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Giovana dos Santos Itaboraí 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto de Indicadores Socioeconômicos e Estrutura Contratual nos Índices de 

Cobertura de Saneamento da Região Sudeste 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

29 de janeiro de 2021 



 
 

 

    Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      

 Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 

 

 

                   

 

                    Itaboraí, Giovana dos Santos 

                      Impacto de indicadores socioeconômicos e estrutura contratual nos 

índices de cobertura de saneamento da Região Sudeste / Giovana dos Santos Itaboraí. 

– 2021.   

   49 f.  

 

                       Dissertação (mestrado) - Fundação Getulio Vargas, Escola Brasileira 

                   de Economia e Finanças.                         

                        Orientador: Pedro Henrique Engel Guimarães. 

                        Inclui bibliografia. 

 

                        1. Saneamento – Aspectos sociais – Modelos econométricos – Brasil, 

                   Sudeste. 2. Saneamento – Investimentos – Brasil, Sudeste. 3. Risco 

(Economia) 4. Agências reguladoras de atividades privadas. I. Guimarães, Pedro 

Henrique Engel. II. Fundação Getulio Vargas. Escola Brasileira de Economia e 

Finanças. 

                    III. Título. 

 

 

                                                                                    CDD – 362.1 

 

 

    Elaborada por Márcia Nunes Bacha – CRB-7/4403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

GIOVANA DOS SANTOS ITABORAÍ 

 

Impacto de Indicadores Socioeconômicos e Estrutura Contratual nos Índices de Cobertura de 

Saneamento da Região Sudeste  

  

  

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação 

Getúlio Vargas como requisito parcial para obtenção 

do grau de Mestre em Economia Empresarial e 

Finanças.  

Área de concentração: Políticas Públicas.  

                                                                      

Orientador: Pedro Henrique Engel Guimarães 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2021 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus e à minha maravilhosa família por todo amor, apoio e incentivo.  

Aos brilhantes professores e monitores, pela dedicação, profissionalismo e conhecimento 

compartilhado. 

Ao meu orientador, Pedro Engel, e também à Juliana Smiderle, que gentilmente aceitaram 

colaborar com essa dissertação e estiveram disponíveis ao longo de toda a jornada. Agradeço 

pela paciência e pela competência. 

Aos amigos que, de alguma forma, fizeram-se presentes durante desse ciclo, em especial aos 

que dividiram comigo reflexões e trabalhos, os quais levo da FGV para a vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Este trabalho utiliza modelos econométricos para avaliar o impacto de indicadores 

socioeconômicos e da estrutura contratual nos índices de cobertura de saneamento nos 

municípios do Sudeste do Brasil. A análise se debruça sobre esta região pois, apesar de 

apresentar melhor cobertura de saneamento no país, ainda se verifica considerável 

heterogeneidade na performance dos prestadores entre seus municípios. Para o estudo, 

estruturou-se um banco de dados para análise em Cross Section, referente ao ano de 2018, e 

foram estimadas regressões com indicadores de água e esgoto do Sistema Nacional de 

Informações sobre o Saneamento (SNIS), quais sejam, IN023 – Índice de Atendimento Urbano 

de Água, e IN024 – Índice de Atendimento Urbano com Rede de Esgoto. Os dados foram 

extraídos do SNIS, IBGE e CERI-FGV. Os resultados evidenciam uma relação positiva entre 

instrumentos contratuais bem formulados - com metas mensuráveis, específicas, factíveis e que 

fixem prazos determinados para consecução de obras, bem como que prevejam a alocação de 

risco de demanda de forma compartilhada entre as partes - e maiores índices de cobertura de 

esgoto e abastecimento de água. Isto reforça a necessidade de se assegurar ambiente regulatório 

robusto, de acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, que defina as condições 

de atuação das firmas e fomente mecanismos que permitam ampliar investimentos a fim de se 

alcançar a universalização.  

 

Palavras-chave: Investimentos, setor privado, metas SMART, alocação de riscos, água, 

esgoto, cobertura, sudeste, companhia estadual de saneamento básico, regulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This article uses econometric models to assess the impact of socioeconomic indicators and the 

contractual structure on sanitation coverage indicators in municipalities in the Southeast of 

Brazil. The analysis focus on this region because, despite having the best sanitation coverage 

in the country, there is still heterogeneity in the performance of providers between 

municipalities. Hence, a Cross Section database for the year 2018 was structured, and 

regressions were estimated with water and sewage indicators from the Sistema Nacional de 

Informações sobre o Saneamento (SNIS), which are, IN023 - Urban Water Service Index, and 

IN024 - Urban Sewerage Service Index. The data were obtained from SNIS, IBGE and CERI-

FGV. The results show a positive relation between well-formulated contractual instruments - 

with measurable, specific, feasible goals that set deadlines for the completion of works and set 

risk allocation of demand in a shared manner between the parties - and higher rates of sewage 

coverage and water supply. This reinforces the need to ensure a robust regulatory environment, 

that monitors and inspects the provision of services, defines the operating conditions of firms 

and promotes mechanisms that allow expanding investments in order to achieve 

universalization. 

 

 

 

KEYWORDS: Investments, private sector, SMART goals, risk allocation, water, sewage, 

coverage, southeast, state sanitation company, regulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O saneamento básico constitui relevante aspecto da saúde pública e da economia e compreende 

o conjunto de serviços estruturais de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 

sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas (Lei nº 11.445/2007).  

A precariedade no saneamento se reflete no surgimento e proliferação de graves doenças e na 

alta mortalidade de crianças menores de cinco anos residentes em áreas vulneráveis, sobretudo 

nas regiões norte e nordeste do país. Diversos estudos indicam que a ausência ou má prestação 

desse serviço afeta também a produtividade do trabalhador e rendimento escolar de estudantes. 

Conforme levantamento do Instituto Trata Brasil, estima-se que brasileiros que não possuem 

acesso a serviço de coleta de esgoto apresentam salário médio 6,8% inferior aos que possuem 

condições semelhantes de empregabilidade com a disponibilidade do serviço. Essa diferença 

foi estimada em 3,2% no que tange ao acesso à rede de distribuição de água (Instituto Trata 

Brasil, 2018). 

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abrangendo os anos de 

1993 a 2016 nos permite calcular a média do período para Doenças Relacionadas ao 

Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) no país, de 345 por 100.000 habitantes, conforme 

dados apresentados no Gráfico 1 a seguir. É evidente que este indicador apresentou significante 

redução desde o primeiro ano demonstrado, mas ainda segue num nível alarmante, sobretudo 

se considerarmos uma economia do porte da brasileira.  

 

Gráfico 1. Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS (DATASUS), registros de 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH). IBGE. Elaboração própria. 
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No entanto, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

os investimentos e as execuções de obras não acompanham as necessidades do país. Mais à 

frente os números serão esmiuçados, mas há que se destacar, desde já, que a meta de 

universalização dos serviços de saneamento no Brasil até 2033, prevista na versão final do 

Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) lançado em 2013, cuja versão revisada (a 

cada 4 anos) está atualmente em fase final de avaliação, não seria cumprida, caso mantida a 

média de investimentos dos últimos anos no setor. Os investimentos estimados para a 

universalização montam em R$ 597,9 bilhões até 2033 (PLANSAB, 2019), o que se espera ser 

alcançado com a aprovação do Novo Marco do Saneamento, Lei nº 14.026, de 15 de julho de 

2020 regulamentado pelo Decreto nº 10.588, de 24 de dezembro de 2020. 

Com o novo marco regulatório, foram ampliadas as oportunidades de participação de atores 

privados neste ramo, até o momento fortemente marcado pela atuação pública por intermédio 

das Companhias Estaduais. A expectativa é que o saneamento seja universalizado no país, que 

se fomente a preservação do meio ambiente, proporcionando qualidade de vida, aquecendo a 

economia e atraindo bilhões em investimentos, amparados por um ambiente de segurança 

jurídica, sustentável e competitivo.  

Conforme repisado, a prestação dos serviços de saneamento no Brasil é feita majoritariamente 

pelo setor público, com 26 companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) atendendo a 

aproximadamente 74% da população urbana brasileira (SNIS, 2018). O movimento de 

privatização de empresas estatais chegou ao setor de saneamento apenas em 1995, após a Lei 

das Concessões (Lei nº 8.987), que estabeleceu as normas para a participação privada nos 

projetos de prestação de serviços de utilidade pública. É completamente inviável que os 

investimentos necessários à universalização do saneamento básico brasileiro sejam 

provenientes somente do setor público. Assim, uma maior participação do setor privado torna-

se muito relevante e já é realidade para 50 municípios da região Sudeste, totalizando 45 

contratos, que serão objeto deste estudo, assim como os contratos com prestadores públicos 

nessa região, totalizando 1.116 observações em 1.112 municípios, pois alguns apresentam 

prestadores de água e esgoto diferentes. 

Ainda que estudos recentes demonstrem maior efetividade de operadores privados na expansão 

e qualidade de serviços de água e esgoto, há diferenças substanciais nos indicadores de 

desempenho desse serviço entre municipalidades que adotaram este modelo e, no fito de 
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compreendê-las, há que se apurar eventual causalidade de indicadores socioeconômicos e 

estrutura contratual utilizados a fim de avaliar o resultado dos índices de cobertura. 

Não é simples encontrar mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e 

aumento de produtividade de forma a tornar o monopólio mais próximo de uma concorrência 

perfeita e a mitigar os riscos financeiros do setor. Sabe-se que a presença do capital privado 

altera a estrutura de incentivos, permitindo, em regra, que o operador privado aproprie ganhos 

associados à redução nos custos de prestação do serviço, ao que se depreende ser provável que 

gestores de firmas privadas se empenhem em reduzir de custos, a depender modelo regulatório 

adotado. Há que se assegurar, todavia, mecanismos regulatórios que promovam um 

acompanhamento efetivo dos serviços prestados, para que os incentivos para redução de custos 

não levem à deterioração da qualidade do serviço ofertado.  

Cabe, então, avaliar a estrutura e a matriz de riscos dos contratos do setor, tanto aqueles já 

concedidos a companhias privadas quanto aqueles cujo operador é CESB, no fito de extrair 

variáveis explicativas que, analisadas junto a dados socioeconômicos dos municípios possam 

explicar as diferenças no desempenho desses serviços em cada município da região Sudeste, 

objeto da análise. Para tanto, serão realizadas regressões a fim de apurar os aspectos que mais 

fortemente influenciam a prestação de forma eficaz e ampla. Serão analisados os resultados das 

regressões para tentar compreender o que de fato explica um alto índice de cobertura. 

Este trabalho se divide em 7 seções. A seção 1 introduz o estudo desenvolvido, seguido do 

panorama do saneamento no país, elucidando a legislação correlata. Posteriormente, traça-se o 

perfil do modelo institucional do seguimento com análise das formas mais comuns de 

contratação do prestador do serviço. Por fim, apresentam-se as características e peculiaridades 

da região sudeste e seus contratos, com análise descritiva dos dados coletados, apresentação 

dos modelos econométricos e regressões realizadas, seguidas da conclusão e dados 

bibliográficos. 
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2. CENÁRIO DO SANEAMENTO NO BRASIL 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Apesar de ser uma das maiores economias do mundo, o Brasil está na 112ª posição entre 

infraestruturas de saneamento1, o que acaba por limitar seu desenvolvimento. Figurando dentre 

os mais básicos e essenciais serviços de utilidade pública, é um dos setores de infraestrutura 

que recebe menos investimentos e que pouco avançou nos últimos anos. A ampliação de sua 

cobertura está fortemente ligada à qualidade de vida da população, ao desempenho da atividade 

econômica, produtividade de trabalhadores e rendimento escolar dos estudantes. 

É natural supor que quanto maior o número de pessoas com acesso a serviços de água e esgoto, 

menor o risco de enfermidades e maiores as externalidades positivas para o meio-ambiente, 

qualidade de vida e geração de renda. Logo, o acesso ao saneamento está positivamente 

correlacionado com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O índice brasileiro, 0,581, é inferior às médias da 

América do Norte e da Europa e até mesmo às de alguns países do norte da África e Oriente 

Médio, que possuem renda média inferior que à do Brasil (Instituto Trata Brasil, 2018).  

Dados da OMS revelam que 88% das mortes por diarreias no mundo são causadas pelo 

saneamento inadequado, sendo que mais de 99% destas mortes ocorrem em países em 

desenvolvimento, e aproximadamente 84% delas afetam as crianças (2009 apud Who; 

Kronemberger, 2013). Nesse sentido, mister contextualizar a condução desta política pública 

no país e suas respectivas legislações.  

A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, chamada de Lei Nacional do Saneamento 

Básico (LNSB), estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico no Brasil, 

determinando, em seu art. 52, que a União elaborasse o Plano Nacional de Saneamento Básico2. 

A referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010. Para usufruir dos benefícios 

 
1 0,581 em 2011 - Pontuação do Brasil no Índice de Desenvolvimento do Saneamento – um indicador que leva 

em consideração a cobertura por saneamento atual e sua evolução recente e varia de 0 a 1. 

2 O Plano prevê meta para universalização do serviço de saneamento no país para 2033, que até pouco tempo 

certamente não se concretizaria em vista dos baixos investimentos no setor. Para que a meta seja cumprida, deve 

haver considerável aumento do valor anual de investimento na área Em 2016, por exemplo, foram investidos R$ 

11,8 bilhões em saneamento, ou seja, 0,19% do PIB nacional, já em 2017 caiu para R$ 10,96 bilhões, 0,17% do 

PIB e, em 2018, 13,2 bilhões, novamente 0,19% do PIB. (a meta do PLANSAB para o setor é de 0,33% do PIB). 

Com a sanção do novo marco do saneamento, inaugura-se uma expectativa mais favorável aos investimentos. 
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estabelecidos por lei, os Municípios deveriam elaborar seus planos municipais definindo 

horizontes de universalização da prestação de serviços. No entanto, em vista das dificuldades 

para sua elaboração, foi publicado o Decreto 10.203, de 22 de janeiro de 2020, que mais uma 

vez estende o prazo para que os Municípios elaborem seus Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSB), agora para 31 de dezembro de 2022. A inexistência do Plano após este prazo 

obstará o acesso recursos federais para saneamento básico.  

Após a promulgação da lei em comento, o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), instituído pelo Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007, com objetivo 

de ampliar investimentos e viabilizar melhor gestão de recursos no setor. Dentre as áreas 

abrangidas pelo PAC estava o saneamento, visando a expandir a cobertura dos serviços, ao que 

foram disponibilizados recursos do Orçamento da União, havendo previsão também de 

contrapartidas de estados e municípios contemplados e recursos privados.  

Pelo exposto no balanço do PAC do Governo Federal, do período de 2015 a 2018, as 

intervenções de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos 

urbanos, incluindo estudos e projetos, distribuídos em todos os estados brasileiros, totalizaram 

R$ 72,7 bilhões em investimentos sendo concluídos 5.665 empreendimentos, com a aplicação 

de R$ 23,5 bilhões (Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 2015-2018).  

Estudo do Instituto Trata Brasil cobrindo o período de 2009 a 2015 selecionou amostra de 340 

obras do PAC Saneamento sendo 183 de esgoto e 157 de água. Somando-se as obras de água e 

esgotos, são R$ 22,07 bilhões em 340 obras, sendo que os recursos do Orçamento Geral da 

União respondem por R$ 5,48 bilhões (24,8%), financiamento da CEF por R$ 12,21 bilhões 

(55,3%) e BNDES por R$ 4,38 bilhões (19,8%) (Instituto Trata Brasil, 2016).  

Nesse diapasão, ainda que predominantemente público, há que se observar o incremento da 

participação de investimentos e empresas privadas no setor de saneamento, em suas diversas 

formas de contrato. Dados da Associação das Concessionárias Privadas de Água e Esgoto 

(ABCON), estimam que as concessionárias privadas e PPPs mantêm participação próxima de 

20% dos recursos aplicados no setor, ainda que presentes em somente 6% das cidades 

brasileiras (ABCON, 2019).  
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                       Gráfico 2. Investimentos em Saneamento. Fonte: SNIS. Elaboração própria. 

 

Pelos dados de 2018 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, estima-se em 169 

milhões o contingente de habitantes no país atendidos com abastecimento de água e 107,5 

milhões atendidos com esgotamento sanitário (SNIS, 2018). O investimento total no 

saneamento em 2018 ficou em R$ 13,2 bilhões, ou 0,19% do PIB, ainda muito pouco relevante 

se considerarmos o volume necessário para universalização. 

 
                      Gráfico 3. PIB e Saneamento. Fonte: SNIS e IBGE. Elaboração própria. 

 

De acordo com o Instituto Trata Brasil, em duas décadas, considerando o período de 2016-

2036, já descontando os custos da universalização, estimados em cerca de R$ 395 bilhões3, os 

ganhos econômicos e sociais trazidos pela universalização do serviço são projetados em R$ 1,1 

trilhão (Instituto Trata Brasil, 2018). Ou seja, os benefícios esperados são muito superiores aos 

custos para universalizá-lo. Por levantamento de junho de 2020 da consultoria KPMG em 

 
3 Valor a preços de dezembro de 2016 conforme estudo do Instituto Trata Brasil.  
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parceria com a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto, o custo da universalização do saneamento no país monta em R$ 753 bilhões até 

2033, sendo R$ 498 bilhões de novos investimentos para expansão da infraestrutura de 

saneamento, R$ 144 bilhões em distribuição de água e R$ 354 bilhões em coleta e tratamento 

de esgoto (ABCON; KPMG, 2020). Já pelos dados apresentados no PLANSAB, há previsão de 

necessidade de investimento de R$ 597,9 bilhões entre 2019 e 2033 (PLANSAB, 2019).  

Com a recente aprovação do novo marco do saneamento, espera-se um incremento de 

privatizações e investimentos no setor, que poderão servir também de impulso à recuperação 

da economia, agora ainda mais fragilizada com a pandemia causada pelo novo coronavírus, em 

que se evidencia, mais fortemente, o caráter de essencialidade desse serviço.  

2.2 LEGISLAÇÃO ATUAL 

A estrutura monopolista típica da prestação de serviços e disponibilização de infraestrutura de 

saneamento, de titularidade municipal no caso de interesse local e titularidade conjunta com o 

Estado no caso de interesse comum em regiões metropolitanas precipuamente, induz-nos ao 

arcabouço regulatório a fim de assegurar o equilíbrio dos contratos, o estímulo à eficiência da 

sua execução e a remuneração que cubra tanto custos operacionais dos serviços quanto os 

investimentos para universalização de disponibilidade e uso. O modelo de estrutura contratual 

é crucial para fomentar incentivos, apresentar bom desempenho e garantir ampliação da oferta. 

A celeuma por trás das formas de financiamento desses serviços, principalmente por tarifa, 

também pode afetar o desempenho e sustentabilidade do serviço prestado. Nesse sentido, mister 

apurar os indicadores relevantes para determinar a qualidade do serviço entre os municípios da 

região Sudeste.   

No que tange ao parceiro privado, a despeito de ainda haver no país forte resistência por parte 

da população quanto a sua entrada neste ramo, e mesmo não contando com os mesmos 

benefícios das companhias públicas como isenção tributária, subsídios e empréstimos não 

onerosos, sua atuação tem apresentado resultados positivos. Acredita-se haver incentivos para 

serem mais eficientes e demonstrarem bons indicadores, caso estejam amparadas por um 

ambiente regulatório adequado. 

Nesse sentido, há que se detalhar a legislação mais recente que embasa essa importante política 

pública a fim de compreender o panorama do setor. Antes de ser aprovado, o novo marco legal 



17 
 

do saneamento, previsto no âmbito da Medida Provisória nº 868/20184, acabou sendo com ela 

arquivada. A MP previa facilitação da privatização do setor e atuação de órgão Federal como 

regulador dos serviços públicos de saneamento básico. Ato contínuo, o Projeto de Lei nº 

3.235/19, apensado ao Projeto de Lei nº 3.189/195, visou então a estabelecer novo marco legal 

do saneamento básico mas foi retirado de tramitação. 

Outro projeto, PL nº 10.996/18, apensado ao PL nº 3.261/19 (este então contemplando os três 

projetos de lei citados), tratou sobre o tema.  A proposta era idêntica aos textos das MPs nº 

844/18 e nº 868/18 e previam que a Agência Nacional de Águas (ANA) atuaria como reguladora 

dos serviços públicos de saneamento básico.   

Porém, o aludido PL nº 3.261/19 do Senado Federal, foi substituído. No dia 11 de dezembro de 

2019, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base do Projeto de Lei nº 

4.162/2019, do Poder Executivo, que também altera o marco legal do saneamento básico. Este 

PL foi aprovado e se transformou na Lei Ordinária nº 14.026/2020, o Novo Marco do 

Saneamento.  

2.3 DADOS SOBRE O SERVIÇO DE SANEAMENTO NO PAÍS 

Em 2018, ano base da análise dos dados, o SNIS apurou informações sobre abastecimento de 

água em 5.146 municípios, com população urbana de 173,2 milhões de habitantes, o que 

representa 92,4% em relação ao total de municípios e de 98,1% em relação à população urbana 

do Brasil (SNIS, 2018). 

A Tabela 1 demonstra o percentual de cobertura, população atendida e incremento da prestação 

de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto em 2018 no Brasil. 

 

 Água Esgoto 

População Urbana Atendida 160,7 105,5 

Índice Médio(%) 92 60,9 

Aumento em relação a 2017 (%) 0,4 1,9 

                                       
                                    Tabela 1. Cobertura 2018 Brasil. Fonte SNIS. Elaboração própria. 

 

 
4 Reedição da MP nº 844/2018 que perdeu a eficácia devido ao fim do prazo para edição de decreto legislativo 
5 O PL nº 3.189/19 replica o texto da MP nº 868/2018, mas retira do texto a obrigatoriedade de concorrência 

pública em contratos de água e esgoto. 
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A Tabela 2 a seguir apresenta a distribuição dos prestadores de serviços participantes do SNIS 

em 2018 segundo abrangência e atendimento. 

 
 

 
              Tabela 2. Distribuição Prestadores 2018. Fonte: SNIS. Elaboração própria 

 

A Tabela 3 abaixo exibe prestadores de serviços classificados segundo a abrangência e formas 

de organização jurídica. 

 

          Tabela 3. Natureza Jurídica Prestador. Fonte: SNIS. Elaboração própria 

 

A Tabela 4 traça um panorama geral do serviço, conforme relatório do SNIS em 2018, bem 

como a diferença entre 2017 e 2018.  

Prestadores de Serviços Quantidade de Municípios 

Atendidos 

População Urbana dos 

Municípios 

Abrangência Quantidade Água Esgoto Água Esgoto 

Regional 28 4.029 1.403 129.754.872 105.341.765 

Microrregional 8 35 20 928.927 826.207 

Local 1.532 1.102 1.107 44.830.494 52.547.831 

Total 1.568 5.166 2.530 175.514.293 158.715.803 

 

Abrangência Natureza Jurídica 

Administração 

Direta 

Autarquia Sociedade 

Economia Mista 

Empresa 

Pública 

Empresa 

Privada 

Organização 

Social 

Regional 0 2 24 1 1 0 

Microrregional 0 3 0 0 5 0 

Local 996 422 6 5 100 3 

Total 996 427 30 6 106 3 
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           Tabela 4. Dados Gerais 2018. Fonte: SNIS, elaboração própria. 
 

O valor de investimento no setor em 2018, de R$ 13,2 bilhões, representa um acréscimo de 

20,1% em relação a 2017, quando o total investido foi de R$ 11 bilhões. Verificou-se 

crescimento de 3,3% e 22,0% de investimentos em abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, respectivamente, em relação a 2017 (SNIS, 2018).  

Por meio da Tabela 5 traça-se um paralelo entre o nível de investimentos realizados e os déficits 

de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário (utilizou-se média aritmética 

dessas participações entre 2014 e 2018).   

 Unidade Valor 

População total atendida 

com abastecimento de água 

Habitantes 169.085.425 

Quantidade de ligações 

totais de água 

Ligações 57.167,050 

Extensão da rede de água Km 662.638 

Aumento em relação a 2017 % 2,1 

População total atendida 

com esgotamento sanitário 

Habitantes 107.480.164 

Quantidade de ligações 

totais de esgotos 

Ligações 32.529.045 

Extensão da rede de esgotos km 325.602 

Aumento em relação a 2017 % 4,2 
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              Tabela 5. Investimento x Déficit. Fonte: SNIS, elaboração própria. 

 

Quanto à tarifa média praticada (IN004), que se obtém pela razão da receita operacional direta 

total pela soma do volume de água faturado com o volume de esgotos faturado, quando houver, 

chega-se a R$ 3,97/m3, incremento de 9,4% em relação ao valor de 2017 (SNIS, 2018), 

conforme demonstrado no Gráfico 4. 

 

 
                 Gráfico 4. Tarifa Média x Despesa Média. Fonte: SNIS. Elaboração própria. 

 

 

 

Macrorregião Participação no 

déficit de acesso (%) 

 Participação nos 

investimentos 

realizados ( %) 

 

 Água Esgotos Água Esgotos 

Norte 30,6 13,4 3,9 3,5 

Nordeste 36,7 35,2 20 13,9 

Sudeste 25,6 25,8 55,1 54,7 

Sul 3,8 16,4 12,8 18,4 

Centro-Oeste 3,2 9,1 8,2 9,6 
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3. ANÁLISE DO MODELO INSTITUCIONAL  

Com a entrada em vigor da Lei nº 11.445/2007 e publicação do Decreto nº 7.217/2010, que a 

regulamentou, e recentemente da Lei nº 14.026/2020 e publicação do Decreto regulamentador 

nº 10.588/2020 foram estabelecidos novos parâmetros e paradigmas para o setor. A lacuna em 

relação à titularidade do serviço foi abordada na lei mais recente com o reconhecimento legal 

expresso quanto à titularidade dos municípios, no caso de interesse local, e do Estado, em 

conjunto com os Municípios que compartilhem instalações operacionais integrantes de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar 

estadual, no caso de interesse comum (Lei nº 14.026/2020). 

 

Até então, no modelo institucional predominante de gestão do saneamento básico no país os 

regulamentos são comumente definidos pelos próprios prestadores de serviços. Conforme 

descrição de Nascimento, Galvão Junior e Mesquita (2003 apud Nascimento, Galvão Junior e 

Mesquita; Monteiro; Galvão Junior), a despeito da previsão legal, havia omissão nos contratos 

quanto à regulação e fiscalização da prestação dos serviços, e da fixação de metas de qualidade 

e de atendimento, o que inviabilizava o controle sobre a execução dos serviços. Durante o Plano 

Nacional de Saneamento (PLANASA)6 havia algum controle exercido pelo Banco Nacional de 

Habitação (BNH) por meio de instrumentos de liberação e corte das verbas, que acabava 

atuando como regulador (Silva, 2002). Assim, o atual modelo de gestão dos serviços fez das 

CESBs reguladoras e reguladas simultaneamente.   

 

Com o novo marco rompe-se com o paradigma de autorregulação. Entre as mudanças mais 

relevantes está também a atribuição de competência à Agência Nacional de Águas, passando a 

ser denominada Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), para edição de 

normas de regulação dos serviços, assegurando uniformidade na regulação do setor e garantindo 

segurança jurídica a prestadores e usuários, em contraposição ao modelo difuso e 

descentralizado que vigora atualmente. 

 

 

 

 
6 PLANASA foi instituído em 1971 por iniciativa do Governo Federal, que passou a concentrar as decisões sobre 

a condução das políticas de saneamento e fomentou a criação das CESB. Era gerido pelo BNH e vigorou até 1992. 
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3.1 MODALIDADES DE ARRANJOS PÚBLICO-PRIVADOS 

A celebração do instrumento contratual regendo direitos e deveres de municípios e prestadores 

foi viabilizada por meio da Lei nº 11.445/2007. Antes do referido diploma, era comum a 

precarização da formalidade entre as partes. Não havia, todavia, incentivo à concorrência entre 

firmas que viessem a prestar o serviço. Com a Lei nº 14.026/2020 extingue-se o modelo atual 

de contratação direta entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto e torna-se 

obrigatória a realização de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. 

No Brasil, as formas de contratação do serviço de saneamento seguem diferentes modelos e era 

premente a necessidade de alterações vez que o acesso ao saneamento, especialmente quanto 

ao esgotamento sanitário, ainda está distante da universalização. A cada ano, constata-se a 

significativa evolução das parcerias entre a iniciativa privada e as prefeituras municipais, que 

tendem a aumentar com a nova legislação, sendo as modalidades mais comuns: 

 
          Tabela 6. Modalidades Contratação Parceiro Privado. Fonte CERI FGV. Elaboração própria 

 

 

 

 

 

Modalidade Características 

Contrato de Performance Contratos de curto prazo em que a empresa privada se 

compromete com tarefas específicas, realizando os 

investimentos necessários e cumprindo metas, a cuja 

remuneração fica atrelada. 

Locação de Ativos Contratos de longo prazo em que a empresa privada é 

responsável por construir e alugar um ativo relacionado a 

saneamento para o agente público. 

PPP Regulado pela Lei nº 11.079/2004, podendo ser do tipo 

concessão patrocinada ou administrativa com prazo de 5 a 35 

anos. 

Subdelegação O ente público subdelega a um agente privado, por longo prazo, 

serviços de saneamento em uma área em que ele é prestador dos 

serviços. O agente privado recebe remuneração por meio de 

tarifa paga pelos consumidores e realiza os investimentos 

necessários para atingir as metas do contrato. 

Concessão O agente privado (concessionária) recebe do ente público titular 

(concedente) o direito de prestação dos serviços de saneamento 

em certa área, por até 50 anos, bem como o direito de uso da 

estrutura já existente, tendo por obrigação o cumprimento do 

cronograma de obras e metas de cobertura previstas em contrato 

e sendo remunerado pela tarifa cobrada dos consumidores. 
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3.2 MODELOS REGULATÓRIOS 

Segundo Fernando Camacho e Bruno Rodrigues (2014), nas últimas décadas as duas 

abordagens de regulação de preço mais comuns para proteger consumidores de efeitos de 

monopólios naturais têm sido a discricionária (cost-based) e por contrato (non cost-based). Na 

primeira, mais flexível, com realinhamento periódico de preço-teto (comum em ambas as 

abordagens), os preços são ajustados periodicamente aos custos de prestação do serviço por 

meio da Revisão Tarifária Periódica (RTP); e na segunda, com regras mais automatizadas de 

investimento e remuneração do prestador, os custos não interferem nos preços.  

No Brasil, a regulação discricionária tem sido utilizada nas atividades de gás natural, energia 

elétrica e em serviços prestados por estatais de saneamento; e a regulação por contrato utilizada 

mais comumente no setor de transportes. Os dois modelos mais frequentes na regulação 

discricionária são por Custo de Serviço (Cost of Service) e por Preço-Teto (Price Cap). A 

metodologia do Price Cap, proposta por Littlechild (1983), calcula anualmente o preço teto 

com base no preço teto do ano anterior ajustado pelo RPI (em inglês Retail Price Index, 

geralmente um índice de inflação selecionado) menos o fator de eficiência X determinado pelo 

regulador formando a equação: RPI — X.  Esse mecanismo pode envolver também um fator Y 

de repasse de custos para os consumidores: RPI — X + Y (Pires e Piccinini, 1998). No Brasil, 

a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) adota este modelo para o serviço de 

distribuição de energia de energia elétrica.  

Cabe abordar, ainda, a utilização da tarifação pelo Custo do Serviço (Cost of Service) como 

ferramenta regulatória de setores de monopólio natural. Nesta modalidade, os preços devem 

remunerar os custos totais e conter uma margem que proporcione uma TIR (Taxa Interna de 

Retorno) atrativa ao investidor (Barbosa, Sampaio, Guerra, 2019), permitindo à empresa cobrir 

seus custos de operação e de capital. Assim, o preço regulado é estabelecido depois de os custos 

serem incorridos e validados pelo regulador (Camacho e Rodrigues, 2014) e o preço é 

reajustado anualmente até a próxima RTP, que não tem data certa para ocorrer, mas sempre que 

a firma ou o regulador determinar. 

4. CONTRATOS DA REGIÃO SUDESTE  

 

A despeito das constantes discussões acerca de eventuais reestatizações do saneamento, 

observadas sobretudo na Europa, com a retomada pelo setor público de contratos antes 

conferidos a parceiros privados, no Brasil a expectativa é oposta. A tendência no país é acelerar 
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atuação de atores privados, fortalecer a regulação, garantir serviço eficiente e efetivo e alcançar 

a universalização mantendo tarifas razoáveis ao usuário, a fim de se evitar o retorno à gestão 

pública, o que costuma ensejar longas e dispendiosas disputas judiciais.  

Infelizmente, o país não tem conseguido obter um bom desempenho no saneamento, parecendo 

improvável que o setor público possa garantir sozinho os recursos necessários para sua 

universalização, haja vista os déficits de cobertura acumulados e as estimativas de 

investimentos necessários para superá-los. Ademais, entre os contratos com operadores 

privados também há consideráveis diferenças nas performances de prestadores, e os motivos 

dessa disparidade serão investigados.  

O aperfeiçoamento da regulação é um dos temas mais sensíveis do setor, vez que atualmente 

lida-se com diversas normas consideradas difusas e despadronizadas. Há uma grande 

expectativa por uniformização, já que as diretrizes gerais passarão a ser editadas pela Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico.  

 

Com base na análise dos contratos de serviço de saneamento na Região Sudeste, espera-se 

compreender o desempenho de operadores públicos e privados, analisando os avanços do 

serviço de alguns e defasagem de outros, considerando o perfil socioeconômico das 

municipalidades abarcadas, em consonância com a estrutura contratual adotada. 

5. ANÁLISE 

5.1 AMOSTRA 

Foram realizadas regressões econométricas utilizando análise de dados em Cross Section, tendo 

por base dados dos Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2018 e, ainda, do Centro de Estudos e 

Regulação em Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas (CERI-FGV). Os dados abarcam 

1.116 observações, sendo 1.112 municípios dos quatros estados da região Sudeste, sendo 394 

de São Paulo, 80 do Rio de Janeiro, 585 de Minas Gerais e 53 do Espírito Santo. 1.066 

Municípios possuem serviço de saneamento prestado por Companhias Estaduais e 50 por 

prestador privado. Os municípios do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, São João de Meriti e 

Saquarema possuem um prestador público e um privado, mas a maior parte dos contratos 

estabelece a prestação dos dois principais serviços, abastecimento de água e coleta de esgoto. 

Observou-se que o Estado de São Paulo é o que apresenta maior quantitativo de agências 
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reguladoras municipais ou regionais, 7 na base de dados analisada, todas em municípios com 

prestador privado.   

Os municípios de Araruama, Saquarema e Silva Jardim estão abarcados num mesmo contrato, 

operados pela Concessionária Águas de Juturnaíba S/A. Assim como a Prolagos S/A, que presta 

serviço aos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e 

São Pedro da Aldeia. A amostra ficou assim distribuída: 

 

Estado Municípios 

abarcados/Contratos com 

prestadores privados  

Municípios 

abarcados/Contratos com 

CESBs  

RJ 80/20 80/64 

SP 394/25 394/369 

MG 585/4 585/581 

ES 53/1 53/52 

Total 

Municípios 
1.112 

              Tabela 7. Contratos de Serviços de Saneamento. Elaboração própria 

 

Os gráficos 5, 6 e 7 a seguir traçam um panorama do desempenho das quatro grandes CESBs 

do Sudeste e evidenciam os valores realizados em investimentos, em paralelo às despesas de 

pessoal. Essa demonstração é relevante eis que um dos principais motivos apontados para a não 

universalização do saneamento no Brasil é a falta de recursos para investimentos no setor já 

que muitas das CESBs possuem limitada capacidade de investimento e altas despesas com 

pagamento de pessoal. Observa-se que a SABESP é a companhia com melhor desempenho nos 

dois indicadores que serviram de variáveis dependentes à presente análise, quais sejam, IN023 

- Índice de Atendimento Urbano de Água e IN024 – Índice de Atendimento Urbano com Rede 

de Esgoto. É também a companhia com maior volume de investimentos, totalizando R$ 3,9 

bilhões. Os dados são de 2018. 



26 
 

 
                       Gráfico 5 – Média Indicadores IN024 e IN023 CESBs Sudeste. 

                         Fonte SNIS. Elaboração Própria. 

 

 
  Gráfico 6 – Investimentos Estatais Sudeste. Fonte SNIS. Elaboração Própria. 
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                 Gráfico 7 – Despesa Média Mensal com Pessoal Próprio/Número de Empregados Próprios.  

                 Fonte: SNIS e Demonstrações Financeiras da Companhia. 

 

 

5.2 PANORAMA SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO SUDESTE 

Composto pelos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o Sudeste 

possui a maior concentração populacional do território brasileiro, conforme censo de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), totalizando 80.364.410 habitantes, ou 

42,2% do total nacional, e um total de 1.668 municípios (IBGE, 2010). É também a região com 

mais alto índice de urbanização – 92,1%, e a mais desenvolvida e rica do país, onde estão suas 

duas maiores metrópoles, com grande parque industrial, sendo responsável por cerca de 53% 

do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. A Tabela 8 a seguir condensa os principais aspectos 

da região: 
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Tabela 8. Dados Socioeconômicos Região Sudeste. Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

 

5.3 ALOCAÇÃO DE RISCOS  

 

Relevante aspecto para a estruturação de contratos junto à administração pública é a alocação 

de riscos do negócio vez que a adequada distribuição desses fatores pode permitir que a 

prestação do serviço se torne mais ou menos eficiente e efetiva e, ainda, que seja mantido o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato evitando litígios dispendiosos entre as partes. Não 

é, obviamente, razoável esperar que sejam antevistos exaustivamente todos e quaisquer eventos 

que possam vir a afetar a execução do serviço. Mas por meio da elaboração da matriz de riscos 

pode-se discriminar de forma clara e objetiva os riscos assumidos por cada uma das partes 

dividindo atribuições e responsabilidades. A ferramenta está diretamente relacionada ao 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tende a ser mantido com a observância das 

previsões da matriz associada aos indicadores de desempenho, sistema de pagamentos e com o 

conjunto de penalidades (Portugal, 2001). 

 Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo  

Extensão 

territorial 

46.098,571 km² 586.520,368 km² 

 

43.780,157 km² 

 

248.196,960 km² 

 

Quantidade 

de 

municípios 

78 853 92 

 

645 

 

População 3.514.952 19.597.330  15.989.929  41.262.199  

Densidade 

demográfica 

76,2 hab/km² 33,4 hab/km² 

 

365,2 hab/km² 

 

166,2 hab/km² 

 

Participação 

no PIB 

regional 

3,2% 16,5% 

 

19,3%. 

 

61% 

 

IDH 0,802 (7° posição 

nacional). 

0,800 (10° 

posição nacional). 

 

0,832 (4° posição 

nacional). 

 

0,833 (3° posição 

nacional). 
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Observou-se que, em regra, contratos (assim como editais e demais documentos relacionados) 

com prestadores privados apresentam melhor estrutura e são mais completos que os celebrados 

junto às CESBs, prevendo desde o início da prestação de serviços a quem fica atribuído cada 

risco, assim como objetivos e metas, obras, serviços e especificações a serem cumpridas pela 

Concessionária e/ou Concedente. Não raro, nos contratos privados, a determinação de que a 

Concessionária assume integral responsabilidade por todos os riscos da concessão é 

relativamente comum, como é o caso do instrumento contratual que rege a prestação de serviço 

da Concesisonária Prolagos, que abarca abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 

em Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, e distribuição de 

água potável em Arraial do Cabo.  

 

Ao abrir a análise para as grandes CESBs do Sudeste, verificou-se que as tarifas serão definidas 

a partir da aplicação da metodologia Price Cap em pelo menos 3 delas. A forma de regulação 

não fica evidente, todavia, pela análise dos reajustes tarifários da CEDAE. A SABESP, que tem 

ciclo tarifário de quatro anos, já realizou duas revisões tarifárias, sendo que na mais recente, 

concluída em 2018, apurou-se compartilhamento do risco de demanda e de inadimplência entre 

Concessionária e Concedente e atribuição, à Companhia, dos riscos de custo e prazo de 

construção. Nem sempre as alocações de riscos ficam evidentes nos estudos que embasam as 

revisões tarifárias, e para tanto, fez-se necessária análise complementar amostral de alguns dos 

contratos de programas celebrados. Pela interpretação das alocações de risco dos contratos 

celebrados junto à COPASA nota-se que são precipuamente compartilhados, atribuindo-se, 

todavia, à Companhia o risco do prazo de construção.   

 

No caso da CEDAE, que ainda não realizou revisão tarifária, apenas reajustes tarifários, o que 

se apurou foi compartilhamento de risco de custo e prazo de construção restando o risco de 

demanda e inadimplência a cabo do Concedente. Adicionalmente, insta esclarecer que não foi 

possível identificar se há controle/acompanhamento do orçamento das obras para definir se o 

risco é alocado a uma das partes. A interpretação de que seja compartilhado foi baseada também 

na análise de demonstrações Financeiras de 2018 da Companhia em que mencionam, além de 

projetos de execução própria, também a existência de obras em andamento relacionadas a 

projetos de construção executados pela Secretaria de Estado do Ambiente com responsabilidade 

financeira do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, há parcerias conjuntas de obras com o 

município do Rio de Janeiro por exemplo. No caso da CESAN, cuja revisão ordinária está em 

elaboração, pela análise das metodologias de reajuste tarifário e dos relatórios de Prestação de 
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Contas do Plano de Negócios da Companhia, infere-se estarem a cabo da Companhia os riscos 

de custo e prazo de construção e inadimplência. Foi adotada a premissa de que, não estando 

evidente a alocação de prazo de construção e estando a cabo da Concessionária o risco 

financeiro e de execução da construção, também fica englobado o prazo. Nem sempre os riscos 

relacionados à construção estão previstos nos editais e/ou instrumentos contratuais.  

 

5.4 REGRESSÕES 

 

Foram realizadas regressões no software R Studio tendo por variáveis dependentes os 

indicadores de cobertura de prestação de serviços de esgoto e água urbanos, indicador IN024 e 

IN023 do SNIS, a seguir detalhados, e como variáveis independentes, a previsão de metas 

SMART, a alocação dos riscos considerados mais relevantes para a prestação desse serviço, 

quais sejam, prazo e custo de construção, inadimplência e demanda7, e alguns indicadores 

socioeconômicos como taxa de escolaridade, índice de urbanização, PIB per capita municipal, 

o fato de o município ser ou não capital e de ter ou não estrutura tarifária única em prestação 

regional do serviço. 

 

No que tange aos 4 riscos avaliados, apurou-se a alocação de 4 formas: ao Poder Concedente 

(0), ao Prestador (1), Compartilhado (2) ou Não Definido (3). Definiu-se como grupo base o 

Poder concedente. Para cada um dos riscos definiram-se 3 variáveis Dummy com as outras 3 

possíveis alocações, a que seria atribuído 1, caso fosse realizada. Para ilustrar, consideremos o 

município de Resende, no Estado do Rio de Janeiro, cujo prestador é privado, Águas das 

Agulhas Negras. Pela análise do contrato, verificou-se que o risco de demanda é atribuído ao 

Prestador, logo, na variável Risco Demanda, confere-se o número 1. Há 3 Dummies: Risco 

Demanda Prestador (1, realizado), Risco Demanda Compartilhado (0), Risco Demanda 

Indefinido (0). Caso fosse conferido o risco de demanda ao Poder Concedente, então a variável 

Risco Demanda teria o número 0, e as variáveis Risco Demanda Prestador, Risco Demanda 

Compartilhado e Risco Demanda Indefinido, 0 cada uma. O mesmo se replicou para Risco de 

Construção, tanto prazo quanto custo, e Risco de Inadimplência. 

 
7 A matriz elaborada considerou riscos previstos tanto nos editais de licitação das concessões quanto nos contratos 

e aditivos celebrados e, para metas SMART, alguns Planos Municipais de Saneamento Básico. 
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Uma das variáveis Dummy inclusas no modelo avalia a existência de metas SMART no 

instrumento contratual. Metas SMART são específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e 

possuem prazo definido (FGV, Blog do CERI, 2019).  

 

No que se refere ao acesso às informações, enquanto alguns entes disponibilizam seus contratos 

e editais em sítios eletrônicos, outros nem mesmo responderam às solicitações efetuadas com 

base na Lei de Acesso à Informação (LAI) nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Então o 

acesso a esta documentação não foi simples, em vista, sobretudo, das dificuldades em obter 

retorno de algumas das prefeituras.  

 

5.5 VARIÁVEIS DEPENDENTES 

 

O SNIS é o mais completo ambiente de informações do setor saneamento básico brasileiro. 

Reúne informações de caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade dos serviços de 

água e esgotos (desde 1995), manejo de resíduos sólidos (desde 2002) e drenagem pluvial 

(desde 2015) (SNIS). No presente estudo, os modelos de água e esgoto elaborados empregam 

indicadores referentes à população urbana atendida. O modelo de água utiliza o indicador IN023 

e o modelo de esgoto adota o IN024, calculados da seguinte forma:   

 

(i)           IN023    População urbana com abastecimento de água / população urbana no 

município, segundo o IBGE, no ano de referência 

(ii)          IN024    População urbana atendida com esgotamento sanitário / população urbana no 

município, segundo o IBGE, no ano de referência 

 

5.6 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

As variáveis independentes (de controle) selecionadas tomaram por base outros modelos, como 

de Da Cás (2009), Ribeiro (2016), Carvalho, Marques e Berg (2012), que apuraram correlação 

destas com a oferta e/ou expansão da cobertura de saneamento, tais como taxa de urbanização, 

escolaridade, PIB per capita, assim como forma de gestão e critérios relevantes na elaboração 

de contratos do setor, tais como alocação de riscos e presença de metas específicas e objetivas 

no instrumento celebrado.  
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(i) PIBM – PIB per capita municipal – Valor do PIB municipal do ano dividido pela 

população do mesmo ano.  

 

(ii) URB – Índice de urbanização – razão entre a população urbana e população total do 

município 

 

(iii) Metas SMART: Uma das variáveis Dummy inclusas no modelo avalia a existência 

de metas SMART no instrumento contratual. Nem todas as metas SMART 

verificadas constavam nos contratos e editais ou termo de referência, algumas 

estavam nos Planos Municipais de Saneamento Básico. No modelo, havendo metas 

SMART em qualquer dos documentos relacionados à prestação do serviço, atribuiu-

se 1 para a Dummy realizada. 

 

(iv) REG - Prestação regionalizada de Serviço de Saneamento – Modalidade de 

prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de 

saneamento básico em determinada região cujo território alcance mais de um 

município. Variável Dummy que demonstra se o mesmo prestador está em mais de 

um município, com estrutura tarifária única: 0 - não; 1 - sim  

 

(v) Capital - variável Dummy que representa as capitais dos Estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Pelo fato de haver aglomeração 

populacional, capitais possibilitam a captura de economias de escala na oferta dos 

serviços de saneamento.  

 

(vi) Esc_censo: Taxa de Escolaridade - indica o percentual de pessoas com 10 anos ou 

mais de idade com ensino superior completo. Dados do Instituto Trata Brasil 

mostram que trabalhadores que vivem em áreas sem acesso aos serviços básicos têm 

salários médios menores e são menos produtivos que os que vivem em áreas com 

atendimento (Instituto Trata Brasil, 2020). No mesmo sentido, menos anos de estudo 

e pior desempenho escolar são esperados em pessoas que vivem em locais sem 

cobertura.  

 

(vii) Risco de Demanda (Prestador, Compartilhado, Indefinido) – Variável Dummy - 

Risco de a demanda pelo serviço (volume de água/esgoto) se verificar inferior ou 
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superior à estimada devido à mudança demográfica, social e/ou econômica, ou ainda 

devido à disrupção tecnológica. Na maioria dos casos de delegação dos serviços de 

saneamento a receita a ser arrecadada pelo prestador está associada à demanda pelo 

serviço (as tarifas são, em geral, R$/m³, podendo haver parcelas fixas a depender da 

estrutura tarifária adotada).8 

 

5.7 ESPECIFICAÇÃO DOS MODELOS 

 

A avaliação da estrutura dos dados coletados definiu o modelo econométrico utilizado na 

análise. As variáveis dependentes do modelo são índices de cobertura de água ou esgoto 

restritas ao intervalo entre 0 e 1, e são apresentados em percentuais, ou seja, não assumem 

qualquer valor indistintamente.  

 

A regressão linear, que examina a relação entre uma variável dependente e uma ou mais 

variáveis independentes possui limitações, como a necessidade de a variável dependente ser 

contínua, vindo a assumir qualquer valor. Este tipo de regressão, que se utiliza do  Método dos 

Mínimos Quadrados (MMQ) para estimações, analisa apenas relações lineares entre variáveis 

dependentes e independentes pressupondo que exista uma relação direta entre eles, o que não 

se adequa à análise em apreço. 

 

De acordo com Woolridge (2016), o modelo de probabilidade linear é simples de estimar e usar, 

mas apresenta algumas desvantagens como as de que as probabilidades ajustadas podem ser 

menores que zero ou maiores que 1 e o efeito parcial de qualquer variável explicativa 

(aparecendo na forma de nível) é constante. Para Gujarati e Porter (2011) há maneiras de se 

superar as limitações do modelo e uma delas é utilizar o método mais comum de MQO e 

constatar se o resultado está no intervalo desejado, atribuindo 0 a eventuais resultados negativos 

e 1 a possíveis respostas maiores que 1. Outra solução é fazer uso de modelos de resposta binária 

mais sofisticados, como probit e logit. O cálculo dos coeficientes do modelo logit é realizado 

por meio da maximização da função de verossimilhança. 

 

 
8 Risco de Construção (prazo) - possibilidade de erros na realização das obras que impeçam que o projeto seja 

entregue no prazo previsto; Risco de Construção (custo) – possibilidade de erros na realização das obras que 

impeçam que o projeto seja entregue no custo previsto; e Risco de Inadimplência do Usuário - não pagamento da 

fatura de água e esgoto não retornaram valores e foram excluídos automaticamente. 
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Ou seja, a interpretação dos resultados da presente análise é diferente da interpretação dos 

resultados do modelo de probabilidade linear. Neste, os resultados da regressão das variáveis 

independentes em relação à variável dependente podem ser analisados de forma qualitativa 

(efeito de sinal) e quantitativa (coeficientes) em uma única etapa. No modelo ora apresentado, 

por sua vez, inicialmente são analisados os efeitos de sinal dos coeficientes das variáveis 

independentes e só posteriormente avaliada a dimensão das variáveis explicativas sobre a 

variável dependente por meio de efeitos marginais, no caso de variáveis contínuas, e efeitos 

médios, no caso de variáveis explicativas discretas, Dummy.  

 

O modelo logit de resposta fracionada utilizado neste estudo não é binário, mas apresenta 

resultados entre 0 e 1, ou seja, a variável dependente y fica restrita ao intervalo [0, 1]. De acordo 

com Woolridge (2002) os métodos de quase-verossimilhança também estão disponíveis quando 

y é uma variável restrita ao referido intervalo unitário. Papke e Wooldridge (2008) apresentam 

um estimador de quase-máxima verossimilhança (QLME) para obter um método robusto para 

estimar modelos de resposta fracionária. Como ilustração para uso do aludido modelo verifica-

se a fração da renda destinada à caridade e a fração de horas semanais gastas de trabalho 

(Woolrigde, 2002). Coeficiente de Gini, nível de saturação de oxigênio de pacientes, tão 

comentada nos últimos tempos, e nível de poluição são outros exemplos de aplicação.  

No modelo da presente análise, as variáveis dependentes são frações que representam o acesso 

de cada município aos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, quanto mais perto 

de 1 mais ampla a cobertura.  

6. RESULTADOS 

 

O principal objetivo da análise é identificar determinantes dos indicadores de prestação de 

serviços de saneamento, expressos pela variável de abastecimento de água e atendimento de 

esgoto sanitário, considerando fatores socioeconômicos, geográficos e contratuais, que possam 

explicar a cobertura do serviço.  

 

De início, mister apresentar os aspectos das variáveis dependentes, indicadores IN023 

(População urbana com abastecimento de água / população urbana no município, segundo o 

IBGE, no ano de referência) e IN024 (População urbana atendida com esgotamento sanitário / 

população urbana no município, segundo o IBGE, no ano de referência) para as 1.116 

observações, sendo 1.112 os municípios analisados: 
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 IN023 

 

IN024 

 

Min.    

 

0.038640 0.0000 

1st Qu 0.8802 0.6182 

Median 0.9635 0.8684 

Mean 0.9222 0.7723 

3rd Qu. 1.0000 1.0000 

Max. 1.0000 1.0000 

NA's 6 428 

              Tabela 9. Variáveis Dependentes. Fonte RStudio. Elaboração própria. 

 

Observa-se que há municípios sem qualquer atendimento de esgotamento sanitário, evidenciada 

pela observação mínima de 0 no indicador correspondente e alto índice de lacunas nos dados, 

428 contra somente 6 municípios que não prestaram a informação para abastecimento de água. 

Ademais, a média e mediana do indicador IN024, inferiores às do indicador de abastecimento 

de água, IN023, demonstram que este último está bem mais próximo de atingir a 

universalização. 

 

No mesmo sentido, em referência às variáveis independentes, cabe destacar os principais 

aspectos dos dados levantados. A média do PIB per capita municipal ficou em R$ 25,8 mil, e a 

mediana R$ 18,7 mil. O índice de urbanização médio em 0,74, com mediana de 0,77; a taxa de 

escolaridade média em 0,05 e mediana de 0,04. Já as metas SMART, prestação regionalizada 

do serviço, o fato de ser capital, e o risco de demanda (prestador, compartilhado e indefinido – 

atribui-se a base como sendo ao concedente) são variáveis Dummy com média de realização 

respectiva de 0,47; 0,96; 0,0044; 0,02, 0,87 e 0,004. 

 

Para se estimar o efeito das variáveis de controle nos índices de saneamento, utilizou-se a 

técnica de análise de dados em Cross Section, para o ano de 2018, num modelo de regressão 

logit de resposta fracionada. Assim, a hipótese estabelecida de que contratos bem estruturados 

e indicadores socioeconômicos mais altos podem explicar melhores coberturas de saneamento 

foi testada empiricamente e os resultados apontam que há efeito positivo e significativo entre 

eles. Na média, os municípios analisados apresentaram, para o ano estudado, 77% de cobertura 
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de esgoto sanitário, e mediana de 86%. Para o abastecimento de água, a média em 2018 foi de 

92% e a mediana de 96%. Há um alto desvio padrão na amostra, a grande heterogeneidade dos 

municípios se verifica ao compararmos indicadores como PIB municipal per capita e taxa de 

urbanização, para ilustrar.  

Verificou-se que, na amostra, 47% dos municípios apresentam instrumentos com metas 

SMART. No que tange aos riscos, apurou-se que 87% dos contratos preveem risco de demanda 

compartilhado, dentre os municípios que continham esses dados, contra 10,5% alocado ao 

Concedente, 2% ao prestador e cerca de 0,5% indefinido. Passemos à análise qualitativa dos 

resultados, que envolve precipuamente variáveis e sinais.  

6.1 ANÁLISE QUALITATIVA 

Pela Tabela 10, que teve como variável dependente o indicador de cobertura de esgoto, IN024, 

pode-se observar indicadores positivamente relacionados à variável analisada e estatisticamente 

significantes: presença de metas SMART, ao nível de 0,1%, assim como previsão de risco de 

demanda compartilhado. A taxa de escolaridade também apresenta relação positiva e 

estatisticamente significante ao nível de 1% no modelo.  

Metas de cobertura e de investimentos são de suma relevância dentro de um contrato de 

concessão. Por meio delas, o prestador planeja ações de médio e longo prazo, são fixados prazos 

para apresentar melhorias e ampliações dos serviços, além de disporem de um instrumento de 

cobrança. Pelo fato de o impacto positivo das metas bem definidas estar comumente relacionado 

à busca por melhor eficiência e eficácia do prestador, faz sentido que esta variável esteja tão 

fortemente relacionada ao índice de cobertura de atendimento de esgoto sanitário. Uma 

particularidade observada foi que no Estado do Rio, dos contratos analisados, somente os de 

prestadores privados apresentam metas SMART. Dentre as CESBs do Sudeste, a CEDAE é a 

Companhia que menos possui metas SMART em seus contratos.  

     

 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)                 -6.841e-01   1.234e+00 -0.554   0.57931     

XPIBM 8.746e-07   3.366e-06   -0.260   0.79501     

XURB 1.254e-01 6.320e-01    0.198   0.84267     

XMetas_SMART_Contrato        9.382e-01   2.081e-01    4.508 6.54e-06 *** 
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XREG    -9.510e-01   1.116e+00   -0.852   0.39430     

XCapital -2.590e+00   1.392e+00   -1.861   0.06269 .   

XESC_censo                   1.479e+01   4.993e+00    2.963   0.00305 ** 

XRiscoDemandaPrestador 7.060e-01   8.983e-01    0.786   0.43191     

XRiscoDemandaCompartilhado 1.603e+00   3.448e-01    4.649 3.34e-06 *** 

XRiscoDemandaIndefinido 3.032e+00   3.221e+00 0.941   0.34645     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Tabela 10. Análise Qualitativa Variável IN024. Fonte: R Studio. Elaboração Própria 

 

Para o modelo que possui como variável dependente o índice de cobertura de abastecimento de 

água, IN023, observou-se resultado semelhante, embora com significância um pouco mais 

baixa. Passemos à análise qualitativa, nos moldes da avaliação anterior. 

     

 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)                 3.975e+00   5.776e+00    0.688   0.49134    

XPIBM   -2.477e-07   4.542e-06   -0.055   0.95652    

XURB -1.407e+00    7.545e-01   -1.865   0.06217 . 

XMetas_SMART_Contrato        5.940e-01   2.604e-01    2.281   0.02255 * 

XREG    -3.592e-01   4.469e+00   -0.080   0.93594 

XCapital -3.592e-01   4.469e+00   -0.080   0.93594    

XESC_censo                    1.196e+01   6.593e+00    1.814   0.06963 . 

XRiscoDemandaPrestador 1.849e+00   2.511e+00    0.737   0.46142    

XRiscoDemandaCompartilhado 9.272e-01   3.080e-01    3.011   0.00261 ** 

XRiscoDemandaIndefinido 1.644e+00   9.158e+00    0.180       0.85752    

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Tabela 11. Análise Qualitativa Variável IN023. Fonte R Studio. Elaboração Própria 

 

No mesmo sentido, embora alguns sinais apresentem o oposto do que prevê a teoria econômica 

e o que intuitivamente se esperaria, como PIB Municipal por exemplo, os resultados para estes 

coeficientes não são considerados estatisticamente significantes, ao passo que, corroborando o 

previsto no modelo anterior, a presença de metas SMART nos instrumentos que regem a relação 
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do prestador com o concedente, de fato, tendem a explicar índices de cobertura maiores, assim 

como a alocação ao risco de demanda compartilhado. O primeiro resultado para a presença de 

metas SMART é estatisticamente significativo ao nível de 5% e, para o risco de demanda 

compartilhado, ainda mais, ao nível de 1%.  

A taxa de urbanização vai de encontro ao que se esperaria de sua relação com o abastecimento 

de água, vez que já se apurou em estudos anteriores, e é intuitivo, que residentes em regiões 

urbanas tenham mais acesso a abastecimento de água. Esta variável, porém, só é significante 

ao nível de 10%. Também significante no nível de 10%, mas com relação positiva, está a taxa 

de escolaridade. Infere-se que pessoas mais escolarizadas pressionem por maior acesso ao 

serviço e que este seja de melhor qualidade. Para Da Cás (2009), municípios menos 

desenvolvidos economicamente apresentam indicadores inferiores e carecem de uma atenção 

rigorosa por parte do Estado. Afirma, ainda, que a falta de coleta de esgoto via rede geral está 

correlacionada com pobreza e educação da população. 

6.2 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

Inicialmente foram avaliados os efeitos de sinal dos coeficientes das variáveis independentes. 

Nesta segunda etapa aferimos a intensidade do efeito das variáveis explicativas sobre as 

variáveis dependentes por meio de efeitos marginais médio.  Cada município terá um impacto 

diferente para estas variáveis, então avalia-se o efeito médio sobre eles. A Tabela 12 demonstra 

os resultados:           

(Intercept) 

 

XPIBM XURB XMetas_SMART_ 

Contrato 

-1.038916e-01 -1.328162e-07 1.904802e-02 1.424765e-01 

 

XREG XCapital XESC_censo XRiscoDemanda 

Prestador 

1.444168e-01 --3.933585e-01 2.246561e+00 1.072129e-01 

 

XRiscoDemanda 

Compartilhado 

XRiscoDemanda 

Indefinido 

  

2.433764e-01 4.604859e-01   

Tabela 12. Análise Quantitativa Variável IN024. Fonte R Studio. Elaboração própria. 
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Neste primeiro modelo, considerando como variável dependente a de cobertura de esgoto, 

IN024, observa-se, dentre as variáveis significativas, que a presença de metas SMART no 

instrumento contratual representa efeito médio positivo no índice de cobertura de 14%. Na 

mesma linha, o risco de demanda compartilhado tem efeito médio de 24% no índice de 

cobertura de esgoto. E o aumento de 1% de pessoas com ensino superior completo aumenta a 

cobertura de esgoto em 2,24%. Para o segundo modelo, a seguir detalhado, que apresentou 

como variável dependente o abastecimento de água, IN023, o efeito médio de abastecimento 

de água observado foi de 4% no índice de cobertura para instrumentos contratuais com previsão 

de metas SMART e de 6,3% para contratos com risco de demanda compartilhado. E o aumento 

de 1% de pessoas com ensino superior completo aumenta o índice de abastecimento de água 

em 0,81%. 

(Intercept) 

 

XPIBM XURB XMetas_SMART_ 

Contrato 

2.714356e-01 -1.691098e-08 -9.608467e-02 4.056372e-02 

 

XREG XCapital XESC_censo XRiscoDemanda 

Prestador 

-1.421606e-01               -2.452803e-02 8.167792e-01 1.262691e-01 

XRiscoDemanda 

Compartilhado 

XRiscoDemanda 

Indefinido 

  

6.331091e-02                1.122663e-01   

Tabela 13. Análise Quantitativa Variável IN023. Fonte R Studio. Elaboração própria. 

Como já elucidado, as metas SMART tendem a fomentar a universalização dos serviços e, pelo 

incentivo que propõem, a desencadear prestação mais eficiente e eficaz. No que tange ao risco, 

sabe-se que, via de regra, é atribuído à parte que melhor puder prever, arcar ou mitigar suas 

consequências, e que tenha mais expertise para gerenciá-lo. Ao se definir que ambas as partes 

são responsáveis por oscilações de demanda que impactem a remuneração do prestador, 

entende-se que há incentivo para que concedente e prestador busquem ampliá-la e venham a 

custear eventuais consequências danosas de sua ocorrência que, por vezes, são imprevisíveis e 

acabam impactando, não somente os contratantes mas também o usuário.  
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Variáveis que não retornaram valores, como risco de prazo de construção, riscos de custo de 

construção e de inadimplência foram excluídas automaticamente do modelo por redundância 

ou por não serem estatisticamente significantes. 

6.3 ANÁLISE COMPARATIVA 

Para fins de comparação, rodamos os modelos na função probit também. Inicialmente faremos 

a análise qualitativa do modelo usando, como variável dependente, o indicador IN024, 

cobertura de esgoto, conforme resultados da Tabela 14, e o indicador IN023 como variável 

dependente na Tabela 15: 

     

 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)                 -3.683e-01   7.168e-01   -0.514   0.60736     

XPIBM -4.899e-07     1.951e-06   -0.251 0.80179     

XURB 8.162e-02   3.717e-01    0.220   0.82621     

XMetas_SMART_Contrato        5.503e-01   1.203e-01    4.576 4.75e-06 *** 

XREG    -5.702e-01   6.443e-01   -0.885   0.37619     

XCapital -1.446e+00   8.307e-01   -1.741   0.08172 .   

XESC_censo                   8.062e+00   2.742e+00      2.941   0.00328 ** 

XRiscoDemandaPrestador 4.555e-01   5.305e-01    0.859   0.39051     

XRiscoDemandaCompartilhado 9.636e-01   2.096e-01      4.597 4.30e-06 *** 

XRiscoDemandaIndefinido 1.488e+00   1.361e+00    1.093   0.27422     

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela 14. Análise Qualitativa Comparativa Variável IN024. Fonte R Studio. Elaboração Própria 

     

 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 

(Intercept)                  1.911e+00       2.027e+00 0.942 0.34600    

XPIBM  -3.842e-08   2.312e-06   -0.017   0.98674    

XURB -7.286e-01       3.797e-01 -1.919 0.05499 . 

XMetas_SMART_Contrato        2.949e-01   1.261e-01    2.339   0.01933 * 

XREG    -7.992e-01     2.008e+00   -0.398 0.69063    
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XCapital -2.051e-01   1.895e+00     -0.108   0.91382    

XESC_censo                   5.986e+00   3.209e+00    1.866   0.06210 . 

XRiscoDemandaPrestador 8.901e-01   1.028e+00    0.866   0.38638    

XRiscoDemandaCompartilhado 4.946e-01   1.665e-01    2.971   0.00297 ** 

XRiscoDemandaIndefinido 8.466e-01     3.195e+00    0.265 0.79103 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela 15. Análise Qualitativa Comparativa Variável IN023. Fonte R Studio. Elaboração Própria 

 

Para o indicador IN024, de coleta de esgoto, a presença de metas SMART e a atribuição do 

risco de demanda compartilhado entre ambas as partes do contrato estão positivamente 

relacionados e apresentam forte correlação, sendo significantes ao nível de 0,1%. A taxa de 

escolaridade também está positivamente relacionada com o indicador e é estatisticamente 

significativa ao nível de 1%. Já o fato de ser capital possui sinal negativo mas só é significativo 

ao nível de 10%. Como já mencionado, municípios não pertencentes a regiões metropolitanas 

perdem no fator escala de produção por possíveis externalidades positivas, como demonstrado 

em estudos de Carvalho, Marques e Berg (2012), Da Cás (2009), Sousa e Torres (2018), o que 

pode causar a centralização de investimentos em regiões mais ricas. 

Para o indicador de cobertura de água, IN023, os resultados da análise qualitativa foram 

bastante semelhantes aos do modelo de resposta fracionada logit. Ao nível de 1% a atribuição 

do risco de demanda compartilhado entre ambas as partes do contrato está positivamente 

relacionada ao índice de cobertura de abastecimento de água, assim como a presença de metas 

SMART no instrumento contratual, ao nível de 5% e da taxa de escolaridade, ao nível de 10%. 

Embora significante ao nível de 10%, a taxa de urbanização se apresenta negativamente 

relacionada com a variável dependente, ao contrário do que prevê a teoria econômica.  

No que tange à análise quantitativa, por meio das Tabelas 16 e 17 observam-se os coeficientes 

da regressão referente às variáveis dependentes IN024 e IN023. 

  

(Intercept) 

 

XPIBM XURB XMetas_SMART_ 

Contrato 
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-7.470857e-02 

 

-9.936412e-08 

 

1.655673e-02 

 

1.116260e-01 

 

XREG XCapital XESC_censo XRiscoDemanda 

Prestador 

-1.156617e-01 

 

-2.933241e-01 

 

1.635330e+00 

 

9.240250e-02 

 

XRiscoDemanda 

Compartilhado 

XRiscoDemanda 

Indefinido 

  

1.954528e-01 

 

3.018014e-01 

 

  

Tabela 16. Análise Quantitativa Comparativa Variável IN024. Fonte R Studio. Elaboração Própria 

 

 

(Intercept) 

 

XPIBM XURB XMetas_SMART_ 

Contrato 

2.867046e-01               -5.765367e-09 -1.093364e-01                4.425506e-02 

XREG XCapital XESC_censo XRiscoDemanda 

Prestador 

-1.199251e-01 -3.078388e-02 8.982928e-01 1.335654e-01 

XRiscoDemanda 

Compartilhado 

XRiscoDemanda 

Indefinido 

  

           7.422455e-02                1.270339e-01   

Tabela 17. Análise Quantitativa Comparativa Variável IN023. Fonte R Studio. Elaboração Própria água 

 

No primeiro modelo, cujos resultados constam na Tabela 16, e tem como variável dependente 

o índice de cobertura de esgoto, IN024, os efeitos médios foram de 11% no índice de cobertura 
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para instrumentos contratuais com previsão de metas SMART e 19% para contratos com risco 

de demanda compartilhado. E o aumento de 1% no número de pessoas com ensino superior 

completo aumentaria a cobertura de esgoto em 1,6%. O fato de ser capital apresenta sinal 

negativo e a interpretação é a de que ser capital reduz em 29% o índice de cobertura de esgoto, 

o que não coaduna com a teoria econômica e o que intuitivamente se esperaria vez que as 

aglomerações urbanas fomentam ganho de escala na prestação de serviço de saneamento. No 

segundo modelo, que apresentou como variável dependente o abastecimento de água, IN023, 

observa-se, dentre as variáveis significativas, que a presença de metas SMART no instrumento 

contratual representa efeito médio positivo no índice de cobertura de 4%. Na mesma linha, o 

risco de demanda compartilhado tem efeito médio de 7,4% e o aumento de 1% no número de 

pessoas com curso superior completo promoveria aumento de 0,89% no índice de 

abastecimento de água. A variável taxa de urbanização é significativa ao nível de 10% mas 

aparece com sinal oposto no modelo, o que não coaduna com a teoria econômica e o que 

intuitivamente se esperaria, pois a densidade populacional das áreas urbanas tende a gerar maior 

viabilidade técnica e econômica para prestação do sérvio que áreas rurais 

 

7. CONCLUSÃO 

 

As análises realizadas no presente artigo evidenciam que há perspectivas positivas para fomento 

da universalização do saneamento no país, a despeito da existência de um severo déficit de 

acesso aos serviços, especialmente no que tange à coleta e tratamento de esgoto. O ano 

pesquisado foi o de 2018 e os modelos estatísticos utilizados se basearam em dados do referido 

ano. Em vista das peculiaridades econômicas próprias do saneamento básico como um serviço 

de monopólio natural, que requer aportes financeiros significativos e por longo prazo, o Estado 

acaba por exercer papel de agente indutor, tanto na elaboração de políticas públicas quanto na 

prestação de serviços. Com a vigência do Novo Marco do Saneamento, contudo, espera-se uma 

quebra de paradigma no atual modelo de gestão predominante do setor, vez que se incentiva a 

participação do setor privado nesta área, até então fortemente exercida pelo setor público, 

sobretudo por meio das Companhias Estaduais de Saneamento Básico, bem como a competição 

entre as firmas, encerrando um longo ciclo de contratações diretas pelos municípios. As sérias 

limitações financeiras de muitas destas companhias demonstram que as parcerias junto ao setor 

privado podem ser extremamente benéficas à sociedade, ainda que encontrem bastante 

resistência de grande parte da população, o que não é pertinente, caso estejamos amparados por 
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contratos bem estruturados e por robusto arcabouço regulatório, que incentivem o prestador a 

apresentar ganhos de eficiência que possam ser compartilhados com os usuários.  

É cediço que até o momento o setor tem se mantido precipuamente com investimentos públicos 

e seu desempenho está muito aquém do almejado. A discussão sobre investimentos na área 

alcançou outro patamar nos últimos meses pois vivenciamos uma crise sanitária sem 

precedentes na história recente e cujo vírus propagador SARS-CoV-2 pode ser combatido 

também por medidas higiênicas simples viabilizadas por instalações hidrossanitárias básicas. 

Para muitos brasileiros, o convívio com a falta de abastecimento de água potável, destinação 

indevida de dejetos e ambientes que propiciam a propagação de pragas e doenças é uma dura 

realidade. Esse abismo no país ficou ainda mais evidente em meio à crise atual e nos mostrou, 

de forma dolorosa, como acesso a bons serviços de saúde e higiene pode ser decisivo para a 

vida ou a morte. 

Portanto, seja qual for a natureza jurídica do prestador, o que importa é assegurar maior 

amplitude, qualidade e eficiência do serviço e apurar os fatores que nos permitam assegurar 

este resultado. Verificou-se que a presença de metas SMART e alocação de risco de demanda 

compartilhado entre os contratantes são significantes para se obter melhor performance do 

prestador. Nos próximos anos deveremos acompanhar uma ruptura bastante positiva em relação 

ao atual modelo de negócios de saneamento. O fortalecimento da regulação que viabilize um 

ambiente jurídico favorável a contratações com base no Novo Marco, propiciará aumento de 

investimentos e formalização de instrumentos que incentivem a busca permanente pela 

excelência na prestação de serviços. Acaso se concretizem os efeitos positivos esperados, o país 

estará indubitavelmente trilhando o caminho da universalização do saneamento, encerrando 

disparidades entre regiões e assegurando, em alguns anos, que a população possa usufruir de 

todos os benefícios sociais, econômicos e de saúde advindos do acesso a este serviço essencial.  
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