (OHIRA, 2005, p. 88-90).  

Necessário ressaltar que o trabalho foi elaborado com base em indicadores de 2002, 

no contexto de abertura de capital e reestruturação da Companhia. Além disso, com o advento 

do novo marco regulatório em 2007, a SABESP consolidou e ampliou a sua base de operação, 

razão pela qual eventuais ganhos de escala podem ter repercutido em seus indicadores. Por essa 

razão, foram utilizados neste trabalho os dados referentes ao período de 1998 a 2018, de modo 

a abranger o período pré e pós abertura de capital. 

Oliveira (2015) dedicou-se ao estudo dos impactos da abertura de capital de CESBs a 

partir da experiência de Minas Gerais com o IPO da COPASA. O autor analisou, no período de 

2003 a 2012, a evolução de custos operacionais, indicadores funcionais, grau de cobertura e 

qualidade dos serviços e a estrutura de controle social da Companhia. Para tanto, o trabalho 

contou com uma fase quantitativa, composta por dados extraídos da PNSB, realizada pelo 

IBGE, e das demonstrações financeiras da Companhia, e uma qualitativa, por meio de 

entrevistas semiestruturadas destinadas a reconstituir o processo de abertura de capital. A partir 

dos resultados obtidos, concluiu que a abertura de capital da COPASA não gerou os ganhos de 

eficiência econômica e operacional propalados quando da decisão governamental de alienação 

acionária. 

A análise a ser feita neste estudo é similar à do autor, mas se concentra nos indicadores 

extraídos do SNIS do período de 1998 a 2018. Além disso, o autor se dedicou a examinar 

especificamente o caso de Minas Gerais, ao passo que esta pesquisa analisa o desempenho da 

SABESP em relação às demais companhias abertas, de modo a extrair conclusões que possam 

ser aplicadas de maneira transversal.  
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Oliveira (2015) também analisou a evolução da distribuição de dividendos da 

COPASA, com o objetivo de verificar se o ingresso de acionistas minoritários impactou a 

política de pagamento de proventos e a estratégia de investimentos da Companhia. Concluiu, a 

propósito, que a Companhia “[...] privilegia demasiadamente os interesses dos acionistas. Isso 

porque, desde 2008, a COPASA invariavelmente distribui entre 30% e 35% do lucro líquido 

aos investidores, extrapolando os 25% mínimos obrigatórios previstos pela legislação vigente 

[...]” (OLIVEIRA, 2015, p. 115). Este trabalho propõe análise semelhante a partir de gráficos 

de evolução de investimentos e proventos e da comparação das políticas de dividendos 

divulgadas pelas companhias abertas.  

Silva, Locatelli e Lamounier (2016) também se dedicaram ao estudo da experiência 

mineira, examinando os retornos totais da COPASA a seus acionistas após o IPO e o 

desempenho de suas ações vis à vis o Ibovespa no período de 7 de fevereiro de 2006 (data do 

IPO) a 7 de fevereiro de 2013. A análise restringiu-se, portanto, ao exame dos impactos da 

abertura de capital do ponto de vista de geração de valor pela Companhia. Como benchmark, 

foi selecionado para efeito de comparação o comportamento das ações da SABESP, ao 

argumento de que ambas as companhias são empresas defensivas, ou seja, suas ações são menos 

voláteis às oscilações do mercado de capitais. Concluíram, nesse sentido, que o desempenho da 

COPASA foi superior ao exibido pelo Ibovespa em cerca de 9%. 

Recentemente, no bojo das discussões envolvendo o novo marco regulatório do 

saneamento, o Ministério da Economia divulgou o estudo “Reflexões sobre Ofertas Públicas 

Iniciais minoritárias nas companhias estaduais de saneamento básico (CESBEs)” (2019). A 

publicação apresenta uma visão crítica dos IPOs das estatais de saneamento, concluindo, a 

partir de dados como número de empregados e remuneração, que as sociedades de economia 

mista não viabilizarão a universalização dos serviços a preços justos. 

Neste trabalho, contudo, o ângulo de análise não é o da rentabilidade do ativo pós-IPO 

ou o da eficiência da estatal aberta em comparação às empresas privadas. O objetivo é verificar 

se o ingresso de acionistas minoritários privados em CESBs pode ser uma alternativa relevante 

para o aperfeiçoamento e a expansão dos serviços. 

 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA EM EMPRESAS ESTATAIS 

 

A abertura de capital de empresas estatais traz em seu bojo o aperfeiçoamento da 

governança corporativa das companhias, decorrente das exigências de disclosure de 

informações e da implementação de estruturas de compliance. Tais circunstâncias podem levar 
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a uma melhoria dos serviços de saneamento básico, razão pela qual é necessário pontuar a 

relevância desse aspecto para a discussão proposta neste trabalho.34  Nesse sentido, Silva, 

Locatelli e Lamounier (2016) apresentaram as seguintes ponderações em relação à abertura de 

capital da COPASA: 

 

Nesse aspecto, a experiência da COPASA de levantar capital para uma atividade que 

tradicionalmente não é conduzida segundo os princípios consagrados de custos e 

benefícios e de geração de valor aos acionistas é muito interessante. Ao se voltar para 

o financiamento via abertura de capital, alguns aspectos de gestão merecem atenção 

por parte da empresa, em especial: gerenciar questões que emergem decorrente da 

presença de sócios minoritários, que passam a opinar sobre a gestão do negócio; 

apresentar transparência nas divulgações de resultados bem maior do que ocorreu nas 

cinco décadas caracterizadas por ser empresa de capital fechado; demonstrar para um 

público muito maior e mais exigente a disciplina na gestão de custos e na alocação de 

capital.(p. 28). 
 

Segundo Maria Helena Santana (2008), a criação do Novo Mercado fundou-se na 

premissa de que a redução da percepção de risco do investidor poderia levar ao incremento do 

valor das ações e à liquidez do mercado. A autora aponta, inclusive, estudos que demonstram 

que o índice das companhias do Novo Mercado superou o índice BOVESPA (2008, p.11). Cabe 

recordar, nesse aspecto, que SABESP e COPASA integram o segmento de listagem do Novo 

Mercado, ao passo que SANEPAR integra o segmento N2 por negociar ações preferenciais. 

Especificamente em relação às empresas estatais, a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE divulga, desde 2005, as suas Guidelines on Corporate 

Governance of State-Owned Enterprises. O guia constitui um benchmark internacional para 

orientar os governos a aperfeiçoar o exercício do controle acionário nas empresas estatais. Das 

diretrizes ali apresentadas, merece destaque a recomendação de segregação da propriedade 

acionária da função regulatória estatal35, que assume especial relevância no caso das CESBs.  

No caso da SABESP, Oliveira e Goldbaum (2013, p. 12-13) relatam que o advento da 

Lei Complementar estadual n.º 1.025, de 7 de dezembro de 2007, que transformou a antiga 

Comissão de Serviços Públicos de Energia – CSPE na Agência Reguladora de Saneamento e 

 
34 Há, inclusive, trabalhos que buscam analisar os efeitos de adesão aos níveis diferenciados de governança nas 

companhias, seja da perspectiva do valor da empresa, seja sob o viés de retorno aos acionistas. É o caso, por 

exemplo, dos seguintes trabalhos: COSTA, CAMARGOS, 2006; CAMARGOS, VILHENA, 2015.  
35 “III. State-owned enterprises in the marketplace 

Consistent with the rationale for state ownership, the legal and regulatory framework for SOEs should ensure a 

level playing field and fair competition in the marketplace when SOEs undertake economic activities. 

A. There should be a clear separation between the state’s ownership function and other state functions that may 

influence the conditions for state-owned enterprises, particularly with regard to market regulation. 

[…]” 
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Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, “introduziu a regulação externa à SABESP e exigiu 

uma nova mentalidade por parte da Companhia”. 

Para enfrentar os desafios regulatórios, a Companhia passou a introduzir maior 

competição na cadeia de suprimentos. Os autores destacam quatro práticas adotadas pela 

Companhia que elevaram a concorrência entre seus fornecedores: i) utilização pioneira das 

compras eletrônicas para bens e serviços comuns padronizados; ii) inversão de fases de 

habilitação e de recebimento das propostas nas concorrências públicas; iii) adoção de sistema 

de registro de preços compartilhados desde 1999; iv) ampliação do leque de fornecedores 

mediante a possibilidade de, em uma única licitação, adquirir produtos substitutos (OLIVEIRA; 

GOLDBAUM, 2013, p. 12-14). 

Outras linhas de ação importantes citadas por Oliveira e Goldbaum (2013) consistem 

na (i) redução de assimetria de informação nas compras por meio da criação do guia de 

“Diretrizes Concorrenciais nas Compras Públicas”, com informações sobre as licitações e 

editais lançados pela Companhia, no (ii) reforço ao combate de carteis por meio de acordos de 

cooperação com outros órgãos públicos e, finalmente, no (iii) estímulo à concorrência no 

segmento de grandes clientes por meio de flexibilização na negociação de preços.  

Com tais considerações, sugerem que a experiência da Companhia está próxima das 

diretrizes da OCDE no tocante à governança corporativa de empresas estatais, sendo a presença 

da SABESP no Novo Mercado uma indicação relevante nesse sentido 

(OLIVEIRA;GOLDBAUM, 2013, p. 13-14). 

Finalmente, releva destacar a edição da Lei federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 

(“Lei das Estatais”), que dispôs sobre o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades de 

economia mista. O diploma legal estabeleceu um patamar mínimo de governança corporativa 

para as empresas estatais ao fixar normas de compliance e práticas de gestão de riscos e controle 

interno. A lei trouxe, ainda, requisitos e vedações para a indicação de administradores e 

conselheiros, além de limitações à atuação do acionista controlador público, visando a blindar 

as estatais de interferências políticas.   

Muito embora a nova legislação tenha buscado aperfeiçoar a governança corporativa 

de empresas estatais, as regras de transparência e compliance incidentes sobre as companhias 

abertas são ainda mais amplas.   

Assim, a governança corporativa é um aspecto fundamental no exame do desempenho 

das CESBs de capital aberto, notadamente pelos seus reflexos nos custos de financiamento e na 

gestão das companhias. Porém, não parece possível isolar os elementos que levaram à melhoria 
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dos serviços prestados por essas companhias ou atribuir pesos diferenciados a cada um deles, 

conforme será discutido no Capítulo 4. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 PROPOSTA 

 

A análise proposta neste estudo se divide em duas etapas: (i) comparação das CESBs 

fechadas com as abertas; (ii) comparação das CESBs abertas entre si. 

A primeira etapa, cujos resultados foram reunidos na seção 4.1, se dedica à comparação, 

no período de 1998 a 2018, dos indicadores operacionais e informações dos serviços de água e 

esgoto do SNIS de estatais fechadas e abertas.  

O ano de 1998 foi escolhido como termo inicial do período por duas razões: (i) início 

do movimento de reestruturação das CESBs; (ii) ano em que os dados relativos às informações 

e indicadores selecionados para este trabalho estavam disponíveis para todos os prestadores da 

amostra.36 O período examinado se estende até 2018, ano do último levantamento disponível 

do SNIS37. 

A segunda etapa da análise, detalhada na seção 4.2, compara, por meio de gráficos, as 

estatais de capital aberto a partir do ano em que o capital acionário passou a ter participação 

relevante de investidores privados.  

Oliveira (2015) analisou exclusivamente a evolução da COPASA antes e depois da 

abertura de capital em 2006, abrangendo um período de 10 (dez) anos (2003 a 2012). Já a 

perspectiva deste trabalho é comparativa, razão pela qual os resultados serão apurados somente 

a partir do ano de referência de participação acionária privada significativa. 

No caso da SABESP, o ano de referência será o de 2002, em que a Companhia 

ingressou no Novo Mercado e a participação acionária do Estado de São Paulo foi reduzida 

para 70%. Para a SANEPAR, o ano de referência será 1998, após a alienação de 39,71% do seu 

capital social para a sociedade Dominó Holdings S/A. A COPASA, por sua vez, terá como 

referência o ano de seu IPO (2006), ocasião em que o Estado de Minas Gerais reduziu a sua 

participação no capital acionário para 59,77%. 

É necessário pontuar, contudo, a existência de diferenças entre o ingresso de um 

acionista privado em uma empresa estatal e a abertura de seu capital na Bolsa. No caso da 

SABESP e da COPASA, esses movimentos foram realizados simultaneamente, muito embora 

 
36 A série histórica do SNIS se inicia em 1995. Como exemplo, destaca-se que o índice de tratamento de esgoto 

(IN016) e o volume de investimentos realizados (FN033) não estão disponíveis para todos os prestadores nos anos 

de 1995 (primeiro ano do SNIS), 1996 e 1997. Além disso, alguns dados relacionados à coleta e ao tratamento de 

esgoto parecem declarados com equívocos ou estão faltantes para prestadores como EMBASA, COPASA, 

COMPESA, especialmente no ano de 1995.  
37 A coleta de dados em relação a 2019 teve início em abril de 2020. 
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tenha se optado, no caso da SABESP, por avaliar a evolução da Companhia a partir do ingresso 

no Novo Mercado (2002). No caso da SANEPAR, contudo, houve a alienação de 

aproximadamente 40% do capital acionário para um acionista privado em 1998, mas a abertura 

de capital na Bolsa se deu somente em 2002.  

3.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA DE PRESTADORES 

 

A amostra de empresas estatais é composta apenas por companhias estaduais, tendo em 

vista a perspectiva histórica envolvendo a sua reestruturação e a abrangência regional de sua 

atuação. Além disso, não se tem notícia de companhias municipais que tenham aberto o seu 

capital para investidores na Bolsa de Valores.  

Como já adiantado no Capítulo 2, o grupo das companhias abertas é composto por 

SABESP, SANEPAR e COPASA. Já as companhias fechadas foram selecionadas com base em 

dois critérios cumulativos: (i) ter apresentado receita operacional bruta superior a R$ 

500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) no ano de 2018, segundo dados do SNIS38; (ii) 

atuar como prestador em Município que tenha figurado entre as 50 (cinquenta) melhores 

posições, nos anos de 2019 ou 2020, no “Ranking do Saneamento Básico – 100 Maiores 

Cidades do Brasil”, elaborado pelo Instituto Trata Brasil 39 , formado a partir de dados 

relacionados à universalização dos serviços, investimentos na rede e indicadores de 

atendimento de água e esgoto.40  

O objetivo desse duplo recorte é selecionar as maiores e melhores estatais fechadas no 

tocante à abrangência e qualidade de prestação dos serviços. 

A tabela abaixo indica os valores referentes à receita operacional bruta anual das estatais 

regionais no SNIS em 2018. As companhias com receita operacional bruta superior a 

quinhentos milhões de reais foram grifadas em cinza. 

  

 
38 BL007 – Valor anual da receita faturada referente à produção e distribuição de água e à coleta, tratamento e 

disposição final de esgotos, e receitas indiretas de outros serviços prestados. 

Unidade: 1.000 R$/ano. 
39  Disponível em: 

<http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking_2020/Tabela_100_cidades_Ranking_Saneamento_4.p

df>. Acesso em: 3 mar. 2020.  
40 A composição do “Ranking do Saneamento Básico – 100 Maiores Cidades do Brasil” e a ponderação dos 

percentuais para fins de pontuação se encontra no Apêndice deste trabalho. 

http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking_2020/Tabela_100_cidades_Ranking_Saneamento_4.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking_2020/Tabela_100_cidades_Ranking_Saneamento_4.pdf
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Tabela 1 – Receita operacional bruta dos prestadores em 2018 

Estado Sigla do Prestador BL007 - Receita operacional em 2018 

SP SABESP 14.253.609,00 

RJ CEDAE 5.645.709,85 

MG COPASA 4.669.003,00 

PR SANEPAR 4.162.205,00 

BA EMBASA 3.197.858,00 

RS CORSAN 2.943.428,00 

GO SANEAGO 2.225.696,00 

PE COMPESA 1.634.997,00 

DF CAESB 1.625.859,02 

CE CAGECE 1.560.011,00 

SC CASAN 1.197.060,73 

PB CAGEPA 889.860,00 

ES CESAN 813.113,56 

RN CAERN 697.580,00 

SE DESO 628.642,90 

AL CASAL 517.626,96 

MA CAEMA 417.048,00 

TO SANEATINS 405.748,00 

PA COSANPA 315.875,68 

PI AGESPISA 244.560,97 

RO CAERD 126.018,68 

RR CAER 86.865,00 

MG COPANOR 68.282,00 

AP CAESA 64.425,26 

AM COSAMA 4.535,00 

MS SANESUL 506,1 

Fonte: SNIS 

Apesar de preencherem o primeiro requisito, a Companhia Riograndense de 

Saneamento – CORSAN, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará – CAGECE, a 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, a Companhia de Águas e Esgotos 

do Rio Grande do Norte – CAERN, a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO e a 

Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL foram excluídas da amostra por não atuarem 

em Municípios situados nas 50 (cinquenta) primeiras colocações do ranking do Instituto Trata 

Brasil. Já a Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE foi mantida na amostra, a título 

excepcional, por ser a estatal de capital fechado com maior receita operacional. 
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Pelo exposto, a amostra de prestadores é composta por 10 (dez) empresas estatais: 

SABESP; SANEPAR; COPASA; CEDAE; Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – 

EMBASA; Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO; Companhia Pernambucana de 

Saneamento – COMPESA; Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – 

CAESB; Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA; e, Companhia Espírito 

Santense de Saneamento – CESAN. 

3.3 SELEÇÃO DE INFORMAÇÕES E INDICADORES DO SNIS 

 

O SNIS 41  é um sistema de abrangência nacional de informações do setor de 

saneamento básico vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. As informações são 

coletadas por meio de questionários enviados aos prestadores e são, portanto, autodeclaradas. 

O banco de dados conta com uma série histórica de informações e indicadores segregada em 

dois componentes: “Água e Esgotos” e “Resíduos Sólidos Urbanos”, que abrange desde 1995 

até 2018.42  

A metodologia do SNIS se baseia na seguinte tipologia de prestadores de serviços: 

 

 
• de acordo com a abrangência da atuação43: local, microrregional e regional; 

• de acordo com natureza jurídico-administrativa do prestador44: Administração 

Pública direta, autarquia, empresa privada, empresa pública, organização social, 

sociedades de economia mista “com administração privada” e “com administração 

pública”; e, 

• de acordo com os tipos de serviços oferecidos aos usuários: água, água e 

esgotos, esgotos e resíduos sólidos urbanos. 

 

 

Segundo Costa (2002, p. 98) com o surgimento do SNIS, as CESBs e os demais 

prestadores de serviços de saneamento passaram a ter um instrumento de divulgação e 

benchmarking referente às áreas operacional, financeira, comercial e contábil. No entanto, 

Saiani (2007, p. 93) destaca que, como todo banco de dados autodeclarativo, o SNIS tende a 

apresentar imperfeições decorrentes de erros de preenchimento por parte dos informantes.  

Além disso, não há uniformidade de critérios e metodologias para cálculo de índices 

relacionados aos serviços, como perdas aparentes e reais, o que prejudica parcialmente a 

 
41 Cf. SAIANI, 2007, p. 189 et seq. 
42 Informações extraídas do sítio eletrônico do SNIS: <http://www.snis.gov.br/institucional>. Acesso em: 3 mar. 

2020. 
43 Diferencia os prestadores pela quantidade e complexidade dos sistemas de provimento dos serviços, tanto os 

sistemas físicos como os político/institucionais e os espaciais/geográficos. 
44 Diferencia os prestadores do ponto de vista da formalidade legal e administrativa a que estão submetidos em 

todas as dimensões da sua atuação. 

http://www.snis.gov.br/institucional
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comparação entre os prestadores. Como exemplo, releva citar os dados atinentes aos 

assentamentos precários, que podem ou não estar incluídos nas informações das prestadoras 

referentes à área atendida e que impactam sobremaneira os indicadores. 

Assim, considerando tais aspectos, a falta de acuidade dos dados dificulta a criação de 

um benchmark seguro dos serviços (MARGULIES, 2018, p. 60).  

No entanto, à semelhança dos trabalhos acadêmicos citados, e considerando a 

abrangência da referida base de dados, serão utilizados indicadores da série histórica do SNIS, 

na forma agregada, para comparação de prestadores regionais.  

Tendo em conta os objetivos específicos desta pesquisa, foram selecionados dados 

relacionados à cobertura e qualidade de prestação dos serviços. Os indicadores foram elegidos 

a partir das informações mais recorrentes nas demonstrações financeiras das empresas estatais 

analisadas e na seleção feita por Saiani (2007, p. 221).45 

Para avaliar a cobertura dos serviços, serão utilizados os indicadores IN015 - Índice de 

coleta de esgoto, IN016 - Índice de tratamento de esgoto (proporção de esgoto tratado em 

relação ao esgoto coletado), IN009 – Índice de hidrometração e IN055 – Índice de atendimento 

total de água. O índice de hidrometração avalia a fração percentual de ligações ativas de água 

micromedidas (ligações providas de hidrômetro) do total de ligações ativas. 

A avaliação de qualidade dos serviços será feita a partir dos indicadores de perdas. A 

escolha dos indicadores IN049 - Índice de perdas na distribuição e IN013 - Índice de perdas de 

faturamento se justifica na medida em que um dos maiores desafios para o aperfeiçoamento do 

serviço reside no combate às perdas de água, que podem ser classificadas em aparentes 

(comerciais) e reais (físicas). Ambas resultam em água não faturada e geram ineficiências no 

sistema.46  

O índice de perdas na distribuição mede a diferença entre o volume de água produzido 

e o volume de água efetivamente consumido no sistema de abastecimento. Já o índice de perdas 

no faturamento mede a água produzida e não faturada.  

 
45Do conjunto de indicadores operacionais e de cobertura, o autor selecionou as seguintes informações: (i) índice 

de perdas de faturamento; (ii) índice de perdas na distribuição; (iii) índice de hidrometração; (iv) índice de 

atendimento total de água; (v) índice de coleta de esgoto; e, (vi) índice de tratamento de esgoto. Em relação aos 

indicadores econômicos, financeiros e administrativos, foram selecionados sete tipos de dados: (i) índice de 

economias por pessoa total; (ii) índice de pessoal próprio por mil ligações; (iii) tarifa média praticada; (iv) tarifa 

média de água; (vi) tarifa média de esgoto; (vi) índice de evasão de receita; e, (vii) índice de desempenho 

financeiro. Finalmente, em relação aos indicadores de qualidade, o autor selecionou o (i) índice de duração média 

das intermitências e (ii) o índice de extravasamento de esgoto por extensão de rede. 
46 Cf. estudo elaborado pelo Instituto Trata Brasil sobre perdas de água com base em dados do SNIS. Disponível 

em: <http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/perdas-2018/estudo-completo.pdf>. Acesso em: 15 abr. 

2020. 

http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/perdas-2018/estudo-completo.pdf
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Os dados relacionados às intermitências no serviço de abastecimento de água e ao 

extravasamento de esgoto por extensão de rede, relevantes para a análise de qualidade da 

prestação dos serviços, não foram disponibilizados de forma agregada por prestador na série 

histórica do SNIS, razão pela qual não compõem a presente análise. 

Tendo em vista as discussões envolvendo a política de dividendos de empresas estatais 

abertas, serão examinados dados relacionados ao volume de investimentos realizados pelas 

estatais ao longo do período (FN033 – Investimentos totais realizados pelo prestador de 

serviços).  

Em relação à estrutura administrativa das empresas estatais, serão utilizados os 

seguintes indicadores administrativos: IN048 - Índice de produtividade: empregados próprios 

por 1000 ligações de água + esgoto e IN019 – Índice de produtividade: economias ativas por 

pessoal total. O primeiro mede a quantidade de empregados próprios necessários para atender 

1000 (mil) ligações de água e esgoto. O segundo expressa o número de economias ativas47 

atendidas por empregado ou terceirizado da estatal. 

As informações relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário são elementos relevantes para aferir a escala de atuação das CESBs. No entanto, tais 

informações não mensuram, de forma direta, o desempenho dos operadores, razão pela qual o 

resultado da comparação foi reunido no Apêndice deste trabalho. São elas: AG003 - Quantidade 

de economias ativas de água; ES003 - Quantidade de economias ativas de esgotos; AG006 - 

Volume de água produzido; AG011 - Volume de água faturado; ES005 - Volume de esgotos 

coletado; ES006 - Volume de esgotos tratados; e, ES007 - Volume de esgotos faturado. 

Isso posto, o Capítulo 4 apresentará as seguintes informações e indicadores, cuja 

descrição se encontra no Apêndice48: FN033 – Investimentos totais realizados pelo prestador 

de serviços; IN048 - Índice de produtividade: empregados próprios por 1000 ligações de água 

+ esgoto; IN019 – Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total; IN015 - Índice 

de coleta de esgoto; IN016 - Índice de tratamento de esgoto; IN009 – Índice de hidrometração; 

IN055 – Índice de atendimento total de água; IN049 - Índice de perdas na distribuição; e, IN013 

- Índice de perdas de faturamento.  

  

 
47 O termo “economia ativa” é usado para designar todo imóvel, ou subdivisão de um imóvel, que possui uma 

instalação privada ou de uso comum de serviços de água e/ou esgotamento sanitário cadastrada e faturada pela 

prestadora de serviços. 
48 O detalhamento dos indicadores e das informações selecionadas foram extraídos dos glossários disponibilizados 

no sítio eletrônico do SNIS. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 EVOLUÇÃO DA AMOSTRA NO PERÍODO DE 1998 A 2018 

 

No tocante à cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, merecem destaque os 

resultados atinentes aos índices de coleta e de tratamento de esgoto.  

 

Tabela 2 – IN015 – Índice de coleta de esgoto (%) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 18,53 10,83 34,9 48,51 60,73 61,78 36,79 67,76 49,72 24,16 

1999 19,27 11,85 45,32 32,16 49,04 60,08 40,1 64,99 48,81 24,57 

2000 22,81 11,25 36 33,46 56,14 61,17 44,08 67,97 49,56 29,6 

2001 54,35 11,99 36,15 35,17 63,54 63,08 45,96 69,58 50,2 27,34 

2002 81,03 13,67 37,92 30,07 56,9 63,55 47,34 70,15 49,77 35,29 

2003 63,31 14,43 40,04 35,23 50,18 63,82 49,29 69,93 49,41 35,41 

2004 68,7 15,96 41,7 36,26 50,4 64,87 49,56 71,83 48,82 32,66 

2005 58,77 17,65 42,8 36,9 47,64 67,65 50,62 69,53 46,78 26,27 

2006 47,59 19,12 43,3 37,51 52,15 68,2 52,3 76,32 47,82 32,48 

2007 47,58 19,53 43,96 32,17 44,71 66,14 54,32 67,52 48,71 36,18 

2008 46,6 20,43 44,35 30,07 40,71 66,62 57,04 70,42 49,08 38,94 

2009 45,21 21,86 47,77 29,13 47,04 67,1 59,35 70,92 50,02 52,87 

2010 44,29 25,97 49,15 27,69 51,92 69,75 61,09 64,36 49,27 42,01 

2011 47,11 27,85 50,39 26,7 50,89 67,56 62,48 65,57 49,58 34,27 

2012 57,38 30,63 51,85 26,02 49,72 69,85 63,71 66,42 50,1 40,42 

2013 51,39 32,26 52,91 26,75 48,33 68,85 65,52 66,13 51,03 35,96 

2014 50,67 33,07 53,61 26,65 48,54 71,46 66,64 70,61 52,34 45,67 

2015 51,78 34,64 53,72 27,35 46,13 74,78 68,26 82,17 53,25 53,2 

2016 58,23 40,5 53,75 30,4 45,52 75,35 69,98 84,42 54,58 48,46 

2017 56,18 44,65 54,64 31,06 44,84 78,12 71,8 84,42 52,61 38,95 

2018 58,19 48,5 55,2 31,54 43,84 75,55 73,6 85,36 54,97 47,96 

Fonte: SNIS 
 

Em 2018, CAESB (85,36%), SABESP (75,55%) e SANEPAR (73,6%) ocuparam as 

três melhores posições. À exceção do intervalo entre 2010 e 2014, a CAESB apresentou ao 

longo dos anos índices de coleta de esgoto superiores aos da SABESP. No período examinado, 

a média das estatais fechadas foi de 45,03% e, das abertas, de 56,89%. 
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Tabela 3 – IN016 – Índice de tratamento de esgoto (%) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 201,73 80,03 3,93 87,57 46,16 60,99 74,55 58,36 23,06 85 

1999 248,55 75,99 2,04 88,01 48,8 61,23 86,92 64,18 25,06 84,99 

2000 222,75 84,21 3,34 81,34 47,62 62,04 89,23 65,59 30,7 84,99 

2001 101,01 100,88 11,69 75,48 60,03 63,54 90,39 65,55 33,7 90,05 

2002 92,13 108,46 27,71 87,06 65,98 62,07 93,44 65,72 34,6 97,83 

2003 88,99 96,06 25,88 64,57 81,47 61,34 96,42 66,5 36,6 100 

2004 98,92 108,82 28,74 73,57 83,93 62,78 97,09 75,42 52,02 100 

2005 97,25 114,5 28,5 100 84,45 61,32 94,25 88,01 77,84 98,05 

2006 98,5 99 32,29 100 81,36 62,74 94,73 100 75,68 98,11 

2007 98,62 92,52 40,75 100 84,44 65,03 95,66 100 79,48 97,23 

2008 98,91 96,32 50,22 100 83,43 72,46 96,84 100 79,23 97,14 

2009 99,13 124,2 43,75 100 95,66 74,25 98,27 100 85 98,13 

2010 98,89 99,08 52,58 99,92 63,69 74,81 99,24 100 87,18 99,11 

2011 98,72 98,09 58,24 99,11 62,97 72,39 99,35 100 87,4 97,13 

2012 99,16 98,23 62,61 98,47 63,96 75,03 99,41 100 87,37 98,38 

2013 98,45 99,07 67,43 98,95 63,36 74,8 99,25 100 88,45 97,81 

2014 99,05 92,73 71,48 99,08 63,37 76,72 99,48 100 89,63 98,49 

2015 99 94,39 72,88 99,4 63,86 80,26 99,84 100 87,92 89,18 

2016 100 94,46 74,61 99,45 64,76 84,18 100 100 90,78 98,91 

2017 99,08 97,16 76,57 99,84 64,49 84,89 100 100 90,79 98,71 

2018 98,51 97,53 79,31 99,86 60,01 86,07 100 100 92,84 99,05 

Fonte: SNIS 

 

Em relação ao índice de tratamento de esgoto, as três melhores posições em 2018 foram 

ocupadas por CAESB (100%), SANEPAR (100%) e COMPESA (99,86%). A média para o 

período das estatais fechadas foi de 86,64% e, das abertas, de 69,80%.  

No entanto, o resultado superior das companhias fechadas pode ser parcialmente 

atribuído aos dados positivos – e, por vezes, incorretos – dos primeiros anos do período 

examinado. Como exemplo, vale citar que EMBASA e CESAN declararam, em alguns anos, 

percentuais superiores a 100% e, por essa razão, para fins de cálculo da média, foram 

considerados como 100%, o que impactou positivamente a média de tratamento de esgoto pelas 

prestadoras fechadas. 

No tocante aos serviços de abastecimento de água, o marco inicial da série histórica do 

índice de atendimento total de água (IN055) é 2001, conforme se verifica da tabela abaixo. 
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Tabela 4 – IN055 – Índice de atendimento total de água (%) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

2001 66,94 79,83 81,44 75,28 71,54 92,54 85,23 92,17 79,63 68,82 

2002 70 77,99 82,78 71,23 71,64 92,62 85,67 93,27 81,6 69,74 

2003 70,75 80,38 82,78 73,04 81,36 92,02 86,54 91,15 82,18 73,36 

2004 71,82 79,54 82,66 72,59 78,32 89,39 85,39 90,79 81,83 77,73 

2005 72,96 80,7 83,86 72,31 81,33 90,32 85,84 98,86 81,62 74,72 

2006 73,8 78,55 84,17 67,69 79,39 89,78 86,31 99 79,53 77,85 

2007 71,27 82,35 87,15 68,21 81,78 92,18 89,36 95,06 82,41 77,31 

2008 71,34 85,94 87,36 72,29 81,59 92,03 89,28 99,45 82,37 79,32 

2009 73,95 85,69 89,39 74,74 78,1 92,05 90,35 99,45 84,07 72,31 

2010 74,43 82,95 83,81 66,95 86,36 95,37 87,92 99,45 81,78 72,1 

2011 77,68 83,38 84,14 68,56 85,78 95,31 89,41 99,45 83,28 70,52 

2012 80,1 82,13 84,31 70,71 85,95 95,55 90,62 98,04 85,07 73,28 

2013 76,32 78,32 84,41 70,94 86,37 95,4 91,04 98,2 85,38 74,95 

2014 77,33 77,68 84,45 74,6 86,41 95,38 91,99 97,46 86,48 80,3 

2015 77,68 79,03 76,98 76,25 89,74 94,97 92,81 98,98 87,11 74,68 

2016 78,03 78,99 76,84 77,69 89,85 95,09 93,31 99,06 87,63 71,69 

2017 77,86 76,27 76,36 79,14 89,29 95,45 93,76 98,71 88,41 73,43 

2018 80,11 77,68 76,71 80,58 86,5 95,52 94,4 99 85 74,05 

Fonte: SNIS 

 

Em 2018, CAESB (99%), SABESP (95,52%) e SANEPAR (94,4%) apresentaram os 

melhores índices. A média das estatais fechadas foi de 80,81% e, das abertas, 88,51%. 
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Tabela 5 – IN009 – Índice de hidrometração (%) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 59,26 70,48 98,62 61,9 50,08 99,57 99,97 99,08 96,61 68,69 

1999 73,94 77,42 99,14 65,44 58,43 99,21 99,99 99,19 97,97 73,33 

2000 84,33 79,11 98,39 66,97 59,14 99,41 99,99 98,95 98,49 75,73 

2001 88,77 79,54 98,62 68,47 58,98 99,81 99,97 99,06 99,29 79,48 

2002 91,3 81,35 99,64 68,26 56,94 99,92 99,97 98,54 98,4 83,81 

2003 90,52 85,62 99,87 66,5 58,83 99,94 99,99 98,64 96,41 85,88 

2004 88,68 88,89 99,91 63,6 63,65 99,95 99,98 99,6 94,27 86,27 

2005 87,85 89,73 99,84 62,13 66,18 99,97 99,99 99,86 91,93 86,9 

2006 87,19 90,58 99,76 61,21 67,69 99,97 100 99,53 92,26 87,59 

2007 86,07 91,16 99,74 59,93 66,22 99,98 100 99,52 96,44 87,78 

2008 84,81 90,49 99,68 60,25 65,37 99,98 100 99,79 99,37 87,77 

2009 89,07 92,85 99,85 62,85 65,43 99,97 100 99,79 93,49 86,75 

2010 90,98 93,5 99,91 65,41 59,07 99,97 100 99,75 93,7 86,5 

2011 93,81 94,14 99,92 71,64 54,05 99,97 100 99,75 93,81 86,1 

2012 95,39 94,11 99,9 79,35 56 99,97 100 99,8 93,91 86,36 

2013 96,4 94,4 99,92 86,02 58,76 99,97 100 99,84 93,84 86,99 

2014 97,04 94,85 99,91 87,77 60,23 99,97 100 99,56 93,66 87,5 

2015 97,41 95 99,79 87,76 60,76 99,97 100 99,38 93,82 88,49 

2016 97,5 95,21 99,68 88,6 61,13 99,97 100 99,51 96,81 88,27 

2017 97,6 95,99 99,69 88,83 61,85 99,97 100 99,53 99,6 90,1 

2018 98,02 96,75 99,69 88,85 61,95 99,97 100 99,61 97,22 91,25 

Fonte: SNIS 

 

Em relação ao índice de hidrometração, conforme se extrai da tabela acima, os maiores 

índices apresentados em 2018 foram de SANEPAR (100%), SABESP (99,97%) e COPASA 

(99,69%). A média no período das estatais fechadas foi de 84,42% e, das abertas, 99,82%. 

Os dados relativos aos índices de perdas na distribuição, por sua vez, podem ser 

visualizados na tabela abaixo: 
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Tabela 6 – IN049 – Índice de perdas na distribuição (%) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 43 37,8 33,37 54,73 55,54 35,65 39,86 20,27 34,04 55,37 

1999 42,89 38,3 33,64 59,27 30,98 36,9 38,19 22,78 34,9 44,19 

2000 41,68 42,05 34,26 59,98 42,24 37,88 36,69 23,64 35,2 44,86 

2001 41,28 46,11 35,73 62,01 55,33 38,04 36,45 23,69 33,76 40,69 

2002 41,42 47,91 35,13 62,04 54,41 37,87 36,22 24,82 31,35 37,7 

2003 39,89 47,23 35,44 64,17 48,2 40,86 36,49 26,45 34,29 35,96 

2004 38,51 45,76 35,37 65,87 49,74 43,05 37,68 27,23 34,45 32,99 

2005 39,43 41,75 34,13 67,55 51,69 41,17 37,82 28,75 35,54 39,46 

2006 37,98 41,39 34,62 67,37 54,56 40,38 36,6 30,23 38,09 49,73 

2007 37,5 39,78 34,01 67,7 49,18 38,15 34,01 28,48 36,35 49,15 

2008 37,31 38,4 33,45 66,32 38,12 36,57 33,51 30,04 35,64 49,3 

2009 38,04 35,88 33,56 65,03 51,45 34,75 32,04 27,67 33,97 41,4 

2010 37,06 34,67 32,97 66,19 31,23 34,51 32,36 24,93 32,16 44,71 

2011 38,31 35,6 32,52 65,95 31,6 33,99 33,05 24,8 31,64 46,94 

2012 39,36 35,96 33,18 54,98 30,53 33,54 33,11 23,92 29,54 39,37 

2013 43,01 33,7 33,75 53,84 30,39 32,84 33,36 27,27 28,67 36,42 

2014 40,42 33,01 33,64 51,89 30,55 31,4 32,51 27,1 28,62 38,75 

2015 38,51 35,71 35,18 50,97 30,18 30,46 33,71 35,19 29,84 38,38 

2016 40,91 37,59 35,93 52,7 30,14 33,64 34,55 35,21 30,08 37,12 

2017 39,02 39,58 37,56 52,02 29,8 32,6 34,24 33,75 25,37 38,39 

2018 39,21 38,24 39,78 50,59 31,89 31,92 34,99 34,49 29,23 37,86 

Fonte: SNIS 

 

Em 2018, o menor índice de perdas na distribuição foi da SANEAGO (29,23%), seguida 

pela CEDAE (31,89%) e SABESP (31,92%). A média no período das companhias fechadas foi 

de 40,28% e, das abertas, 35,25%. 
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Tabela 7 – IN013 – Índice de perdas de faturamento (%) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 46,64 27,86 25,47 48,98 55,54 29,88 29,02 17,3 33,92 53,57 

1999 42,02 26,8 25,34 49,95 45,88 31,42 28,17 20,91 34,9 40,86 

2000 39,21 30,27 26,14 51,16 54,26 31,4 26,01 21,47 35,2 40,66 

2001 37,18 33,7 26,27 54,37 57,06 31,41 25,26 20,85 33,76 35,85 

2002 36,52 36,19 25,38 55,73 54,64 31,69 25,34 21,6 31,35 30,49 

2003 34,87 35,47 24,87 55,69 48,4 34,5 25,48 22,39 34,29 31,48 

2004 34,12 33,02 23,93 57,51 49,74 35,76 26,23 23,11 34,45 32,93 

2005 34,32 31 22,92 59,9 51,69 34,18 26,97 24,06 35,54 37,6 

2006 32,97 32,45 30,67 59,67 54,56 33,75 25,19 23,7 38,09 39,56 

2007 32,26 33,08 30,91 58,36 56,18 31,48 22,34 26,91 36,42 39,4 

2008 31,81 29,54 29,89 57,27 49,64 29,65 21,21 26,19 35,7 35,93 

2009 32,24 26,31 29,57 55,94 54,1 27,93 19,78 24,92 37,86 28,36 

2010 28,57 27,09 29,2 57,03 49,11 27,79 20,47 23,12 35,9 35,08 

2011 26,48 25,14 28,58 57,09 49,48 27,23 21,06 23,44 35,83 34,5 

2012 26,3 24,74 29,29 43,36 49,71 26,71 21,29 21,96 33,84 41,78 

2013 33 21,98 29,34 40,51 51,17 25,67 20,83 26,89 33,07 37,33 

2014 29,75 23,09 28,43 37,31 51,28 22,4 19,8 25,44 33,11 36,08 

2015 34,95 21,67 28,99 34,65 52,44 17,49 19,47 24,97 34,28 27,03 

2016 24,43 20,67 33,81 37,24 53,72 21,97 20,53 24,71 34,87 28,33 

2017 25,93 21,21 37,78 37,07 53,1 21,38 27,24 19,95 30,41 26,65 

2018 39,13 22,25 40,02 37,03 53,06 20,62 32,32 21,19 32,99 22,2 

Fonte: SNIS 

 

No tocante ao índice de perdas de faturamento, a SABESP apresentou, em 2018, o 

menor índice da amostra de prestadores (20,62%), seguida de CAESB (21,19%) e CAGEPA 

(22,2%). A média das estatais fechadas foi de 36,55% e, das abertas, de 27,06%. 

Válido observar que a assunção de novas concessões pode impactar negativamente os 

resultados das companhias, acarretando aumentos significativos dos índices de perdas de um 

ano para o outro. Esse deterioramento pode ser um reflexo da expansão da base de operação, 

com a incorporação de sistemas em que os indicadores estavam acima da média da base 

existente. 

Em relação à estrutura administrativa, o primeiro índice de produtividade a ser 

examinado mede a quantidade de empregados próprios por 1000 (mil) ligações de água e 

esgoto.  
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Tabela 8 – IN048 – Índice de produtividade: empregados próprios por 1000 ligações de água 

+ esgoto (empreg./mil lig.) 

 
Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 2,86 2,98 3,33 3,55 4,5 2,45 2,38 5,04 3,43 3,28 

1999 2,69 2,58 3,08 3,33 4,19 2,27 2,4 4,56 3,02 2,92 

2000 2,35 2,47 2,88 3,1 3,73 2,11 1,96 4,02 2,75 2,79 

2001 2,09 2,35 2,74 2,91 3,69 2,05 1,78 3,69 2,6 2,62 

2002 1,8 2,17 2,65 2,7 3,72 2,01 1,69 3,49 2,43 2,77 

2003 1,6 2,07 2,6 2,46 3,38 1,97 1,59 3,2 2,35 3 

2004 1,47 2,01 2,56 2,21 3,25 1,85 1,54 2,95 2,34 3,14 

2005 1,51 1,99 2,54 2,07 3,33 1,72 1,56 2,81 2,27 3,38 

2006 1,52 2,04 2,52 2,04 3,63 1,65 1,76 2,85 2,31 3,59 

2007 1,45 2,05 2,43 1,99 3,82 1,58 1,86 2,95 2,31 3,52 

2008 1,39 2,06 2,31 2,12 3,52 1,52 1,74 2,84 2,24 3,31 

2009 1,23 1,97 2,19 2,15 3,34 1,32 1,7 2,55 2,17 3,5 

2010 1,26 2,07 2,14 2,01 2,63 1,31 1,67 2,57 2,15 3,39 

2011 1,37 2,19 2,05 1,88 2,13 1,26 1,62 2,52 2,07 3,4 

2012 1,48 2,17 1,98 1,83 2,13 1,21 1,6 2,5 1,94 3,41 

2013 1,39 2,12 1,92 1,73 2,11 1,18 1,6 2,5 1,78 3,23 

2014 1,25 2,08 1,92 1,62 2,04 1,13 1,59 2,41 1,79 3,12 

2015 1,21 2 1,87 1,56 1,95 1,06 1,56 2,27 1,89 2,92 

2016 1,19 1,87 1,73 1,55 1,83 1,02 1,51 2,17 1,93 2,71 

2017 1,15 1,75 1,64 1,52 1,72 0,97 1,43 2,14 1,89 2,67 

2018 1,14 1,65 1,63 1,49 1,67 0,97 1,36 1,98 1,87 2,67 

Fonte: SNIS 

 

No período examinado, todas as companhias reduziram o valor do indicador, o que pode 

ser uma evidência de incremento de eficiência dos prestadores públicos à medida em que são 

necessários menos empregados para a prestação dos serviços.  

Em 2018, a SABESP apresentou o melhor indicador (0,97), tendo sido a única 

Companhia a apresentar valor inferior a 1 (um), seguida por EMBASA (1,14) e SANEPAR 

(1,36). À exceção da CAGEPA (2,67), todas as estatais apresentaram valor inferior a 2 (dois) 

empregados por 1000 (mil) ligações. Na média do período, as fechadas apresentaram indicador 

de 2,45 empregados por 1000 (mil) ligações e, as abertas, 1,86 empregados por 1000 (mil) 

ligações. 

O índice de produtividade relativo ao número de economias ativas por pessoal total 

expressa a quantidade de economias ativas atendidas, em média, por empregado próprio ou 

terceirizado (“pessoal total”). A comparação pode ser conferida na tabela abaixo: 
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Tabela 9 – IN019 – Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 296,5 316,04 310 215,76 380,65 433,06 362,77 329,13 272,11 249,18 

1999 326,64 390,15 339,18 252,2 419,46 471,87 337,54 347,67 304,67 288,97 

2000 345,23 383,62 352,11 264,89 456,93 461,34 410,21 314,91 333,67 308,19 

2001 479,44 395,8 361,85 268,76 437,07 473,1 439,38 316,47 363,63 278,81 

2002 362,56 396,19 383,93 280,28 491,73 489,07 443,12 347,17 362,36 264,56 

2003 373,75 451,95 399,83 307,32 501,35 538,59 519,57 346,1 358,09 273,84 

2004 374,54 414,36 396,91 323,56 487,04 542,89 524,88 380,93 360,57 251,55 

2005 395,01 416,98 388,01 317,15 339,73 572,72 513,92 392,09 359,22 238,17 

2006 422,37 429,94 375,95 292,46 385,52 615,22 472,55 370,42 362,67 240,57 

2007 461,01 428,27 398,93 308,05 428,83 623,53 493,8 387,49 362,18 245,78 

2008 461,17 414,17 411,08 307,9 447,56 612,11 531,4 427,95 369,01 239,82 

2009 513,48 423,14 442,52 305,13 468,78 676,08 530,38 442,31 379,53 249,66 

2010 507,92 408,39 443,27 310,19 525,71 637,88 526,43 460,88 380,09 266,17 

2011 490,61 376,78 463,19 337,08 639,69 716,95 553,16 482,87 453,56 276,41 

2012 472,28 403,25 475,76 336,59 643,86 714,72 487,66 520,35 485,34 277,31 

2013 503,45 438,33 473,47 327,78 654,84 753,8 534,84 524,3 520,89 283,45 

2014 531,02 423,32 487,59 371,61 659,89 783,85 518,83 537,87 505,48 307,28 

2015 528,06 470,02 534,16 349,97 698,32 885,77 552,47 566,54 486,58 315,22 

2016 522,62 525,12 539,73 366,33 726,75 896,08 577,82 611,09 495,17 328,2 

2017 537,6 554,17 581,59 383,33 737,84 985,38 597,87 594,27 516,55 328,54 

2018 569,39 565,44 605,82 404,53 778,66 961,56 611,57 667,55 495,67 350,2 

Fonte: SNIS 

 

Os três melhores resultados de 2018 foram de SABESP (961,56), CEDAE (778,66) e 

CAESB (667,55). A média das estatais fechadas foi de 409,51 e, das abertas, 532,54. 

No tocante aos investimentos totais realizados pelos prestadores de serviços, aferido em 

reais por ano, SABESP e SANEPAR apresentaram, por anos consecutivos, volume de 

investimentos superior às demais, conforme se verifica da tabela abaixo. Válido destacar que 

os valores indicados englobam investimentos realizados por meio de PPPs e concessões.49  

 

 
49 Como exemplo, vale notar que parte expressiva do valor investimento pela COPASA em 2015 pode ser atribuído 

à PPP Manso (aproximadamente 363,9 MM segundo as demonstrações financeiras), que é uma concessão 

administrativa com o objetivo de aumentar a oferta de água potável na Região Metropolitana de Belo Horizonte a 

partir da ampliação do Sistema Rio Manso. 
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Tabela 10 – FN033 – Investimentos totais realizados pelo prestador de serviços (mil R$/ano) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 255.808,66 43.502,65 251.548,52 86.332,72 281.849,94 1.179.997,08 238.680,62 67.897,01 151.401,03 28.993,30 

1999 227.018,54 15.728,54 146.005,00 42.789,47 156.985,21 725.447,86 222.249,07 42.703,21 68.781,64 40.976,31 

2000 224.221,89 17.552,02 156.476,00 83.728,04 187.427,94 617.713,57 244.092,12 45.801,12 81.967,41 26.483,03 

2001 189.943,52 17.514,05 185.218,00 88.505,97 201.633,17 719.027,50 303.468,81 42.963,73 94.354,87 35.087,33 

2002 194.506,52 19.019,11 227.086,12 91.239,64 87.742,74 728.352,68 295.512,29 86.130,56 120.372,05 40.552,04 

2003 159.457,42 33.648,96 182.567,21 40.793,10 202.309,77 1.018.834,46 280.100,01 119.543,74 136.359,14 13.546,02 

2004 136.018,29 32.414,31 342388,02 38.182,88 129.976,87 601.348,00 325.872,56 158.333,99 155.459,26 29.527,37 

2005 159.045,11 41.779,67 452831,75 63.039,54 235.648,19 678.342,08 391.039,70 213.004,57 226.476,78 70.938,46 

2006 151.528,55 64.169,60 742625,27 77.451,05 180.683,49 907.736,55 529.860,29 238.824,45 128.490,12 84.200,59 

2007 100.549,48 94.370,88 650884,25 100.521,85 118.195,44 919.840,76 356.454,98 140.200,29 128.744,55 86.446,31 

2008 140.178,02 205.523,08 642491,31 286.557,30 93.818,32 1.475.837,32 324.493,80 176.438,31 211.273,97 75.080,01 

2009 451.770,84 288.344,00 829687,52 439.445,85 70.100,37 2.103.084,00 312.890,48 117.618,27 246.629,02 44.099,90 

2010 663.766,40 259.673,29 693796,56 579.649,21 102.850,54 2.253.477,76 397.231,77 161.049,17 362.130,55 51.554,56 

2011 508.512,55 224.022,72 551308,65 363.574,78 96.448,35 2.437.238,60 354.180,36 138.269,22 301.498,14 2.324,73 

2012 721.302,54 208.194,32 627042,39 403.519,03 91.772,34 2.464.755,55 456.593,23 125.624,85 346.841,31 27.131,91 

2013 555.626,17 247.699,86 649211,45 742.866,22 55.935,98 2.717.201,00 787.001,05 158.204,47 432.877,72 80.944,96 

2014 567.335,99 208.436,63 657031,37 698.411,97 429.693,63 3.210.597,52 954.047,86 165.291,52 590.312,05 80.583,05 

2015 455.154,99 173.434,27 946807,42 519.099,50 188.996,99 3.481.811,65 795.089,06 129.674,41 402.996,73 53.071,28 

2016 458.103,35 186.555,05 419411,79 443.103,77 396.340,39 3.877.701,01 742.401,58 182.539,22 401.574,47 46.391,15 

2017 431.654,57 228.039,56 530539,08 629.018,23 163.336,88 3.387.918,75 880.539,37 319.525,70 235.175,98 20.975,27 

2018 524.845,58 226.115,60 703356,46 658.987,24 190.188,34 4.177.318,30 1.030.072,03 275.597,99 436.170,64 111.169,91 

Fonte: SNIS           

 

Em 2018, SABESP (4.177.318.300 mil R$), SANEPAR (1.030.072.030 mil R$) e 

COPASA  (703.356.460 mil R$) ocuparam as três melhores posições. A média das companhias 

fechadas foi de 201.809,79 mil R$/por ano e, das abertas, 960.218,52 mil R$/por ano. 

No entanto, parece mais relevante analisar o montante investido por ligação de água e 

esgoto, uma vez que as prestadoras atuam em escalas diversas. Por essa razão, à semelhança do 

cálculo dos índices de produtividade, verificou-se o valor investido por ligação de água/esgoto 

a partir da seguinte fórmula: 

 

𝐹𝑁033

𝐴𝐺002 + 𝐸𝑆002
 

 

A informação FN033 corresponde ao valor investido em R$ por ano, enquanto AG002 

e ES002 se referem à quantidade de ligações de água e de esgoto, respectivamente. Para o 

cálculo, foi utilizada a quantidade total de ligações ativas de água e esgoto de cada prestador, a 

partir da tabela abaixo: 
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Tabela 11 – AG002 (quantidade de ligações ativas de água) + ES002 (quantidade de ligações 

ativas de esgotos) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA SANEPAR CEDAE SABESP CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 1.488.910 421.720 3.038.684 1.217.470 2.277.517 2.060.232 8.032.907 562.320 1.054.689 608.568 

1999 1.640.441 438.644 3.251.743 1.226.596 2.446.835 2.072.238 8.507.852 609.883 1.156.959 618.737 

2000 1.631.074 441.331 3.466.197 1.231.016 2.589.838 2.107.146 8.680.075 627.405 1.230.033 629.194 

2001 1.746.554 463.286 3.627.375 1.303.694 2.687.391 1.894.228 8.948.762 639.783 1.266.582 647.655 

2002 1.898.451 490.467 3.828.084 1.336.885 2.814.187 2.060.627 9.256.866 665.190 1.339.440 687.309 

2003 2.033.635 503.771 3.917.266 1.440.894 2.890.637 2.090.534 9.490.857 703.577 1.413.233 744.018 

2004 2.156.965 518.060 4.110.015 1.468.881 2.988.320 2.103.615 10.088.797 720.258 1.481.860 743.720 

2005 2.307.967 538.416 4.257.648 1.487.240 3.113.818 2.079.314 10.308.855 743.744 1.540.705 760.390 

2006 2.490.238 546.555 4.429.073 1.538.059 3.260.437 2.072.017 10.525.763 780.299 1.615.710 771.224 

2007 2.635.473 558.441 4.693.399 1.606.518 3.423.854 2.025.036 10.837.090 821.643 1.755.019 795.321 

2008 2.709.189 608.599 4.926.813 1.725.095 3.595.196 2.293.069 11.130.435 880.898 1.836.661 820.482 

2009 2.909.510 630.499 5.225.922 1.808.029 3.753.576 2.186.983 11.439.257 953.139 1.948.079 849.671 

2010 3.074.652 650.645 5.457.546 1.851.799 3.919.908 3.277.898 11.796.990 1.009.998 2.075.245 883.421 

2011 3.226.372 662.661 5.729.134 1.913.575 4.091.480 3.351.065 12.166.555 1.051.497 2.228.393 918.333 

2012 3.387.228 686.404 5.966.401 1.983.553 4.286.988 3.182.817 12.544.953 1.080.861 2.380.143 957.685 

2013 3.565.631 715.595 6.240.948 2.051.723 4.483.573 3.269.576 12.907.137 1.110.060 2.541.683 982.079 

2014 3.772.218 741.936 6.491.707 2.161.597 4.668.819 3.264.264 13.481.235 1.109.205 2.718.354 1.065.190 

2015 3.911.126 770.127 6.637.865 2.229.191 4.838.891 3.396.187 13.800.628 1.148.373 2.865.453 1.075.613 

2016 4.038.163 802.834 6.813.755 2.245.408 4.979.259 3.359.540 14.138.118 1.172.390 3.015.721 1.116.617 

2017 4.156.617 800.107 6.931.980 2.293.686 5.127.447 3.367.090 14.418.516 1.207.876 3.132.657 1.086.250 

2018 4.258.318 820.161 7.101.415 2.346.798 5.278.804 3.363.004 14.704.876 1.243.434 3.273.416 1.121.856 

Fonte: SNIS 

 

Eis o resultado do cálculo do valor investido por ligação: 
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Tabela 12 – FN033/(ES002+AG002) = Investimentos totais (em R$) por ligação de 

água/esgoto 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA SANEPAR CEDAE SABESP CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 171,81 103,16 82,78 70,91 104,80 136,80 146,90 120,74 143,55 47,64 

1999 138,39 35,86 44,90 34,88 90,83 75,76 85,27 70,02 59,45 66,23 

2000 137,47 39,77 45,14 68,02 94,25 88,95 71,16 73,00 66,64 42,09 

2001 108,75 37,80 51,06 67,89 112,92 106,45 80,35 67,15 74,50 54,18 

2002 102,46 38,78 59,32 68,25 105,01 42,58 78,68 129,48 89,87 59,00 

2003 78,41 66,79 46,61 28,31 96,90 96,77 107,35 169,91 96,49 18,21 

2004 63,06 62,57 83,31 25,99 109,05 61,79 59,61 219,83 104,91 39,70 

2005 68,91 77,60 106,36 42,39 125,58 113,33 65,80 286,40 147,00 93,29 

2006 60,85 117,41 167,67 50,36 162,51 87,20 86,24 306,07 79,53 109,18 

2007 38,15 168,99 138,68 62,57 104,11 58,37 84,88 170,63 73,36 108,69 

2008 51,74 337,70 130,41 166,11 90,26 40,91 132,59 200,29 115,03 91,51 

2009 155,27 457,33 158,76 243,05 83,36 32,05 183,85 123,40 126,60 51,90 

2010 215,88 399,10 127,13 313,02 101,34 31,38 191,02 159,45 174,50 58,36 

2011 157,61 338,07 96,23 190,00 86,57 28,78 200,32 131,50 135,30 2,53 

2012 212,95 303,31 105,10 203,43 106,51 28,83 196,47 116,23 145,72 28,33 

2013 155,83 346,15 104,02 362,07 175,53 17,11 210,52 142,52 170,31 82,42 

2014 150,40 280,94 101,21 323,10 204,34 131,64 238,15 149,02 217,16 75,65 

2015 116,37 225,20 142,64 232,86 164,31 55,65 252,29 112,92 140,64 49,34 

2016 113,44 232,37 61,55 197,34 149,10 117,97 274,27 155,70 133,16 41,55 

2017 103,85 285,01 76,53 274,24 171,73 48,51 234,97 264,54 75,07 19,31 

2018 123,25 275,70 99,04 280,80 195,13 56,55 284,08 221,64 133,25 99,09 

Fonte: SNIS 

 

Em 2018, as três primeiras posições foram ocupadas por SABESP (R$ 284,08/ligação), 

COMPESA (R$ 280,80/ligação) e CESAN (R$ 275,70/ligação). 

No período examinado, a média das estatais fechadas foi de R$ 126,85/ligação e, das 

abertas, R$ 125,83/ligação. É relevante observar, contudo, que as estatais abertas, em 2018, 

possuíam, em conjunto, 27.085.095 ligações de água e esgoto, mais de dez milhões de ligações 

a mais do que as fechadas (16.426.987 ligações). Ainda assim, as abertas mantiveram volume 

de investimento equivalente às fechadas.  

4.2 EVOLUÇÃO DE SABESP, SANEPAR E COPASA APÓS A ABERTURA DE CAPITAL 

 

Preliminarmente, para avaliar o desempenho da SABESP frente às demais estatais de 

capital aberto, é necessário ponderar as diferenças de escala de prestação dos serviços das 

estatais analisadas, notadamente considerando a base de Municípios atendidos e a quantidade 

de economias ativas. 

A SABESP está presente em 371 Municípios paulistas. Em 2018, a rede de 

abastecimento de água da Companhia compreendia 11.146.603 milhões de economias ativas, 
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enquanto a rede de esgoto era composta por 9.665.676 milhões de economias ativas. A 

população atendida50 pelos serviços de abastecimento de água era de 27.063.255 milhões de 

pessoas e, pelos serviços de esgotamento sanitário, 24.714.166 milhões de habitantes.  

Já a SANEPAR atende 346 Municípios do Estado do Paraná51. Em 2018, a rede de 

abastecimento de água abrangia 3.923.424 milhões de economias ativas e, a de esgoto, 

2.896.581 milhões de economias ativas. No mesmo ano, a população atendida com 

abastecimento de água pela Companhia era de 9.965.721 milhões de pessoas. Já os serviços de 

esgotamento sanitário atendiam 7.652.386 milhões de pessoas.  

Finalmente, a COPASA atende 635 Municípios mineiros52. Em 2018, sua rede de 

abastecimento de água compreendia 5.181.507 milhões de economias ativas. Já a rede de esgoto 

alcançava 3.614.217 economias ativas. Em 2018, a Companhia atendia 11.309.163 milhões de 

pessoas por meio da rede de abastecimento de água e, em relação aos serviços de esgotamento 

sanitário, 8.045.466 milhões de pessoas. 

Há, portanto, diferenças significativas de escala nos serviços prestados pelas três 

companhias. Tais circunstâncias podem explicar a razão pela qual os volumes de água 

produzido e de esgoto coletado pela SABESP– tal como as demais informações do SNIS 

relacionadas a volume (em m3) de água e esgoto –são expressivamente superiores às demais.53 

Os gráficos a seguir comparam o desempenho das três companhias em relação aos 

indicadores do SNIS no período examinado.  

 

 
50 Dados sobre população atendida extraídos da série histórica do SNIS (informações AG001 e ES001). Os dados 

relativos às economias ativas se encontram no Apêndice. 
51 Disponível em: <http://site.sanepar.com.br/a-sanepar/sanepar-em-numeros> . Acesso em: 15 abr. 2020. 
52 Disponível em: <http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/numeros-e-indicadores>. Acesso em: 

15 abr. 2020. 
53 Com destaque para a queda dos indicadores de volume no ano de 2014, decorrente da crise hídrica do Estado de 

São Paulo e da campanha de redução do consumo de água realizada naquele ano. 

http://site.sanepar.com.br/a-sanepar/sanepar-em-numeros
http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/a-copasa/numeros-e-indicadores
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Gráfico 1 – IN055 – Índice de atendimento total de água (%)

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS 

 

Em 2002, o índice de atendimento total de água da SABESP era de 92,62%. Em 2018, 

evoluiu para 95,52%. A SANEPAR, por sua vez, apresentava índice de 85,23% em 200254. No 

ano de 2018, passou para 94,4%. Finalmente, a COPASA reduziu o percentual de atendimento 

total de água de 84,17%, em 2006, para 76,71%, em 2018. 

 

 
54 Como exposto na seção precedente, o índice de atendimento total de água só está disponível na série histórica 

do SNIS a partir de 2001, razao pela qual não foram apresentados dados dos anos anteriores da SANEPAR. 
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Gráfico 2 – IN009 - Índice de hidrometração (%) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS 

 

Em relação ao índice de hidrometração, todas as companhias partiram de percentuais 

superiores a 98% em 1998. A SABESP e a SANEPAR mantiveram o percentual próximo a 

100% a partir de 2002. Já a COPASA reduziu o índice de 99,76%, em 2006, para 99,69%, em 

2018.  
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Gráfico 3 – IN049 - Índice de perdas na distribuição (%)

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS 

 

Em 2002, a SABESP estava com 37,87% de perdas na distribuição e finalizou o 

período com 31,92% em 2018. Em relação à SANEPAR, o índice vem decrescendo desde 1998, 

tendo reduzido de 39,86% para 34,99% em 2018. No caso da COPASA, o índice assumiu 

trajetória decrescente a partir de 2006, mas tornou a subir a partir de 2011. O índice passou de 

34,62% em 2006 para 39,78% em 2018.  
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Gráfico 4 – IN013 - Índice de perdas de faturamento (%) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS 

 

Em 2002, a SABESP apresentava índice de perdas de 31,69%. Em 2018, finalizou o 

período com 20,62%. Nos anos de 2014 e 2015, a queda pode ter sido acentuada pela redução 

do consumo de água durante a crise hídrica. O índice da SANEPAR, por sua vez, apresentou 

trajetória semelhante ao da SABESP, à exceção do ano de 2015, em que começou a subir 

consideravelmente e se descolou da CESB paulista. Em 1998, a SANEPAR apresentava índice 

de 29,02% e, em 2018, possuía 32,32%. Já no caso da COPASA, após o IPO em 2006, o índice 

se manteve nos anos subsequentes em torno de 30% (30,67% em 2006). A partir de 2015, à 

semelhança do que ocorreu com a SANEPAR, o índice assumiu trajetória ascendente, atingindo 

o valor de 40,02% em 2018. 
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Gráfico 5 – IN015 - Índice de coleta de esgoto (%) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS  

 

A SABESP vem aumentando gradualmente o percentual de coleta de esgoto desde 

1998. Em 2002, o índice de coleta de esgoto da Companhia era de 63,55%. Em 2018, passou 

para 75,55%. Já a SANEPAR parece ter expandido forma mais significativa a cobertura do 

serviço desde 1998, saindo do percentual de 36,79% em 1998 para se aproximar da SABESP 

com 73,6% em 2018. A COPASA, por fim, também aumentou o percentual de coleta, mas o 

gráfico não parece indicar uma mudança significativa na velocidade da expansão a partir da 

abertura de capital. A Companhia passou de 43,3% de coleta em 2006 para 55,2% em 2018. 
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Gráfico 6 – IN016 - Índice de tratamento de esgoto (%) 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS 

 

O índice de tratamento de esgoto da SABESP apresentou trajetória ascendente, tendo 

evoluído de forma mais acentuada a partir de 2006. A Companhia partiu de 62,07% em 2002 e 

passou para 86,07% em 2018. A SANEPAR, por sua vez, passou de 74,55% em 1998 para 

100% em 2018. Finalmente, a COPASA passou de 32,29% em 2006 para 79,31% em 2018. O 

gráfico evidencia que o índice de tratamento de esgoto da Companhia vinha aumentando desde 

2000, mas, a partir de 2006, à exceção da ligeira queda em 2009, passou a subir de forma 

expressiva.  
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Gráfico 7 – Total de investimentos por ligação de água/esgoto (R$/lig. água e esgoto) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS 

 

Em 2002, a SABESP investiu R$76,68 por ligação. No final do período examinado, 

em 2018, a Companhia investiu, aproximadamente, o quádruplo desse valor (R$ 284,08). A 

SANEPAR, por sua vez, investiu R$ 104,80 por ligação em 1998 e, em 2018, R$ 195,13 por 

ligação. A COPASA investiu em 2006 o valor de R$ 167,67 por ligação. Em 2018, esse valor 

foi reduzido para R$ 99,04 por ligação. Nesse particular, vale observar que o ano de 2006 foi o 

pico de investimento por ligação da Companhia. 

Ponto sensível nas discussões envolvendo a participação acionária privada em 

empresas estatais de saneamento refere-se à distribuição de dividendos aos acionistas, 

notadamente nas localidades em que a universalização dos serviços ainda não foi atingida. 55 

 
55 A título de exemplo, foi divulgado em 2014 o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

instaurada para averiguar os contratos firmados entre a SABESP e o Município de São Paulo. Do relatório extrai-

se posicionamento no sentido de que o ajuste firmado entre o Estado, o Município e a empresa estatal seria ilegal, 

uma vez que o contrato de programa não poderia ser “utilizado para contratar empresa que distribua lucros ou 

dividendos, mesmo que tal empresa esteja sob controle público. O posicionamento é atribuído ao consultor jurídico 

Wladimir Antonio Ribeiro. Disponível em: 
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Em relação à destinação do fluxo de caixa livre (a denominada payout policy), as 

firmas possuem as seguintes alternativas: (i) distribuir aos seus acionistas por meio do 

pagamento de dividendos ou recompra de ações; (ii) reter os recursos para aumentar as suas 

reservas; ou, (iii) reinvesti-los em novos projetos. Os dividendos mínimos obrigatórios estão 

previstos no artigo 202, §2º, da Lei federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 197656, e não 

poderão ser inferiores a 25% do lucro líquido ajustado da companhia. 

A tabela a seguir indica os valores, em milhares de reais, dos proventos distribuídos pelas 

companhias em análise57 – na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio – a partir dos 

anos de referência de participação acionária privada relevante no capital social. 

 

  

 
<http://www.paulofrange.com.br/site/files/cpi/RELATORIO_CPI_SABESP_FINAL.pdf>. Acesso em: 2 dez. 

2019. 
56 “Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela 

dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as 

seguintes normas:  

I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: 

a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e 

b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão da mesma reserva formada 

em exercícios anteriores; 

II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao montante do lucro líquido 

do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar (art. 

197); 

 III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por 

prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.  

§ 1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros 

critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas 

minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria. 

§ 2º Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a 

matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 

ajustado nos termos do inciso I deste artigo. 

(...)” (grifo nosso) 
57 Os valores foram extraídos das demonstrações financeiras das companhias. 

http://www.paulofrange.com.br/site/files/cpi/RELATORIO_CPI_SABESP_FINAL.pdf
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Tabela 13 – Total de proventos (mil R$) 

Exercício SABESP COPASA SANEPAR 

1998   21.621 

1999   30.078 

2000   75.616 

2001   73.375 

2002 108.222  66.831 

2003 504.089  101.738 

2004 152.935  59.524 

2005 348.216  54.028 

2006 270.841 90.688 49.661 

2007 300.744 79.208 43.937 

2008 296.188 122.585 39.867 

2009 394.157 172.351 39.013 

2010 455.992 234.310 37.201 

2011 578.705 164.351 118.550 

2012 534.277 169.059 158.944 

2013 537.465 149.413 191.291 

2014 252.304 110.301 199.986 

2015 149.893 8.747 207.903 

2016 823.493 119.875 297.585 

2017 703.879 274.244 325.633 

2018 792.187 554.883 423.814 

Fonte: Elaboração própria a partir das demonstrações financeiras de COPASA, SABESP e 

SANEPAR 

*O montante pago a título de juros sobre capital próprio foi computado pelo valor bruto, a 

teor do que dispõe o artigo 9o, parágrafos 2o e 7o, da Lei federal n.º 9.249/95. 

 

A distribuição ótima de dividendos considera, entre outros elementos, os efeitos 

tributários, os custos de agência, a existência de informação assimétrica entre stakeholders e a 

disponibilidade de projetos com valor presente líquido positivo e rentabilidade adequada. No 

setor de saneamento, devem ser consideradas, ainda, a capacidade e a disposição de pagamento 

do usuário do serviço, que impactam diretamente a velocidade de expansão dos investimentos. 

Por outro lado, ressalvado o recebimento de recursos a fundo perdido (transferências 

voluntárias da União, p.e.), os investimentos necessários para a universalização dos serviços de 

saneamento básico provêm exclusivamente dos lucros retidos ou de empréstimos. 

A Lei federal n.º 13.303/2016 exige, como requisito de transparência das empresas 

estatais, a elaboração de política de distribuição de dividendos “à luz do interesse público que 

justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista”. Em cumprimento 

à legislação, as três companhias aprovaram políticas de distribuição de dividendos aos seus 

acionistas. 
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A Política de Distribuição de Dividendos da SABESP58 foi aprovada em maio de 2018 

e traz a seguinte diretriz: “As ações ordinárias terão direito ao dividendo mínimo obrigatório 

correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício social, após as 

deduções determinadas ou admitidas em lei, até que seja atingida a universalização dos serviços 

de saneamento básico na área operada.”  

Vale dizer: a Companhia distribuirá dividendos em percentual limitado ao patamar 

mínimo obrigatório de 25% até que seja atingida a universalização dos serviços. Para essa 

finalidade, o documento considera os seguintes percentuais de cobertura e atendimento:  

 

 

Água 

Universalização: 98% de cobertura e 95% de atendimento 

Esgoto 

Universalização: 95% de cobertura, maior que 90% de atendimento com coleta e 

95% de tratamento do coletado 

 

 

A política da Companhia estabelece, ainda, que, do lucro líquido do exercício, 5% 

serão destinados à constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social, nos 

termos do artigo 193 da Lei federal n.º 6.404/1976.  

Finalmente, o documento dispõe que a proposta de distribuição de dividendos deve 

considerar os seguintes parâmetros: (i) necessidade de investimentos para a universalização dos 

serviços de saneamento básico; (ii) consecução do objeto social da Companhia definido em seu 

Estatuto Social; (iii) geração e necessidade de caixa; e, (iv) sustentabilidade econômico-

financeira da companhia. 

A Política de Dividendos da SANEPAR59, divulgada em maio de 2017, estabelece que 

a Administração poderá, além do dividendo anual obrigatório de 25%, observada a saúde 

financeira e o interesse público que motivou a constituição da Companhia, aprovar a 

distribuição como dividendo adicional ou juros sobre o capital próprio de até mais 25% do lucro 

líquido. Fixa, assim, um limite de 50% do lucro líquido para a distribuição de proventos aos 

acionistas.  

 
58 Disponível em: 

<http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/A9699D1C90B90DC88325828A00766D9A/$File/politica_distr

ibuicao_dividendo.pdf> . Acesso em: 1o mai. 2020. 
59  Disponível em: <https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-

7ead65f1d1e8/estatuto-codigos-e-

politicas/32d3a03dd6bb5e3fa41dc5b4eb3341455fd9a53aec8cc40537a0c07cbade722e/politica_de_dividendos.pd

f>. Acesso em: 1o mai. 2020. 

http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/A9699D1C90B90DC88325828A00766D9A/$File/politica_distribuicao_dividendo.pdf
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/A9699D1C90B90DC88325828A00766D9A/$File/politica_distribuicao_dividendo.pdf
https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-7ead65f1d1e8/estatuto-codigos-e-politicas/32d3a03dd6bb5e3fa41dc5b4eb3341455fd9a53aec8cc40537a0c07cbade722e/politica_de_dividendos.pdf
https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-7ead65f1d1e8/estatuto-codigos-e-politicas/32d3a03dd6bb5e3fa41dc5b4eb3341455fd9a53aec8cc40537a0c07cbade722e/politica_de_dividendos.pdf
https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-7ead65f1d1e8/estatuto-codigos-e-politicas/32d3a03dd6bb5e3fa41dc5b4eb3341455fd9a53aec8cc40537a0c07cbade722e/politica_de_dividendos.pdf
https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-7ead65f1d1e8/estatuto-codigos-e-politicas/32d3a03dd6bb5e3fa41dc5b4eb3341455fd9a53aec8cc40537a0c07cbade722e/politica_de_dividendos.pdf
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O relatório da Administração da Companhia relativo ao exercício de 201560 informa 

que o acordo de acionistas firmado em 2013 entre o Estado do Paraná e a Dominó Holdings 

S.A. – e que substituiu o acordo anteriormente firmado – prevê a distribuição de 50% do lucro 

do exercício a título de juros sobre o capital próprio e dividendos.  

À semelhança da SABESP, a Política de Dividendos da SANEPAR prevê a destinação 

de 5% para a constituição da reserva legal até o limite máximo permitido por lei.  

Finalmente, há um alerta de que o pagamento de dividendos não poderá acarretar o 

descumprimento de covenants dos títulos de dívida da Companhia, conforme os seguintes 

índices61:  

 

 

(A)Índice de Cobertura da Despesa Financeira Líquida: maior ou igual a 1,5 

(B) Dívida Bancária Líquida: menor ou igual a 3 

(C) Índice de Cobertura do Serviço da Dívida: maior ou igual a 1,5 

(D)Outras Dívidas Onerosas: menor ou igual a 1 

 

 

Finalmente, a Política de Dividendos da COPASA62, aprovada em 2018, autoriza, tal 

como a da SANEPAR, o pagamento dos denominados “dividendos regulares” até o limite 

máximo de 50% do lucro líquido ajustado, respeitado o percentual mínimo obrigatório.  

No entanto, o documento prevê, também, a possibilidade de pagamento de “dividendos 

extraordinários”, nos seguintes termos: 

 

 
4.2.1 Adicionalmente, em conjunto com a divulgação das Demonstrações Financeiras 

Anuais e as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao segundo trimestre de cada 

exercício, a administração procederá e divulgará o “Cálculo do Enquadramento 

Regulatório”, já considerando o pagamento dos “Dividendos Regulares”, visando 

avaliar se o mesmo se encontra dentro da margem considerada eficiente (“Intervalo 

Eficiente de Alavancagem Regulatória”) e caso esse índice esteja: 

a) Acima do intervalo: o Conselho de Administração definirá que o percentual de 

distribuição do Lucro Líquido Ajustado será o mínimo legal obrigatório.  

b) Dentro do intervalo: a remuneração obedecerá ao critério dos “Dividendos 

Regulares”, observando os patamares definidos no item 4.1.  

c) Abaixo do intervalo: o Conselho de Administração poderá até 03 (três) meses após 

a divulgação das Demonstrações Financeiras Anuais e do ITR do segundo trimestre 

 
60  Disponível em: <https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-

7ead65f1d1e8/relatorios-

anuais/d1a5e01d941eb44c449f5790640faf91e5d31d20d487b9047a422399f36eac69/relatorio_anual_de_administ

racao_e_de_sustentabili.pdf>. Acesso em: 1o mai. 2020. Do relatório extrai-se a seguinte informação: “Os 

acionistas têm direito ao dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado líquido ajustado, conforme determina 

a legislação societária. O Acordo de Acionistas da Companhia prevê a distribuição de 50% do lucro do exercício 

a título de juros sobre o capital próprio e/ou dividendos.” 
61 A forma de cálculo dos índices está descrita no documento. 
62 Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/8bdb3906-0618-4e78-bbe3-

a0be9f02d8cc/4414edfa-03aa-4705-9aae-bfb5cabc96ce_PoliticaDividendos%20COPASA.pdf>. Acesso em: 1o 

mai. 2020. 

https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-7ead65f1d1e8/relatorios-anuais/d1a5e01d941eb44c449f5790640faf91e5d31d20d487b9047a422399f36eac69/relatorio_anual_de_administracao_e_de_sustentabili.pdf
https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-7ead65f1d1e8/relatorios-anuais/d1a5e01d941eb44c449f5790640faf91e5d31d20d487b9047a422399f36eac69/relatorio_anual_de_administracao_e_de_sustentabili.pdf
https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-7ead65f1d1e8/relatorios-anuais/d1a5e01d941eb44c449f5790640faf91e5d31d20d487b9047a422399f36eac69/relatorio_anual_de_administracao_e_de_sustentabili.pdf
https://mz-filemanager.s3.amazonaws.com/5c749c91-d3a7-4903-b609-7ead65f1d1e8/relatorios-anuais/d1a5e01d941eb44c449f5790640faf91e5d31d20d487b9047a422399f36eac69/relatorio_anual_de_administracao_e_de_sustentabili.pdf
https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/8bdb3906-0618-4e78-bbe3-a0be9f02d8cc/4414edfa-03aa-4705-9aae-bfb5cabc96ce_PoliticaDividendos%20COPASA.pdf
https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/8bdb3906-0618-4e78-bbe3-a0be9f02d8cc/4414edfa-03aa-4705-9aae-bfb5cabc96ce_PoliticaDividendos%20COPASA.pdf
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de cada exercício declarar “Dividendos Extraordinários”, que compreenderá uma 

remuneração adicional que seja suficiente para que o patamar inferior do referido 

intervalo seja alcançado. Essa declaração ocorrerá após a realização de estudos que 

indiquem que eventual pagamento de “Dividendos Extraordinários” não colocará em 

risco a saúde financeira, o Plano de Investimentos ou a liquidez corrente da 

Companhia.  

 

 

O documento descreve o “Cálculo do Enquadramento Regulatório” como sendo “o 

múltiplo Dívida Líquida corrente da Companhia dividido pelo EBITDA acumulado dos 12 

meses anteriores ao período de cálculo, que deverá alcançar o valor de 2,10x, com margem de 

0,10x para cima ou para baixo”.  

Dispõe, ainda, que, caso haja alterações na estrutura de capital eficiente estabelecida 

nas revisões tarifárias, elas deverão ser refletidas na Política de Dividendos, “de forma que se 

estabeleça um novo valor central para o ‘Intervalo Eficiente de Alavancagem Regulatória’, 

alinhado aos novos parâmetros definidos pelo regulador”. 

Os documentos acima detalhados revelam um traço distintivo fundamental na payout 

policy de cada companhia: a possibilidade (ou não) de distribuir dividendos acima do patamar 

mínimo legal de 25% antes da universalização dos serviços de saneamento básico, que ainda 

não foi atingida nas respectivas bases operadas. Eis o resumo da opção de cada empresa estatal: 

 

  
• SABESP: distribuição de dividendos limitada ao percentual obrigatório de 

25% do lucro líquido do exercício social até o atingimento da universalização dos 

serviços; 

• SANEPAR: distribuição de dividendos até o limite máximo de 50% do lucro 

líquido do exercício social; 

• COPASA: distribuição de dividendos regulares até o limite máximo de 50% 

do lucro líquido do exercício social e possibilidade de distribuição de dividendos 

extraordinários – ou seja, além dos regulares – se o “Cálculo do Enquadramento 

Regulatório” estiver abaixo da margem considerada eficiente (“Intervalo Eficiente de 

Alavancagem Regulatória”).  

 

 

A tabela a seguir indica os valores pagos a título de proventos em termos percentuais 

do lucro líquido ajustado: a primeira coluna representa o valor bruto de proventos pagos (em 

mil R$); a segunda, o montante apurado de lucro líquido ajustado (em mil R$) no exercício 

(base de cálculo da remuneração dos acionistas); a terceira, o percentual.  
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Tabela 14 – Proventos (mil R$) em relação ao lucro líquido ajustado (mil R$) em termos 

percentuais 
 SANEPAR SABESP COPASA 

Exercício 
Proventos  

(mil R$) 

Lucro 

líquido 

ajustado 

(mil R$) 

Percentual 

Proventos/ 

Lucro 

líquido 

Proventos 

(mil R$) 

Lucro 

líquido 

ajustado 

(mil R$) 

Percentual 

Proventos/ 

Lucro 

líquido 

Proventos 

(mil R$) 

Lucro 

líquido 

ajustado 

(mil R$) 

Percentual 

Proventos/ 

Lucro 

líquido 

1998 21.621 136.478 16%       

1999 30.078 165.285 18%       

2000 75.616 132.445 57%       

2001 73.375 250.721 29%       

2002 66.831 137.301 49% 108.222 -650.516* -17%    

2003 101.738 247.034 41% 504.089 925.899 54%    

2004 59.524 199.818 30% 152.935 487.377 31%    

2005 54.028 183.396 29% 348.216 822.365 42%    

2006 49.661 168.226 30% 270.841 739.959 37% 90.688 338.615 27% 

2007 43.937 149.106 29% 300.744 996.268 30% 79.208 312.857 25% 

2008 39.867 133.081 30% 296.188 34.613 856% 122.585 386.142 32% 

2009 39.013 129.009 30% 394.157 1.292.191 31% 172.351 492.084 35% 

2010 37.201 126.392 29% 455.992 1.548.925 29% 234.310 640.608 37% 

2011 118.550 269.586 44% 578.705 1.162.248 50% 164.351 437.506 38% 

2012 158.944 317.889 50% 534.277 1.816.305 29% 169.059 450.169 38% 

2013 191.291 382.582 50% 537.465 1.827.381 29% 149.413 398.805 37% 

2014 199.986 399.873 50% 252.304 857.834 29% 110.301 295.259 37% 

2015 207.903 415.807 50% 149.893 509.465 29% 8.747 -11.592* -75% 

2016 297.585 595.169 50% 823.493 2.799.743 29% 119.875 407.599 29% 

2017 325.633 651.266 50% 703.879 2.393.345 29% 274.244 524.460 52% 

2018 423.814 847.628 50% 792.187 2.693.313 29% 554.883 549.765 101%** 

Fonte: Elaboração própria a partir das demonstrações financeiras de COPASA, SABESP e 

SANEPAR 

*Prejuízo apurado. 

**Pagamento de dividendos extraordinários no montante de R$ 280.000.000,00, utilizando 

parte do Saldo da Conta de Reservas de Retenção de Lucros existente no balanço do exercício 

encerrado em 31/12/2017. 

 

O cálculo acima considera o montante bruto despendido pela companhia a título de 

remuneração dos acionistas, tendo em vista o valor retido na fonte de Imposto de Renda – IR 

no pagamento de juros sobre capital próprio.63  

 
63 No caso da SABESP, por exemplo, o valor excedente – além dos 25% apurados sobre o lucro líquido ajustado 

– pago a título de IR é computado como “dividendo adicional proposto”. A título de exemplo, válido transcrever 

trecho das notas explicativas às demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017: “A Companhia registrou 

dividendos a pagar na forma de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 598.336 (R$ 699.936 em 2016), 

considerando o limite mínimo estabelecido no estatuto. O montante excedente ao valor do dividendo mínimo 

obrigatório devido no exercício, de R$ 105.543 (R$ 123.557 em 2016) foi reclassificada dentro do Patrimônio 

Líquido para a conta de “Dividendo adicional proposto”, neste montante está considerado o valor do imposto de 

renda na fonte de R$ 52.004 (R$ 60.838 em 2016).” Disponível em: < 

http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/0711AADDB14025008325825E001A0373/$File/DFs_2017_Fin

al.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2020. 

http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/0711AADDB14025008325825E001A0373/$File/DFs_2017_Final.pdf
http://www.sabesp.com.br/sabesp/filesmng.nsf/0711AADDB14025008325825E001A0373/$File/DFs_2017_Final.pdf
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A SABESP distribuiu dividendos acima do patamar mínimo legal por diversos anos 

consecutivos. A partir de 2012, contudo, o percentual se manteve constante em 29%. Cabe notar 

que o montante excedente em relação aos dividendos obrigatórios (25%) não pode ser 

integralmente atribuído ao pagamento de IR, mas também a dividendos adicionais pagos aos 

acionistas.  

A COPASA relatou, nas demonstrações financeiras de vários exercícios sociais64, o 

pagamento de 35% do lucro líquido ajustado aos acionistas, a título de dividendos. Porém, 

tomando em conta o valor de IR retido na fonte pela Companhia, esse percentual variou entre 

37% e 38%.  

Já a SANEPAR calcula o percentual de 50% a título de dividendos levando em conta 

o montante bruto – ou seja, incluído o IR retido na fonte – a ser despendido para fins de 

remuneração dos acionistas. A partir de 2012, por exemplo, o cálculo feito neste trabalho 

coincidiu com o percentual declarado pela Companhia paranaense de 50%.  

Os gráficos abaixo retratam a evolução dos proventos pagos pelas companhias e o 

valor investido declarado no SNIS.  

 

 
64  Assim constou nas demonstrações financeiras: “Em observância à Política de Dividendos aprovada pela 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2009, o Conselho de Administração da 

Companhia deliberou, para o exercício de 2013, distribuir os dividendos na forma de juros sobre o capital próprio 

(JCP) no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos 

valores especificados nos incisos I, II e III do Artigo 202 da Lei no 6.404/76. Esse percentual está acima do mínimo 

legal e estatutário.” Disponível em: < http://ri.copasa.com.br/servicos-aos-investidores/central-de-resultados/>. 

Acesso em: 7 jun. 2020. 

http://ri.copasa.com.br/servicos-aos-investidores/central-de-resultados/
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Gráfico 8 – COPASA – FN033 – Investimento total por ano (mil R$) x Pagamento de proventos 

no exercício (mil R$) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS e das demonstrações financeiras da 

companhia 
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Gráfico 9 – SABESP – FN033 – Investimento total por ano (mil R$) x Pagamento de proventos 

no exercício (mil R$) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS e das demonstrações financeiras da 

companhia 
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Gráfico 10 – SANEPAR – FN033 – Investimento total por ano (mil R$) x Pagamento de 

proventos no exercício (mil R$) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS e das demonstrações financeiras da 

companhia 

 

O gráfico da SABESP indica um descolamento expressivo do valor total investido do 

montante distribuído a título de proventos. No gráfico da SANEPAR, nota-se uma variação 

positiva mais expressiva nos proventos distribuídos a partir de 2010, mas que é acompanhada 

pelo incremento do valor total de investimentos. 

Em relação à COPASA, contudo, ao contrário das demais companhias, que 

apresentaram trajetória ascendente de investimentos, o valor investido oscilou ao longo dos 

anos após o IPO, com picos em 2009 e 2015.  

Conforme se infere dos gráficos 8, 9 e 10, o valor investido pelas companhias atingiu 

máximas históricas no biênio 2014/2015, durante a crise hídrica. Os gráficos revelam, ainda, 

pontos de inflexão na trajetória de distribuição de dividendos e de valor investido nesse período. 

À exceção da COPASA, SABESP e SANEPAR sustentaram nos anos subsequentes valores 

próximos aos investidos naqueles anos.  
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Por essa razão, foram analisadas, por amostragem, as demonstrações financeiras desse 

período, de modo a avaliar as decisões tomadas pelas companhias no tocante a retenção de 

lucros, volume total de investimentos e pagamento de dividendos.  

Conforme se nota do gráfico 8, referente à COPASA, a trajetória de distribuição de 

dividendos a partir do IPO pode ser segregada em dois períodos distintos: de 2006 a 2014 e de 

2014 até 2018. Até 2014, a distribuição de dividendos se manteve, aproximadamente, entre 100 

e 200 milhões de reais, com leve incremento em 2010.  

Em 2015, como resultado da crise hídrica, a Companhia distribuiu o menor valor de 

proventos desde 2006. No entanto, ocorreu o pagamento de dividendos mesmo em face do 

prejuízo apurado no período e não houve retenção de lucros para investimentos.  

A partir desse ano, contudo, os dividendos vêm aumentando de forma expressiva. Em 

2018, a Assembleia Geral acionou o mecanismo do “cálculo de enquadramento regulatório” 

descrito em sua política de dividendos e autorizou o pagamento de dividendos extraordinários 

no montante de 280 milhões de reais, utilizando parte do saldo da conta de “Reservas de 

Retenção de Lucros”. Nesse ano, o investimento superou o valor de 700 milhões de reais, mas 

ainda inferior ao patamar de 2006. 

A SANEPAR também foi afetada pela crise hídrica em 2015. Investiu, nesse ano, 795 

milhões de reais em melhoria e expansão dos sistemas de produção e distribuição de água, de 

coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos.  

Nos anos seguintes, os investimentos da Companhia aumentaram gradualmente, 

atingindo o pico no ano de 2018, em que foram investidos mais de 1 bilhão de reais. 

De 2015 a 2018, a Companhia distribuiu proventos no patamar máximo de 50% do 

lucro líquido, em linha com o acordo de acionistas e sua política de dividendos.  

No caso da SABESP, os investimentos em 2015 foram direcionados ao enfrentamento 

da crise hídrica na Região Metropolitana de São Paulo e totalizaram 3,5 bilhões de reais, em 

linha com o ritmo verificado em anos anteriores. Já o valor pago a título de dividendos foi o 

menor do período (à exceção do ano de 2002), no montante aproximado de 150 milhões de 

reais. 

Já o ano de 2016 foi marcado pela superação da crise hídrica e restabelecimento da 

normalidade, com investimento de R$ 3.877.701,01 e distribuição de proventos aos acionistas 

em valor superior a 800 milhões de reais. Do relatório da Administração daquele ano, releva 

transcrever o seguinte trecho, atinente à evolução dos investimentos da Companhia e expansão 

da cobertura dos serviços:  
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São dois os verdadeiros desafios. Primeiro, compatibilizar o ritmo dos investimentos 

com a capacidade e a disposição a pagar da sociedade. Como a Sabesp não recebe 

recursos fiscais a fundo perdido, os investimentos necessários para a universalização 

provêm exclusivamente dos lucros retidos ou de empréstimos, os quais, por óbvio, 

têm que ser pagos. De uma maneira simplificada, o lucro de um ano é a fonte de 

recursos para os investimentos nos anos subsequentes.   

 Por isso é muito importante a política de distribuição de dividendos dos acionistas da 

Sabesp: nos anos recentes, o lucro tem sido aplicado em investimentos, respeitado o 

limite legal. Isso beneficia a população, na forma de melhores serviços, e os 

acionistas, na forma de aumento patrimonial. Ou seja, ao contrário do que pensam 

aqueles que supõe erroneamente que empresas estatais não deveriam ter lucro, o ótimo 

resultado de 2016, de R$ 2,9 bilhões, é uma boa notícia para todos, e não apenas para 

os acionistas. 
 

 

Em 2017, a Companhia investiu R$ 3.387.918,75 e distribuiu aproximadamente 700 

milhões de reais. Já em 2018, o valor investido superou a marca de 4 bilhões de reais (R$ 

4.177.318,30) e os proventos mantiveram-se em patamar semelhante ao do ano anterior. Nota-

se um incremento nas duas rubricas, mas um aumento mais expressivo no valor total investido. 

No final do período, em 31.12.2018, as companhias apresentaram os seguintes saldos 

(em mil R$) para a rubrica “retenção de lucro para investimentos”: 

 

 
• SANEPAR: 2.184.012 mil R$ 

• COPASA: 2.477.542 mil R$ 

• SABESP: 3.840.422 mil R$ 

 

 

Os dados descritos nos gráficos e tabelas precedentes permitem extrair algumas 

conclusões preliminares em relação à política de dividendos nas companhias examinadas.  

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a distribuição de dividendos a acionistas 

privados não parece ter comprometido a capacidade das companhias de enfrentar os desafios 

da crise hídrica, inclusive em face da redução do consumo de água e, portanto, do volume 

faturado. Tal circunstância é relevante quando se considera que os investimentos destinaram-

se a garantir o abastecimento de água e a segurança hídrica da população.  

Em segundo lugar, embora SABESP e SANEPAR adotem payout policies distintas, 

os gráficos parecem indicar que o ingresso de acionistas minoritários não levou a um aumento 

da distribuição de dividendos descolado do montante total investido. Ao revés, o patamar de 

investimentos vem aumentando consideravelmente ano a ano, ao contrário do volume de 

dividendos pagos aos acionistas (ainda que os percentuais sobre o lucro líquido tenham 

aumentado, como no caso da SANEPAR).   
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A COPASA, por outro lado, apresentou os piores índices de atendimento entre as três 

companhias abertas (76,71% de atendimento total de agua, 55,2% de coleta de esgoto e 79,31% 

de tratamento de esgoto em 2018). Além disso, diversos indicadores deterioraram-se desde a 

abertura de capital. No entanto, a Companhia mantém o patamar de distribuição de dividendos 

acima de 30% do lucro líquido ajustado desde 200865, merecendo destaque o pagamento de 

dividendos extraordinários em 2018.  

4.3 RESULTADOS OBTIDOS 

 

As tabelas da seção 4.1 revelam que as CESBs abertas apresentaram resultados 

superiores às fechadas na avaliação dos indicadores do SNIS no período de 1998 a 2018. Eis a 

síntese dos resultados: 

 

Tabela 15 - Média do indicador ou informação do SNIS no período de 1998 a 2018 

Indicador/Informação do SNIS Estatais fechadas Estatais abertas 

IN015 – Índice de coleta de esgoto 

(%) 
45,03% 56,89% 

IN016 – Índice de tratamento de 

esgoto (%) 
86,64% 69,80% 

IN055 – Índice de atendimento 

total de água (%) 
80,81% 88,51% 

IN009 – Índice de hidrometração 

(%) 
84,42% 99,82% 

IN049 – Índice de perdas na 

distribuição (%) 
40,28% 35,25% 

IN013 – Índice de perdas de 

faturamento (%) 
36,55% 27,06% 

IN048 – Índice de produtividade: 

empregados próprios por 1000 

ligações de água+esgoto 

(empreg./mil lig.) 

2,45 empregados/1000 ligações 1,86 empregados/1000 ligações 

IN019 – Índice de produtividade: 

economias ativas por pessoal total 

409,51 economias ativas/pessoal 

total 

532,54 economias ativas/pessoal 

total 

FN033/(ES002+AG002) – 

Investimentos totais (em R$) por 

ligação de água/esgoto 

R$ 126,85/ligação R$ 125,83/ligação 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SNIS 

 

À exceção do índice de tratamento de esgoto (IN016), cujo resultado pode ter sido 

parcialmente comprometido pela falta de acuidade dos dados, as estatais abertas apresentaram 

valores médios melhores do que as fechadas em relação aos índices de cobertura e qualidade 

dos serviços (IN015, IN055, IN009, IN049 e IN013). Além disso, os indicadores de pessoal 

(IN048 e IN019) indicam que as companhias abertas possuem uma estrutura administrativa 

 
65 Exceto no ano de 2016, em que o percentual foi de 29%. 
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mais enxuta do que as fechadas. As CESBs abertas igualmente superaram as fechadas no 

tocante ao volume de investimentos por ano (FN033) e por ligação. 

Sob esse ângulo de análise, os dados coletados parecem corroborar o argumento de 

que as estatais abertas superam as fechadas no tocante à qualidade e à cobertura dos serviços 

ofertados à população. 

Por outro lado, a comparação entre as três estatais abertas (COPASA, SANEPAR e 

SABESP), feita na seção 4.2, evidencia diferenças significativas entre as companhias, inclusive 

em aspectos relacionados à velocidade de expansão dos serviços e ao aperfeiçoamento de 

indicadores operacionais. 

Houve situações em que os indicadores se deterioraram após a abertura de capital, 

como ocorreu com a COPASA, que reduziu o percentual de atendimento de água e aumentou 

os índices de perdas. Já SABESP e SANEPAR aperfeiçoaram seus indicadores a partir do 

aumento da participação privada minoritária em seu capital social.66 

Finalmente, embora SABESP e SANEPAR tenham adotado políticas distintas no 

tocante à distribuição de dividendos, ambas as companhias apresentam índices expressivos de 

cobertura e qualidade dos serviços. Tal circunstância revela que a distribuição de proventos a 

acionistas privados nessas companhias não parece ter comprometido a sua capacidade de 

investir, inclusive em situações adversas, como a da crise hídrica no biênio 2014/2015. 

No entanto, a trajetória da COPASA não parece estar em linha com a das demais 

companhias abertas. A Companhia permite a distribuição de dividendos acima do patamar de 

50% do lucro líquido, mas não apresenta trajetória consistente de investimentos e de evolução 

dos índices relacionados aos serviços, tendo apresentado os piores resultados dentre as 

companhias abertas examinadas. 

  

 
66 É necessário ressaltar, contudo, que o índice de perdas de faturamento da SANEPAR aumentou no período.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho investigou, através da análise da evolução de indicadores do SNIS no 

período de 1998 a 2018, os potenciais impactos da abertura de capital das CESBs na cobertura 

e qualidade dos serviços prestados. Os resultados demonstram que as empresas estatais abertas 

apresentaram desempenho superior às fechadas no período avaliado e corroboram o argumento 

de que a abertura de capital contribuiu para a expansão e melhoria dos serviços. As evidências 

são ainda mais fortes para SABESP e SANEPAR, que figuraram entre as três melhores posições 

na maioria dos indicadores examinados.  

Os resultados obtidos podem ser atribuídos a inúmeros fatores, tais como o 

aperfeiçoamento da governança corporativa das companhias, a racionalização das estruturas 

internas e o acesso a novas fontes de financiamento proporcionadas pelo mercado de capitais.  

Não parece possível discernir, contudo, se o desempenho superior das companhias 

abertas se deve à participação minoritária privada em seu capital ou ao ingresso no mercado de 

capitais. Isso porque os acionistas minoritários agregam à gestão estatal a expertise do setor 

privado, influenciando a tomada de decisão da companhia e fiscalizando a atuação do acionista 

controlador. Já o acesso ao mercado de capitais, notadamente em segmentos de listagem com 

níveis diferenciados de governança corporativa, proporciona fontes de recursos mais baratas 

para as companhias (p.e., captação via emissão de debêntures), condição fundamental para a 

concretização de seus programas de investimentos. Ambas as circunstâncias são 

complementares e parecem ter contribuído para a expansão dos serviços. 

Nesse sentido, os resultados obtidos vão de encontro à conclusão de Oliveira (2015), 

para quem “[...] torna-se pouco razoável concluir que a privatização de companhias estaduais, 

por meio da negociação de ações nas bolsas de valores, seja uma solução para os problemas do 

saneamento no Estado e no país” (2015, p. 133).  

No entanto, o autor já havia alertado para a necessidade de ser cotejada a experiência 

negativa de Minas Gerais com a de outros Estados (2015, p. 133). De fato, notou-se que a 

performance da COPASA diverge da trajetória das demais companhias abertas, tendo em vista 

a deterioração de índices de cobertura e qualidade dos serviços após o IPO da Companhia. 

No caso da SABESP, especificamente, uma série de alterações corporativas estruturais 

foram implementadas em momento anterior ao ingresso da Companhia no Novo Mercado 

(2002). À época, como caminho alternativo à privatização, foram adotadas medidas para 

racionalizar a sua atuação, tais como a descentralização da gestão dos serviços, a redução das 

perdas de faturamento por meio de estratégias comerciais e políticas de cobrança e, finalmente, 
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o aperfeiçoamento da política de pessoal através de programas de desligamento voluntário e 

pagamento de bônus de produtividade. Por essa razão, a evolução da estatal ao longo do período 

de 20 (vinte) anos decorre, em grande medida, das políticas implementadas no final da década 

de noventa e ao longo dos anos 2000.  

Outrossim, os resultados de SABESP e SANEPAR parecem desmistificar o argumento 

de que acionistas privados atuariam em favor do pagamento de proventos e em detrimento do 

programa de investimentos da companhia, desviando a empresa estatal de sua missão pública. 

Aliás, não se pode olvidar que a decisão de pagar dividendos acima do patamar mínimo legal 

pode ter origem no acionista público, com o objetivo de suprir necessidades de caixa, 

notadamente em um cenário de crise fiscal. 

Com efeito, SABESP e SANEPAR adotaram caminhos distintos no tocante à política 

de dividendos, uma vez que a CESB paranaense, ao contrário da SABESP, admite o pagamento 

de proventos acima do patamar mínimo legal antes da universalização dos serviços. Entretanto, 

o volume de dividendos não parece ter impactado a capacidade de investimento e a expansão 

da cobertura dos serviços.  

Nesse contexto, as demonstrações financeiras das companhias revelam a existência de 

outros elementos determinantes para a decisão de investir, distribuir ou reter recursos, como a 

capacidade de pagamento do usuário dos serviços e a atuação dos Municípios.  

Quanto ao primeiro aspecto, tendo em vista a necessidade de inclusão do valor do 

investimento para expansão dos serviços no cálculo tarifário, a capacidade – e disposição – do 

usuário de pagar tarifas mais altas influencia a decisão de acelerar (ou não) programas de 

investimentos. 67  Já em relação ao segundo ponto, há situações em que a implantação de 

infraestrutura depende de ações prévias do Município (p.e. drenagem, habitação e sistema 

viário), notadamente em assentamentos precários. Assim, o atingimento de metas pela 

companhia estadual depende de investimentos precedentes e diretamente relacionados ao 

saneamento básico.68  

 
67 A respeito dos tipos de regulação econômica praticadas no setor e das inovações do novo marco regulatório, cf. 

KELMAN, J. Regulação do saneamento. Valor Econômico. 27 mai. 2020. Disponível em: < 

https://valor.globo.com/opiniao/coluna/regulacao-do-saneamento.ghtml>. Acesso em 8 jun. 2020. 
68 Diversos contratos firmados entre a SABESP e municípios paulistas disciplinam, na forma de anexo, a estratégia 

de compatibilização de investimentos entre a companhia e o poder público municipal. A estratégia abrange todas 

as obras a cargo da SABESP que dependam de ações prévias do município em favelas, núcleos urbanizados e 

loteamentos irregulares, quais sejam: obras de implantação de redes de água e de esgotos; obras de coletores tronco 

principais ou secundários cuja implantação exija a liberação de fundos de vales ocupados por assentamentos 

precários. Nesse particular, foram instituídos diversos fundos municipais que contam com recursos oriundos dos 

ajustes firmados com a SABESP para custear ações de saneamento ambiental. 

https://valor.globo.com/opiniao/coluna/regulacao-do-saneamento.ghtml
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Dessa forma, uma frente de pesquisa relevante nesse tema se refere à payout policy 

ideal para empresas estatais de saneamento básico, à luz das especificidades e deficiências do 

setor, e se existe um ponto ótimo de distribuição de dividendos. 

Por todo o exposto, o modelo de propriedade acionária mista pode representar, 

efetivamente, uma opção de política pública para alcançar a universalização dos serviços.  

Considerando o caráter heterogêneo da oferta de infraestrutura de saneamento no país, 

o texto aprovado pelo Congresso Nacional69 traz um leque de modelos jurídico-institucionais 

possíveis para o atingimento da almejada universalização. O projeto incentiva a regionalização 

da prestação por meio da formação de blocos70, atenuando os aspectos negativos da titularidade 

municipal dos serviços, e cria um cenário favorável à privatização de empresas estatais.  

Por outro lado, a proposta legislativa prevê o fim dos contratos de programa71, o que 

pode ser um elemento decisivo para a adoção (ou não) do modelo de IPO, tendo em vista a 

necessidade de tornar as estatais competitivas para disputar licitações com empresas privadas. 

De fato, as CESBs fechadas possuem realidades operacionais e econômico-financeiras 

distintas, inclusive no tocante à existência de passivos ambientais e trabalhistas, o que impacta 

o seu valuation e eventual interesse do mercado em investir nessas companhias. 

Em um olhar prospectivo, a tendência parece ser a de permanência, em um primeiro 

momento, das empresas estatais como players relevantes no setor de saneamento básico.  

Com efeito, o grupo de CESBs é heterogêneo, albergando companhias eficientes, com 

bom desempenho na prestação dos serviços, e empresas estatais deficitárias, que dependem de 

 
69 O PL 4162/2019 deu origem à Lei federal n.º 14.026, de 15 de julho de 2020, com a seguinte ementa: “atualiza 

o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de 

saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de 

Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de 

programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 

de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 

13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de 

financiar serviços técnicos especializados.” 
70 O BNDES estruturou a concessão dos serviços de saneamento básico em Alagoas, atualmente prestados pela 

CASAL. O projeto contempla a concessão dos serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e 

gestão comercial dos usuários, em 102 Municípios do Estado de Alagoas, segmentados em três blocos (A, B e C). 

A CASAL, que atualmente presta todos os serviços, permanecerá responsável pela captação, tratamento e 

fornecimento de água potável para o operador privado nos blocos A e B. Informações disponíveis em: 

<https://saneamento.bndes.gov.br/>. Acesso em 23 mai. 2020. 
71 Nos termos do artigo 241 da Constituição Federal e da Lei federal n.º 11.107/2005, os entes federativos podem 

firmar convênios de cooperação para a gestão associada de serviços públicos. Esses convênios poderão prever a 

celebração de contrato de programa entre o Município e a empresa estatal estadual para a prestação dos serviços, 

sem prévia licitação, com fundamento no artigo 24, XXVI, da Lei federal n.º 8.666/93. O texto aprovado pelo 

Congresso Nacional veda a celebração de contratos de programa para a prestação dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, exigindo a realização de licitação para a concessão dos serviços.   

https://saneamento.bndes.gov.br/
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recursos do Tesouro para a manutenção de sua estrutura administrativa. No segundo caso, 

eventual privatização da CESB pode não ser viável, tendo em vista a falta de atratividade do 

ativo. Além disso, a extinção dessas empresas por iniciativa do Estado pode encontrar óbices 

na restrição fiscal dos entes federativos, que absorveriam eventuais passivos em caso de 

dissolução.  

Tais circunstâncias estimulam a busca de arranjos com o setor privado que mantenham 

as CESBs na cadeia de prestação dos serviços, como subconcessões ou parcerias público-

privadas.  

Nesse cenário, as companhias abertas se revelam como candidatas mais prováveis à 

privatização, como foi anunciado recentemente pelo Estado de Minas Gerais em relação à 

COPASA.72 

Por outro lado, é necessário considerar que, atualmente, a regulação praticada por 

diversas agências reguladoras reflete, essencialmente, a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro da empresa estatal (e não de cada contrato considerado isoladamente). Nesse sentido, 

o subsídio cruzado é feito no âmbito das companhias, considerando a totalidade da base de 

operação, razão pela qual a tarifa média arbitrada pelas agências reguladoras é aquela que 

assegura o equilíbrio da estatal. Nesse sentido, as empresas estatais poderão ser mantidas em 

um ou mais segmentos de prestação dos serviços para garantir a manutenção de parte desse 

subsídio cruzado 

Sob a ótica de investidores privados, essa opção torna o modelo de concessão mais 

atrativo e menos arriscado, notadamente considerando os vultosos investimentos necessários 

para acelerar o atingimento das metas de universalização contidas no PLANSAB e no texto 

aprovado pelo Congresso Nacional. 

Já sob a perspectiva estatal, a manutenção das companhias estaduais pode ser uma 

opção política destinada a assegurar o atendimento em localidades deficitárias durante a fase 

de maturação de projetos de concessões e PPPs e de aprendizado institucional decorrente do 

movimento de desestatização.  

De fato, um dos objetivos da prestação regionalizada é viabilizar o acesso a 

saneamento básico em Municípios deficitários, seja pela falta de escala, seja pela baixa 

capacidade de pagamento dos usuários. Caso haja a delegação dos serviços, o sucesso do 

modelo pressupõe, além de cláusulas contratuais aderentes ao planejamento regional, uma 

 
72  Cf. fato relevante divulgado pela companhia em 26.5.2020. Disponível em:< 

https://apicatalog.mziq.com/filemanager/v2/d/8bdb3906-0618-4e78-bbe3-a0be9f02d8cc/1b8048d8-c095-6af6-

f3b9-642f26267709?origin=2>. Acesso em 9 jul. 2020. 

https://apicatalog.mziq.com/filemanager/v2/d/8bdb3906-0618-4e78-bbe3-a0be9f02d8cc/1b8048d8-c095-6af6-f3b9-642f26267709?origin=2
https://apicatalog.mziq.com/filemanager/v2/d/8bdb3906-0618-4e78-bbe3-a0be9f02d8cc/1b8048d8-c095-6af6-f3b9-642f26267709?origin=2
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agência reguladora tecnicamente capacitada para regular esse ajuste. Nesse sentido, tendo em 

vista o caminho a ser trilhado para a criação de um benchmark regulatório, é possível que as 

prestadoras estaduais sejam mantidas até a consolidação do modelo de concessão regionalizada 

e capacitação das entidades reguladoras. 

Por todo exposto, parece razoável concluir que a pertinência – e viabilidade – de cada 

opção deverá ser avaliada pelo gestor público à luz das especificidades locais e do déficit de 

saneamento na região. A propósito, sensível à complexidade institucional do setor, o novo 

marco regulatório admite – e estimula – soluções customizadas destinadas a suprir as inúmeras 

deficiências na oferta dos serviços. 

O objetivo deste trabalho – e a sua contribuição para o debate em torno dos rumos da 

Lei federal n.º 11.445/2007 – foi o de demonstrar que a articulação entre acionistas públicos e 

privados é uma alternativa de política pública para o atingimento da universalização dos 

serviços.73 Há muito a ser feito pelo saneamento básico no Brasil, que conta com a trágica 

marca de 100 (cem) milhões de brasileiros vivendo em ambientes insalubres sem coleta e 

tratamento de esgoto. A superação desse cenário medieval exige pluralidade de soluções e 

criatividade dos policy makers. 

 

  

 
73 Recentemente, o Estado da Bahia noticiou a intenção de realizar um IPO da EMBASA. HIRATA, T. Governo 

da Bahia quer fazer IPO da estatal de saneamento em 2020. Valor Econômico, São Paulo, 13 dez. 2019. 

Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/13/governo-da-bahia-quer-fazer-ipo-da-estatal-

de-saneamento-em-2020.ghtml>. Acesso em: 23 mai. 2020. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/13/governo-da-bahia-quer-fazer-ipo-da-estatal-de-saneamento-em-2020.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/13/governo-da-bahia-quer-fazer-ipo-da-estatal-de-saneamento-em-2020.ghtml
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Composição do “Ranking do Saneamento Básico – 100 Maiores Cidades do 

Brasil” elaborado pelo Instituto Trata Brasil 

 

Grupo Indicador Ponderação 
Nível de cobertura Água 

Indicador Total 

Indicador Urbano 

10% 

5% 

5% 

 

 

 

60% Coleta 

Indicador Total 

Indicador Urbano 

25% 

12,5% 

12,5% 

Tratamento 25% 

Melhora da cobertura Investimentos/Arrecadação 10%  

 

25% 
Novas Ligações de Água/ 

Ligações Faltantes* 

5% 

Novas Ligações de 

Esgoto/Ligações Faltantes* 

10% 

Nível de Eficiência Perdas 

Perdas na Distribuição 

Perdas de Faturamento 

10% 

5% 

5% 

 

 

 

15% Evolução Perdas 

Evolução Perdas na Distribuição 

Evolução Perdas de Faturamento 

5% 

2,5% 

 

2,5% 

Total  100% 100% 

*Por ligações faltantes, compreendem-se as ligações faltantes para a universalização do serviço. 

Fonte: Instituto Trata Brasil  

 

APÊNDICE B – Descrição das informações e indicadores do SNIS 

 

GLOSSÁRIO – INFORMAÇÕES 

INFORMAÇÃO DESCRIÇÃO REFERÊNCIAS UNIDADE 

AG003 - Quantidade de 

economias ativas 74  de 

água  

Quantidade de economias ativas 

de água, que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do 

ano de referência. 

X035; X040; X050 Economias 

ES003 - Quantidade de 

economias ativas de 

esgotos  

Quantidade de economias ativas 

de esgotos que estavam em 

pleno funcionamento no último 

dia do ano de referência. 

X035; X040; X050 Economias 

AG006 - Volume de 

água produzido 

Volume anual de água 

disponível para consumo, 

compreendendo a água captada 

pelo prestador de serviços e a 

água bruta importada (AG016), 

ambas tratadas na(s) unidade(s) 

de tratamento do prestador de 

serviços, medido ou estimado 

AG016; X003; 

X004; X065; 

X115; X135; 

X160. 

1.000 m³/ano 

 

 
74 O termo “economia ativa” é usado para designar todo imóvel, ou subdivisão de um imóvel, que possui uma 

instalação privada ou de uso comum de serviços de água e/ou esgotamento sanitário cadastrada e faturada pela 

prestadora de serviços. 
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na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou 

UTS(s). Inclui também os 

volumes de água captada pelo 

prestador de serviços ou de água 

bruta importada (AG016), que 

sejam disponibilizados para 

consumo sem tratamento, 

medidos na(s) respectiva(s) 

entrada(s) do sistema de 

distribuição. Para prestadores de 

serviços de abrangência 

regional (X004) ou 

microrregional (X003), nos 

formulários de dados 

municipais (informações 

desagregadas), esse campo deve 

ser preenchido com os volumes 

produzidos dentro dos limites 

do município em questão. Esse 

volume pode ter parte dele 

exportada para outro(s) 

municípios(s) atendido(s) ou 

não pelo mesmo prestador de 

serviços. 

AG011 - Volume de 

água faturado 

Volume anual de água debitado 

ao total de economias (medidas 

e não medidas), para fins de 

faturamento. Inclui o volume de 

água tratada exportado (AG019) 

para outro prestador de serviços. 

As receitas operacionais 

correspondentes devem estar 

computadas nas informações 

FN002 (debitadas em 

economias na área de 

atendimento pelo prestador de 

serviços) e FN007 (para o 

volume anual fornecido a outro 

prestador de serviços). Para 

prestadores de serviços de 

abrangência regional (X004) e 

microrregional (X003), nos 

formulários de dados 

municipais (informações 

desagregadas), o volume de 

água tratada exportado deve 

corresponder ao envio de água 

para outro prestador de serviços 

ou para outro município do 

próprio prestador. 

AG008; 

AG010, 

AG019; 

FN002; FN007; 

X003; X004; 

X050; X115; 

X170. 

1.000 m³/ano 

ES005 - Volume de 

esgotos coletado 

Volume anual de esgoto lançado 

na rede coletora. Em geral é 

considerado como sendo de 

80% a 85% do volume de água 

consumido na mesma 

economia. Não inclui volume de 

esgoto bruto importado 

(ES013). 

 

AG010; ES013. 1.000 m³/ano 
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ES006 - Volume de 

esgotos tratados 

Volume anual de esgoto 

coletado na área de atuação do 

prestador de serviços e que foi 

submetido a tratamento, medido 

ou estimado na(s) entrada(s) 

da(s) ETE(s). Não inclui o 

volume de esgoto bruto 

importado que foi tratado nas 

instalações do importador 

(informação ES014), nem o 

volume de esgoto bruto 

exportado que foi tratado nas 

instalações do importador 

(ES015). O volume informado 

para este campo deve ser igual 

ou inferior ao informado em 

ES005. 

 

X070. 1.000 m³/ano 

ES007 - Volume de 

esgotos faturado 

Volume anual de esgoto 

debitado ao total de economias, 

para fins de faturamento. Em 

geral é considerado como sendo 

um percentual do volume de 

água faturado na mesma 

economia. Inclui o volume 

anual faturado decorrente da 

importação de esgotos (ES013). 

As receitas operacionais 

correspondentes devem estar 

computadas nas informações 

FN003 (debitadas em 

economias na área de 

atendimento pelo prestador de 

serviços) e FN038 (para o 

volume anual de esgotos 

recebido de outro prestador de 

serviços). 

 

AG011; ES013; 

FN003; FN038; 

X050; X115; 

X170. 

1.000 m³/ano 

FN033 – Investimentos 

totais realizados pelo 

prestador de serviços 

Valor dos investimentos totais 

realizados no ano de referência, 

diretamente ou por meio de 

contratos celebrados pelo 

próprio prestador de serviços, 

pagos com recursos próprios 

(FN030), onerosos (FN031) e 

não onerosos (FN032) feitos 

no(s) sistema(s) de 

abastecimento de água (FN023), 

de esgotamento sanitário 

(FN024) ou em outros 

investimentos relacionados aos 

serviços de água e esgotos 

(FN025), além de Despesas 

Capitalizáveis (FN018). O SNIS 

coleta informações sobre os 

investimentos segundo o 

destino dos recursos 

(informações FN018, FN023, 

FN024 e FN025) e também 

segundo a origem dos recursos 

FN018; FN023; 

FN024; FN025; 

FN030; FN031; 

FN032. 

R$/ano 
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(informações FN030, FN031 e 

FN032). Os investimentos totais 

realizados pelo prestador de 

serviços devem ser iguais à 

soma de FN018, FN023, FN024 

e FN025, assim como também à 

soma de 

FN030, FN031 e FN032. 

Fonte SNIS    

 

INDICADORES – GLOSSÁRIO 

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO INFORMAÇÕES 

ENVOLVIDAS 

UNIDADE 

IN019 - Índice de 

produtividade: 

economias ativas 

por pessoal total 

(equivalente) 

 

𝐴𝐺003 ∗ +𝐸𝑆003 ∗

𝐼𝑁018
 

 

 

AG003* e ES003*: utiliza-se a média 

aritimética dos valores do ano de referência e 

do ano anterior ao mesmo. 

AG003: Quantidade 

de economias ativas 

de água 

ES003: Quantidade 

de economias ativas 

de esgotos 

IN018: Quantidade 

equivalente de 

pessoal total 

econ./empreg. 

eqv. 

IN048 - Índice de 

produtividade: 

empregados 

próprios por 1000 

ligações de água + 

esgoto 

 

𝐹𝑁026 ∗

𝐴𝐺002 ∗  +𝐸𝑆002 ∗
 𝑥 1.000 

 
FN026*, AG002* e ES002*: utiliza-se a média 

aritmética dos valores do ano de referência e do 

ano anterior ao mesmo. 

AG002: Quantidade 

de ligações ativas de 

água 

ES002: Quantidade 

de ligações ativas de 

esgotos 

FN026: Quantidade 

total de empregados 

próprios 

empreg./mil 

lig. 

IN055 - Índice de 

atendimento total 

de água 

 

 

 
𝐴𝐺001

𝐺𝐸12𝑎
 𝑥 100 

AG001: População 

total atendida com 

abastecimento de 

água 

G12A: População 

total residente do(s) 

município(s) com 

abastecimento de 

água, segundo o 

IBGE 

POP_TOT: 

População total do 

município do ano de 

referência (Fonte: 

IBGE): 

percentual 

IN009 - Índice de 

hidrometração 
 

𝐴𝐺004 ∗

𝐴𝐺002 ∗
 𝑥 100 

 
AG004* e AG002*: utiliza-se a média 

aritimética dos valores do ano de referência e 

do ano anterior ao mesmo. 

AG002: Quantidade 

de ligações ativas de 

água 

AG004: Quantidade 

de ligações ativas de 

água micromedidas 

percentual 

IN015 - Índice de 

coleta de esgoto 
 

𝐸𝑆005

𝐴𝐺010 − 𝐴𝐺019
 𝑥 100 

AG010: Volume de 

água consumido 

AG019: Volume de 

água tratada 

percentual 



79 

 

exportado 

ES005: Volume de 

esgotos coletado 

IN016 - Índice de 

tratamento de 

esgoto 

 

𝐸𝑆006 + 𝐸𝑆014 + 𝐸𝑆015

𝐸𝑆005 + 𝐸𝑆013
 𝑥 100 

ES005: Volume de 

esgotos coletado 

ES006: Volume de 

esgotos tratado 

ES013: Volume de 

esgotos bruto 

importado 

ES014: Volume de 

esgoto importado 

tratado nas 

instalações do 

importador 

ES015: Volume de 

esgoto bruto 

exportado tratado nas 

instalações do 

importador 

percentual 

IN049 - Índice de 

perdas na 

distribuição 

 

 
𝐴𝐺006 + 𝐴𝐺018 − 𝐴𝐺010 − 𝐴𝐺024

𝐴𝐺006 + 𝐴𝐺018 − 𝐴𝐺024
 𝑥 100 

AG006: Volume de 

água produzido 

AG010: Volume de 

água consumido 

AG018: Volume de 

água tratada 

importado 

AG024: Volume de 

serviço 

percentual 

IN013 - Índice de 

perdas 

faturamento 

 

 
𝐴𝐺006 + 𝐴𝐺018 − 𝐴𝐺011 − 𝐴𝐺024

𝐴𝐺006 + 𝐴𝐺018 − 𝐴𝐺024
 𝑥 100 

AG006: Volume de 

água produzido 

AG011: Volume de 

água faturado 

AG018: Volume de 

água tratada 

importado 

AG024: Volume de 

serviço 

percentual 

Fonte: SNIS 
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ANEXO 

  

Tabela 16 – AG003 – Quantidade de economias ativas de água (economias) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 1.678.486 559.675 2.834.754 1.373.369 2.846.648 6.158.554 2.196.060 641.444 1.003.460 540.977 

1999 1.817.954 577.790 3.002.345 1.253.391 2.889.424 6.635.843 2.272.379 672.622 1.078.378 549.081 

2000 1.782.122 582.748 3.133.220 1.474.225 2.921.889 6.791.153 2.347.877 547.806 1.136.032 568.489 

2001 1.876.267 597.266 3.263.520 1.474.549 2.771.542 7.034.329 2.409.628 562.274 1.187.084 587.093 

2002 2.016.443 617.511 3.393.456 1.556.921 2.808.030 7.242.272 2.463.794 593.000 1.217.369 618.159 

2003 2.097.107 648.867 3.444.577 1.445.843 2.846.966 7.406.857 2.513.033 631.750 1.281.002 656.214 

2004 2.197.772 658.532 3.517.595 1.451.364 2.869.169 7.865.112 2.583.377 652.577 1.316.901 666.382 

2005 2.308.004 677.390 3.599.333 1.458.970 2.918.605 8.039.675 2.645.834 682.344 1.327.795 680.209 

2006 2.441.001 678.208 3.721.446 1.505.876 2.762.488 8.176.048 2.730.969 719.621 1.367.120 691.299 

2007 2.563.594 689.005 3.877.477 1.521.980 2.931.099 8.387.860 2.819.902 757.436 1.473.094 712.213 

2008 2.619.595 735.677 3.997.536 1.651.898 3.215.741 8.582.726 2.906.319 808.501 1.510.489 730.290 

2009 2.807.220 758.412 4.092.764 1.732.506 3.232.168 8.795.965 2.992.632 859.065 1.583.901 755.359 

2010 2.947.200 780.508 4.235.458 1.776.480 3.945.370 9.029.612 3.094.172 907.074 1.666.581 785.520 

2011 3.060.154 797.825 4.366.563 1.842.935 4.048.944 9.290.035 3.201.628 944.033 1.762.883 814.719 

2012 3.174.370 822.100 4.525.171 1.913.351 4.091.096 9.559.137 3.317.199 981.474 1.862.084 849.018 

2013 3.283.938 843.194 4.676.986 1.979.832 4.126.259 9.822.565 3.445.585 958.393 1.959.395 871.089 

2014 3.418.297 865.306 4.827.265 2.104.549 4.152.586 10.250.627 3.573.490 969.306 2.062.286 912.806 

2015 3.496.790 890.893 4.937.986 2.174.643 4.335.699 10.514.797 3.668.664 1.008.830 2.146.901 899.353 

2016 3.554.370 902.722 5.041.478 2.259.153 4.369.252 10.751.859 3.735.238 1.026.082 2.227.925 912.352 

2017 3.585.760 882.516 5.109.568 2.316.013 4.390.288 10.951.077 3.848.447 1.042.370 2.280.921 902.058 

2018 3.641.486 887.757 5.181.507 2.384.021 4.376.217 11.146.603 3.923.424 1.058.303 2.352.120 919.161 

Fonte: SNIS 

  



81 

 

 

 

Tabela 17 – ES003 – Quantidade de economias ativas de esgotos (economias) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 320.586 94.140 1.246.357 279.098 1.625.111 4.690.614 770.234 584.949 414.406 144.752 

1999 381.758 101.846 1.339.015 320.134 1.698.060 5.013.396 895.509 640.916 451.407 152.094 

2000 388.916 97.866 1.426.012 329.584 1.668.821 5.156.063 986.827 522.375 468.821 164.598 

2001 438.019 113.061 1.500.996 336.624 1.603.790 5.368.665 1.044.565 535.968 484.798 171.282 

2002 485.576 128.721 1.590.788 362.383 1.620.938 5.621.191 1.133.538 554.337 507.328 173.963 

2003 547.829 133.668 1.623.617 358.714 1.633.560 5.792.258 1.169.755 573.740 530.651 204.492 

2004 624.145 164.336 1.759.216 369.813 1.643.435 6.216.845 1.210.695 586.358 540.816 188.706 

2005 705.917 186.834 1.811.882 384.450 1.650.118 6.390.044 1.290.942 604.259 554.684 194.113 

2006 797.061 200.574 1.890.470 393.702 1.641.437 6.542.197 1.388.292 624.535 583.124 195.424 

2007 857.146 213.831 2.033.360 405.675 1.432.893 6.759.761 1.504.889 649.583 625.084 198.196 

2008 920.957 233.873 2.177.153 365.863 1.720.117 6.967.350 1.623.551 682.555 662.834 205.003 

2009 996.760 245.929 2.431.653 383.665 1.465.863 7.192.501 1.736.107 736.387 705.504 213.236 

2010 1.056.342 262.012 2.553.819 396.355 2.243.836 7.450.419 1.843.002 777.349 742.133 224.740 

2011 1.131.647 276.525 2.733.244 407.984 2.286.417 7.738.278 1.957.206 814.233 803.159 234.650 

2012 1.227.959 306.004 2.872.576 426.373 2.019.210 8.018.119 2.093.785 847.311 863.436 247.164 

2013 1.345.827 342.225 3.057.873 450.775 2.049.915 8.286.160 2.234.701 819.161 930.760 255.536 

2014 1.447.873 373.080 3.207.297 485.166 2.060.311 8.714.900 2.364.022 831.833 1.017.380 337.188 

2015 1.544.005 415.794 3.287.745 511.671 2.099.465 8.976.747 2.498.311 876.937 1.082.259 342.227 

2016 1.631.795 465.645 3.393.561 593.370 2.020.694 9.231.957 2.622.982 898.566 1.154.915 363.868 

2017 1.726.701 489.571 3.482.928 614.887 2.023.693 9.450.020 2.761.215 914.831 1.219.760 373.856 

2018 1.780.259 514.709 3.614.217 634.642 2.030.205 9.665.676 2.896.581 936.313 1.291.310 398.270 

Fonte: SNIS 
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Tabela 18 – ES005 – Volume de esgotos coletado (1.000 m3/ano) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 59.238,00 15.153,00 182.773,00 92.795,00 497.217,00 791.992,00 118.664,00 96.678,00 80.969,50 22.680,00 

1999 60.582,00 15.779,00 241.763,00 47.569,00 506.623,00 753.463,00 137.402,84 91.855,00 81.537,00 20.784,00 

2000 71.428,79 14.502,00 193.329,00 51.470,00 528.203,00 764.481,00 153.340,00 92.794,00 83.140,00 25.652,00 

2001 165.761,03 14.941,00 187.049,00 58.908,00 465.778,00 764.602,00 159.731,00 91.790,00 84.498,00 24.675,00 

2002 255.876,80 17.065,00 202.402,00 53.130,70 408.949,00 807.548,20 167.931,60 94.782,00 88.522,00 32.355,00 

2003 213.058,80 18.559,00 213.098,00 59.278,00 404.681,00 795.895,60 176.035,00 94.233,00 85.056,60 35.448,00 

2004 239.038,21 20.305,00 215.563,90 61.915,40 400.832,00 810.208,80 178.138,00 99.128,10 85.771,10 36.054,00 

2005 207.601,60 23.803,00 225.917,00 63.413,00 367.355,00 888.607,00 188.851,00 97.698,00 87.891,10 28.965,20 

2006 175.732,40 27.148,00 235.092,90 65.012,90 384.949,00 929.387,20 198.218,10 108.438,50 89.473,70 30.367,90 

2007 182.081,52 28.896,40 247.599,85 55.288,49 371.497,23 921.092,67 212.468,09 105.783,00 97.534,83 33.801,00 

2008 181.490,00 30.142,96 250.326,50 57.311,52 402.283,20 939.499,32 227.461,30 110.096,41 100.518,68 35.104,05 

2009 177.798,47 33.682,05 271.161,66 59.400,67 359.884,00 969.235,93 245.159,84 114.350,23 104.905,74 50.581,44 

2010 176.496,49 42.335,66 290.840,35 58.471,09 528.176,38 1.056.283,44 263.554,64 110.876,00 112.734,26 41.852,75 

2011 184.214,35 43.744,24 306.489,77 60.340,64 538.189,75 1.052.141,65 279.008,83 115.258,68 117.790,79 34.957,16 

2012 226.925,00 48.044,29 323.669,57 61.958,52 546.449,80 1.118.401,90 297.269,46 118.808,52 126.732,93 54.376,20 

2013 197.183,27 51.733,08 335.520,01 63.577,84 553.799,00 1.121.640,95 308.737,60 122.309,00 133.511,43 48.763,90 

2014 201.764,69 55.457,53 338.559,44 67.111,00 557.206,00 1.124.108,81 326.133,19 128.352,00 141.663,10 57.814,68 

2015 209.125,68 52.510,63 311.049,03 68.089,54 555.097,00 1.046.625,72 324.892,23 130.577,00 140.599,67 59.140,46 

2016 229.881,88 57.880,34 316.029,99 71.159,66 547.143,00 1.104.863,13 337.652,01 135.296,00 144.799,76 54.950,19 

2017 230.929,80 60.789,11 320.634,75 77.363,13 546.966,00 1.190.134,01 355.302,33 121.354,00 148.664,07 45.251,30 

2018 240.453,26 68.413,08 320.365,46 80.168,33 551.442,00 1.168.322,43 362.349,21 125.201,00 151.592,17 56.417,10 

Fonte: SNIS         
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Tabela 19 – ES006 – Volume de esgotos tratado (1.000 m3/ano) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 119.503,00 12.127,00 7.198,00 81.263,00 229.547,00 483.115,00 88.475,00 56.428,00 18.673,10 19.278,00 

1999 150.577,00 11.992,00 4.949,00 41.870,00 247.277,00 461.400,00 119.440,52 58.961,00 20.436,00 17.666,00 

2000 159.111,59 12.213,00 6.466,00 41.870,00 251.564,00 474.310,00 136.832,90 60.871,00 25.526,00 21.804,00 

2001 167.435,50 15.073,00 21.872,00 44.464,00 279.624,90 485.887,00 144.384,00 60.177,00 28.479,00 22.222,00 

2002 235.757,80 18.510,00 56.102,00 46.255,60 269.827,00 501.289,20 156.931,60 62.299,00 30.637,10 31.655,00 

2003 189.611,80 17.829,00 55.166,00 38.278,00 329.725,00 488.261,30 169.737,00 62.665,00 31.134,90 35.448,00 

2004 236.473,45 22.097,00 61.971,00 45.551,50 336.454,00 508.689,00 172.964,00 74.766,10 44.624,90 36.054,00 

2005 201.909,60 27.255,00 64.394,00 63.413,00 310.259,00 544.961,00 177.999,00 85.991,50 68.422,90 28.400,80 

2006 173.097,60 26.878,00 75.913,00 65.012,90 313.201,00 583.103,70 187.776,00 108.438,50 67.716,30 29.794,90 

2007 179.576,45 26.736,28 100.903,90 55.288,49 313.709,30 598.965,40 203.257,15 105.783,00 77.517,33 32.864,00 

2008 179.515,00 29.033,98 125.721,76 57.311,52 335.623,20 671.854,64 220.265,67 110.096,41 79.636,40 34.100,26 

2009 176.254,37 41.834,46 118.646,06 59.400,67 344.279,00 710.845,70 240.918,85 114.350,23 89.167,26 49.638,06 

2010 174.531,99 41.947,12 152.918,37 58.424,87 336.375,00 780.954,33 261.554,72 110.876,00 98.278,63 41.481,42 

2011 181.859,76 42.907,71 178.496,00 59.804,02 338.872,00 751.956,40 277.199,83 115.258,68 102.953,42 33.952,55 

2012 225.015,34 47.193,07 202.651,01 61.007,76 349.503,00 830.354,90 295.516,28 118.808,52 110.725,60 53.497,91 

2013 194.122,16 51.251,49 226.227,11 62.912,94 350.900,00 829.328,28 306.433,13 122.309,00 118.095,40 47.695,53 

2014 199.848,32 51.428,41 242.002,39 66.493,00 353.098,00 855.063,80 324.448,05 128.352,00 126.969,69 56.939,44 

2015 207.032,22 49.566,42 226.686,77 67.684,19 354.468,13 834.026,97 324.358,21 130.577,00 123.613,83 52.739,03 

2016 229.881,69 54.674,49 235.792,42 70.767,12 354.346,00 924.470,26 337.652,01 135.296,00 131.451,82 54.349,30 

2017 228.811,70 59.060,86 245.508,38 77.242,54 352.728,00 1.003.820,98 355.302,33 121.354,00 134.965,44 44.668,09 

2018 236.878,26 66.723,53 254.069,61 80.052,55 330.936,00 1.000.233,58 362.349,21 125.201,00 140.737,85 55.878,56 

Fonte: SNIS 
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Tabela 20 – ES007 – Volume de esgotos faturado (1.000 m3/ano) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 59.238,00 19.661,00 265.931,00 61.124,00 497.217,00 1.078.713,00 136.392,00 124.045,00 80.969,50 30.195,40 

1999 68.332,00 19.934,00 275.051,00 54.326,00 506.623,00 1.058.219,00 156.832,37 129.199,00 81.537,00 27.671,00 

2000 71.330,10 19.195,00 279.322,00 57.379,00 438.598,84 1.070.061,00 175.077,00 128.050,00 83.140,00 29.124,00 

2001 77.264,60 20.221,00 277.572,00 55.531,00 421.901,50 1.053.786,00 183.624,00 124.897,00 84.498,00 30.048,00 

2002 84.552,20 23.524,00 290.502,00 53.319,10 408.949,00 1.105.460,10 192.169,70 127.910,00 88.522,00 32.355,00 

2003 94.849,00 25.074,00 298.546,00 58.584,90 404.681,00 1.109.583,60 202.140,00 127.417,00 85.056,60 35.448,00 

2004 108.004,40 28.196,00 305.614,00 58.781,30 372.416,00 1.141.449,00 206.345,00 128.544,90 85.771,10 36.054,00 

2005 128.725,80 32.271,00 318.856,00 63.413,00 350.410,00 1.198.081,00 217.331,00 130.349,60 87.891,10 36.206,90 

2006 134.877,00 35.359,00 303.869,00 65.012,90 373.775,00 1.245.738,50 229.693,99 132.479,10 89.473,70 37.960,80 

2007 144.516,00 38.442,13 317.726,58 62.179,54 358.449,00 1.299.644,04 246.448,14 134.467,00 96.012,16 37.962,00 

2008 153.807,00 40.792,80 326.406,75 65.279,36 381.429,00 1.329.792,98 265.767,06 136.525,58 100.086,68 39.123,41 

2009 160.136,62 45.046,51 356.906,90 68.405,73 343.140,00 1.372.957,03 285.686,71 139.487,03 103.114,70 40.107,10 

2010 170.771,00 47.443,68 382.057,61 61.996,11 352.681,00 1.434.344,72 306.464,73 146.575,00 111.788,26 43.152,40 

2011 176.848,00 49.484,65 402.422,35 61.083,45 352.736,00 1.486.391,13 325.004,13 149.431,19 116.540,79 45.405,02 

2012 185.400,99 52.690,41 427.158,91 64.349,65 347.247,00 1.535.166,37 346.850,48 154.093,17 125.483,34 47.875,53 

2013 193.756,91 59.707,31 443.527,21 67.372,64 369.930,00 1.578.355,06 363.626,01 157.154,00 132.253,32 49.825,01 

2014 209.295,54 65.491,58 449.500,41 79.493,00 350.902,00 1.562.315,34 385.046,59 156.551,00 140.478,55 52.710,84 

2015 182.649,67 66.034,64 418.362,60 84.131,02 328.710,00 1.480.242,71 392.423,45 155.090,00 141.613,43 52.025,24 

2016 230.655,83 73.260,67 409.810,99 90.852,39 326.982,00 1.550.803,49 408.498,51 157.298,00 144.799,58 55.084,20 

2017 213.015,90 77.485,57 398.658,29 99.068,50 317.502,00 1.606.207,22 393.639,94 145.732,00 148.664,07 56.548,09 

2018 198.560,13 81.271,76 397.602,59 101.419,70 325.610,00 1.638.593,94 378.878,03 148.454,00 151.592,17 56.455,30 

Fonte: SNIS 
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Tabela 21 – AG003 – Quantidade de economias ativas de água (economias) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 1.678.486 559.675 2.834.754 1.373.369 2.846.648 6.158.554 2.196.060 641.444 1.003.460 540.977 

1999 1.817.954 577.790 3.002.345 1.253.391 2.889.424 6.635.843 2.272.379 672.622 1.078.378 549.081 

2000 1.782.122 582.748 3.133.220 1.474.225 2.921.889 6.791.153 2.347.877 547.806 1.136.032 568.489 

2001 1.876.267 597.266 3.263.520 1.474.549 2.771.542 7.034.329 2.409.628 562.274 1.187.084 587.093 

2002 2.016.443 617.511 3.393.456 1.556.921 2.808.030 7.242.272 2.463.794 593.000 1.217.369 618.159 

2003 2.097.107 648.867 3.444.577 1.445.843 2.846.966 7.406.857 2.513.033 631.750 1.281.002 656.214 

2004 2.197.772 658.532 3.517.595 1.451.364 2.869.169 7.865.112 2.583.377 652.577 1.316.901 666.382 

2005 2.308.004 677.390 3.599.333 1.458.970 2.918.605 8.039.675 2.645.834 682.344 1.327.795 680.209 

2006 2.441.001 678.208 3.721.446 1.505.876 2.762.488 8.176.048 2.730.969 719.621 1.367.120 691.299 

2007 2.563.594 689.005 3.877.477 1.521.980 2.931.099 8.387.860 2.819.902 757.436 1.473.094 712.213 

2008 2.619.595 735.677 3.997.536 1.651.898 3.215.741 8.582.726 2.906.319 808.501 1.510.489 730.290 

2009 2.807.220 758.412 4.092.764 1.732.506 3.232.168 8.795.965 2.992.632 859.065 1.583.901 755.359 

2010 2.947.200 780.508 4.235.458 1.776.480 3.945.370 9.029.612 3.094.172 907.074 1.666.581 785.520 

2011 3.060.154 797.825 4.366.563 1.842.935 4.048.944 9.290.035 3.201.628 944.033 1.762.883 814.719 

2012 3.174.370 822.100 4.525.171 1.913.351 4.091.096 9.559.137 3.317.199 981.474 1.862.084 849.018 

2013 3.283.938 843.194 4.676.986 1.979.832 4.126.259 9.822.565 3.445.585 958.393 1.959.395 871.089 

2014 3.418.297 865.306 4.827.265 2.104.549 4.152.586 10.250.627 3.573.490 969.306 2.062.286 912.806 

2015 3.496.790 890.893 4.937.986 2.174.643 4.335.699 10.514.797 3.668.664 1.008.830 2.146.901 899.353 

2016 3.554.370 902.722 5.041.478 2.259.153 4.369.252 10.751.859 3.735.238 1.026.082 2.227.925 912.352 

2017 3.585.760 882.516 5.109.568 2.316.013 4.390.288 10.951.077 3.848.447 1.042.370 2.280.921 902.058 

2018 3.641.486 887.757 5.181.507 2.384.021 4.376.217 11.146.603 3.923.424 1.058.303 2.352.120 919.161 

Fonte: SNIS 
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Tabela 22 – AG006 – Volume de água produzido (1.000 m3/ano) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 559.013,00 224.943,00 783.520,00 422.554,00 1.841.916,00 2.592.557,00 536.336,00 178.951,00 245.995,50 170.288,40 

1999 550.091,00 215.667,00 801.656,00 363.207,00 1.506.711,12 2.596.967,00 554.319,25 183.970,00 255.454,00 151.522,00 

2000 536.687,06 222.270,00 816.038,00 384.415,50 1.754.718,00 2.519.102,75 554.226,00 179.513,00 257.729,00 157.136,00 

2001 531.059,81 231.239,00 804.535,00 440.881,59 1.821.908,12 2.472.212,25 551.590,00 173.661,00 257.024,00 152.175,00 

2002 549.654,10 239.645,00 822.560,00 465.488,00 1.779.378,00 2.588.859,40 563.247,60 182.056,00 265.398,50 154.456,00 

2003 569.120,00 243.642,00 824.322,00 469.568,00 1.734.503,00 2.816.748,40 572.545,00 184.679,30 268.810,80 164.068,00 

2004 577.365,30 234.536,00 799.834,00 500.271,00 1.776.180,00 2.767.474,00 586.944,00 190.429,90 279.025,00 173.763,00 

2005 599.494,00 231.478,00 805.343,00 529.656,00 1.787.910,00 2.826.309,00 609.500,00 197.893,00 298.118,00 191.146,00 

2006 612.013,00 242.501,10 834.560,70 531.108,00 1.826.107,00 2.883.120,00 608.793,40 205.264,00 309.270,00 195.767,00 

2007 629.799,80 246.121,16 857.820,45 532.982,27 1.830.643,62 2.869.827,25 605.641,45 220.490,00 321.840,28 206.987,62 

2008 638.784,80 240.161,07 852.411,45 566.772,44 1.811.592,00 2.848.900,77 611.973,60 224.806,00 316.868,16 198.113,58 

2009 654.748,05 241.184,00 858.744,52 584.153,32 1.804.423,00 2.840.927,65 626.425,01 224.519,00 322.328,42 183.672,34 

2010 657.530,41 251.610,76 887.213,33 625.634,24 1.716.359,21 2.948.771,30 650.110,78 230.714,00 342.225,73 201.151,15 

2011 659.988,07 245.796,06 905.929,75 680.613,52 1.729.939,00 2.988.678,85 681.768,94 234.902,00 352.909,57 216.675,74 

2012 677.727,11 246.669,17 938.867,01 622.101,12 1.774.967,00 3.030.846,84 712.753,96 236.273,00 363.968,59 245.797,06 

2013 717.990,45 244.154,11 962.017,93 590.150,27 1.842.518,20 3.047.453,92 716.919,47 255.958,00 371.654,85 234.071,32 

2014 716.931,89 252.332,98 956.332,77 590.550,13 1.856.211,00 2.827.286,10 730.378,96 251.115,00 383.801,08 224.126,18 

2015 711.146,95 237.708,18 897.787,76 579.336,84 1.915.622,00 2.466.548,11 721.719,95 247.120,00 381.626,73 195.856,03 

2016 717.311,76 231.833,69 922.247,10 548.804,72 1.923.674,00 2.696.202,54 740.678,90 249.683,00 384.650,91 195.382,06 

2017 701.522,06 228.226,17 944.611,54 572.785,11 1.934.909,00 2.783.189,17 756.182,81 218.977,00 376.378,36 198.164,47 

2018 707.521,22 231.483,85 968.629,70 552.218,29 1.957.784,00 2.799.659,59 760.840,19 225.944,00 370.419,48 205.287,34 

Fonte: SNIS 
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Tabela 23 – AG011 – Volume de água faturado (1.000 m3/ano) 

Ano de referência EMBASA CESAN COPASA COMPESA CEDAE SABESP SANEPAR CAESB SANEAGO CAGEPA 

1998 298.996,10 162.256,00 585.667,00 215.554,00 818.733,00 1.817.728,00 380.671,00 147.981,00 162.820,10 97.670,80 

1999 319.017,00 157.847,00 600.155,00 181.775,00 815.474,00 1.782.068,00 398.123,62 144.753,00 167.036,00 89.599,00 

2000 326.380,40 154.977,00 603.206,00 187.733,00 750.987,37 1.729.652,00 406.575,31 140.391,00 167.742,00 93.235,00 

2001 326.228,18 153.304,00 593.459,00 201.146,79 748.664,37 1.697.552,50 408.691,00 136.828,00 168.299,00 97.608,00 

2002 342.222,90 152.915,00 613.861,00 206.048,90 771.714,00 1.770.233,40 415.214,00 142.152,00 177.840,50 102.275,00 

2003 364.608,20 157.211,00 619.314,00 208.039,30 855.550,00 1.764.801,90 419.053,00 143.113,00 172.120,20 107.092,00 

2004 372.771,30 157.080,00 608.430,00 212.537,10 852.004,00 1.692.382,20 425.496,00 146.338,80 175.678,30 110.471,00 

2005 382.969,90 159.704,00 617.600,00 212.370,10 824.745,70 1.758.873,00 438.141,00 150.201,40 187.850,20 113.609,00 

2006 399.080,00 164.101,00 575.671,00 214.191,00 791.001,00 1.806.417,00 447.145,10 156.554,00 187.077,00 112.402,00 

2007 414.737,00 164.451,11 589.718,72 221.571,63 769.017,69 1.846.496,93 460.268,75 161.152,00 200.013,37 119.621,44 

2008 423.602,36 168.753,62 594.647,27 241.809,18 870.945,00 1.877.732,40 472.576,03 165.919,00 204.617,24 120.993,34 

2009 430.086,31 177.070,57 601.811,39 256.944,04 790.425,00 1.917.308,68 487.595,41 168.483,00 209.481,30 124.943,14 

2010 452.251,75 181.880,98 625.034,60 268.341,24 808.824,00 1.994.367,32 507.289,86 177.280,00 229.180,43 124.334,39 

2011 466.066,44 182.567,69 643.788,97 284.734,44 834.848,05 2.044.640,00 526.513,49 179.778,00 237.044,38 134.664,10 

2012 480.586,19 184.338,57 660.552,70 299.519,93 852.158,00 2.093.721,02 549.096,75 184.221,95 252.202,42 136.382,64 

2013 478.450,44 188.722,36 676.374,95 306.309,24 858.703,30 2.134.405,82 559.807,93 186.909,00 261.041,22 139.699,41 

2014 503.395,41 192.557,72 681.040,14 328.104,51 863.109,98 2.058.577,59 581.617,82 187.122,00 270.039,43 136.381,12 

2015 463.378,84 184.675,95 634.319,20 331.763,22 874.020,00 1.898.310,04 578.280,91 185.300,00 263.525,65 135.539,71 

2016 544.365,91 181.643,01 607.382,02 310.638,14 850.013,00 1.982.011,29 585.885,46 187.771,00 263.507,18 133.278,29 

2017 499.230,11 177.528,59 584.773,40 326.681,18 865.286,00 2.062.410,87 547.582,77 175.029,00 263.482,01 138.317,76 

2018 413.703,93 177.557,00 578.102,69 323.943,56 918.985,00 2.094.525,15 512.579,84 176.918,00 261.132,74 152.006,29 

Fonte: SNIS 

 

 


