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RESUMO

O presente trabalho realiza uma avaliação dos serviços brasileiros de abastecimento
de água e esgotamento sanitário nos anos de 2002, 2007 e 2012 com base nos
princípios e diretrizes da governança pública. Para isso utilizou-se a metodologia
Análise Envoltória de Dados (DEA) com orientação produto, onde se verificou a
fronteira de eficiência e a eficiência relativa dos prestadores de serviço levando em
conta o uso dos recursos públicos em detrimento à abrangência dos serviços e
desempenho financeiro antes e após a implementação da Lei Nacional do
Saneamento Básico - LNSB, posteriormente aplicou-se o Índice de Malmquist para
analisar a dinâmica de produtividade dos fatores entre os anos, observou-se uma
melhoria na produtividade em todos os períodos analisados, entretanto o período
posterior a LNSB apresentou menor avanço em relação ao período anterior, fato este
atribuído a maior redução do efeito emparelhamento aliada ao baixo crescimento do
efeito deslocamento. Além disto, observou-se menor melhoria de produtividade no
período agregado (2002-2012) do que nos dois outros períodos, onde apesar de
apresentar o maior efeito emparelhamento dos intervalos, observou-se regressão
tecnológica.

Palavras-chave: Abastecimento de água. Esgotamento sanitário. Governança
pública. Análise envoltória de dados e Índice de Malmquist.

ABSTRACT

This paper carries out an evaluation of Brazilian services water supply and sanitary
sewers in the years 2002, 2007 and 2012 based on the principles and guidelines of
public governance. For this we used the methodology Data Envelopment Analysis
(DEA) with guidance product, where it was the efficient frontier and the relative of
service providers efficiency taking into account the use of public resources over the
scope of services and financial performance before and after the implementation of
the National Basic Sanitation Law - LNSB subsequently applied the Malmquist Index
to analyze the dynamics of factor productivity between years, there was an
improvement in productivity in all periods analyzed, however the period after LNSB
showed less improvement over the previous period, a fact attributed to greater
reduction of the pairing effect coupled with low growth in displacement effect. In
addition there was less improved productivity in the aggregate period (2002-2012) than
in the two other periods where despite having the greatest effect annealing of the
intervals, we observed technological regression.

Keywords: Water supply. Sanitary sewers. Public governance. Data envelopment
analysis and Malmquist index.
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1.

INTRODUÇÃO

O saneamento pode ser entendido como “o controle de todos os fatores do
meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu
bem-estar físico, mental ou social” (BRASIL, 2006, pág. 15). Em outras palavras é o
conjunto de ações sobre o meio ambiente onde se encontram as populações, no
intuito de garantir a salubridade propícia à proteção da saúde daqueles que ali vivem
(entende-se saúde como bem-estar físico, mental e social), para isso estão
envolvidos os serviços de abastecimento de água potável, coleta e disposição
sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária
de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis, entre outros,
envolvendo de forma geral o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza
pública e drenagem pluvial (BRASIL, 2006).
Dada a grande importância da água, as externalidades negativas, como
poluição e degradação ambiental, vêm atingindo-a qualitativa e quantitativamente no
território nacional, a conservação e utilização racional deste bem não pode ser
negligenciado, pois além da indiscutível importância para a vida, há também
envolvimento em todas as cadeias produtivas desde a geração de energia elétrica à
diluição de efluentes sanitários. Para sua conservação são estabelecidas diversas
orientações que limitam e condicionam as diversas classes de água de acordo com
critérios físicos, químicos e bioquímicos, delineando minuciosamente os critérios de
cada uma e evitando que a água ao retornar aos corpos receptores ultrapasse os
limites estabelecidos da classe ali existente, exceto a classe especial onde não são
tolerados lançamentos de água residuais, domésticas e industriais, lixo e outros
resíduos sólidos. Os limites e condições para o descarte estão contidos na resolução
nº 20 do CONAMA. Sendo assim qualquer água que retorne a um corpo receptor
deve passar por tratamento prévio para que se encaixe dentro dos parâmetros
estabelecidos nos limites e condições impostos pela lei, como cor, turbidez, odor,
sabor, pH e vários outros. Desta forma fica clara a relação direta entre os serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, onde a falta deste último em
médio prazo irá prejudicar ou até mesmo, em casos extremos, inviabilizar o primeiro
(CARRERA-FERNANDEZ; GARRIDO, 2003).
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Com relação aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
tem-se como um dos principais desafios a questão da universalização do acesso aos
serviços e redução da poluição doméstica e industrial (CARDOSO, 2008) ou, em
outros termos, o balanceamento entre a oferta e a demanda, e a mitigação de efeitos
extremos (JACOBI, 2013). A gestão das águas apresenta-se como uma questão
delicada que precisa de forte atenção do setor público no intuito de reduzir o grande
déficit do país, principalmente no tocante ao esgotamento sanitário e preservação da
água. Nesse sentido, a governança da água aparece como um modelo de gestão
baseado em uma formulação conjunta de políticas e programas ambientais que vem
possibilitando o aumento na disponibilização dos serviços, a flexibilização da
contratação de pessoal, a interação de atores para a realização de obras, além da
prestação de serviço e atividades diversas (CAMPOS, 2002), melhorando os
resultados das políticas adotadas na área.
Em 2007 com a Lei 11.445 estabeleceram-se as diretrizes e a política nacional
para o setor colocando o planejamento e a avaliação como uma exigência,
preenchendo um longo vazio institucional que perdurava desde o fim do PLANASA
(REZENDE; HELLER, 2008). A importância desta lei para o ambiente da governança
da água é evidenciada em diversos trabalhos da área como Borja (2013), Jacobi
(2013), Galvão Junior (2013), Rezende e Heller (2008), Matos (2013), Dias (2003), e
vários outros, muitos deles presentes nas referências deste trabalho. Diante a
evolução e expectativas quanto às melhorias no ambiente institucional promovidas
pela LNBS, indaga-se qual a efetividade da mesma? Os resultados realmente
melhoraram? Se sim, quanto? Qual o comportamento dos mesmos antes e após a
LNSB? Qual o comportamento dos resultados em detrimento ao uso dos recursos?
Partindo da hipótese que os resultados melhoraram de forma mais significativa após
a LNSB, este trabalho propõe avaliar as eficiências para os serviços de
abastecimento de água e esgoto sanitário em 2002, 2007 e 2012 assim como a
dinâmica da mesma entre estes anos com base nos dados agregados do SNIS para
prestadores de serviços de água e esgoto no intuito de verificar os resultados antes
e após a lei entrar em vigor.
Para isto realizou-se pesquisa para compreender o contexto e objetivos da
governança da água, em seguida buscou-se selecionar as variáveis que melhor
representavam estes objetivos aliados aos desafios impostos para os serviços de
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abastecimento de água e esgotamento sanitário na atualidade para a avaliação em
perspectiva mais ampla, indo além da ótica epidemiológica. A avaliação tem como
base a combinação dos níveis apresentados de eficiência (uso dos recursos),
eficácia (atingir os objetivos pretendidos) e efetividade (capacidade de gerar
resultados, sejam eles os pretendidos ou não) (BORJA, BERNARDES, 2013). Após
a escolha das variáveis, foi realizado o procedimento de Jackstrap para eliminação
dos outliers (observações atípicas e possíveis erros de medidas), encontrada a
eficiência para cada ano e a dinâmica de produtividade dos fatores para os intervalos
de 2002-2007, 2007-2012 e 2002-2012, através da análise envoltória de dados e do
índice de Malmquist, respectivamente.
Partindo de dados mais robustos após a retirada dos outliers, o DEA constrói
uma fronteira de eficiência formada pelos melhores resultados em contraposição dos
insumos e produtos de cada unidade da amostra e gera um score de eficiência para
cada unidade avaliada tendo como referência as unidades que estão na fronteira de
eficiência, sendo eficientes aqueles que obtiverem melhor produto utilizando menor
quantidade de insumos, e ineficientes os que apresentem resultado contrário, as
eficientes terão scores iguais a um (100%) e as unidades ineficientes terão scores
diferente de um (maior que um para orientação produto e menor que um para
orientação insumos), tendo estas últimas um score de eficiência relativa,
expressando a quantidade de insumos que poderia ser reduzida ou o produto que
poderia ser aumentado para que elas passem para a fronteira de eficiência gerada
pelas unidades eficientes, dependendo isto da orientação do modelo (GOMES;
BATISTA, 2004). Após a obtenção das eficiências das unidades é calculado o índice
de Malmquist com o objetivo de avaliar a dinâmica da produtividade entre os períodos
aqui estudados. O índice tem como base o produto entre dois efeitos: o efeito
deslocamento e o efeito emparelhamento. Através dos mesmos pode-se afirmar se
houve progresso tecnológico de um período para o outro (FERREIRA; GOMES,
2009).
A pesquisa está dividida em quatro capítulos além desta introdução, o
segundo capítulo aborda evolução histórica da organização dos serviços de
saneamento brasileiro, a governança pública e da água, a regulação no mercado de
saneamento básico, a avaliação dos serviços de saneamento e a Lei Nacional do
Saneamento Básico (LNSB) que vem preencher o período denomina de vazio
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institucional (REZENDE; HELLER, 2008) após o Plano Nacional de Saneamento
Básico (PLANASA) abordando os princípios e diretrizes atuais para o setor. O
terceiro capítulo trata da metodologia do trabalhado, fundamentada na ferramenta
de Análise Envoltória de Dados (DEA) e no índice de Malmquist. Nos dois últimos
capítulos são colados os resultados e a conclusão do trabalho, respectivamente.
Apresenta-se como diferencial a simplicidade e objetividade em abordar o
assunto proposto, por tratar-se de um tema atual e de grande repercussão social,
principalmente no Nordeste. A gestão dos recursos hídricos no Brasil vem sendo
negligenciada a cada Governo. Colocando uma evolução histórica tanto do setor
quanto dos trabalhos relacionados à avaliação do mesmo, utiliza uma metodologia
prática que, através das variáveis selecionadas, pretende realizar uma avaliação dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário sobre a ótica e diretriz
da Governança Pública, englobando os aspectos sociais de acesso aos serviços e
de responsabilidade com uso dos recursos públicos. Além disto, foram realizados
esforços para alinhar ao máximo a análise ao desafio atual do setor colocado pelos
principais autores da área, o balanceamento entre a oferta e demanda e a poluição
doméstica e industrial ou a universalização dos serviços e mitigação dos efeitos
extremos. A seguir será abordada a evolução histórica dos serviços de saneamento
no Brasil e os princípios e diretrizes de avaliação do setor.
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2.

O SANEAMENTO NO BRASIL E A GOVERNANÇA DA ÁGUA

No presente capítulo será abordada a evolução histórica dos serviços de
saneamento no Brasil seguida pelos princípios e diretrizes do setor, colocando as
principais expectativas quanto aos serviços e, consequentemente, formando a
perspectiva para a avaliação do mesmo. Inicia-se com uma perspectiva da evolução
histórica da organização dos serviços de saneamento básico no Brasil.

2.1. SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO BRASIL

Para entender a realidade atual e as perspectivas futuras da área é essencial
o entendimento da evolução histórica da forma de organização da prestação dos
serviços de saneamento (HELLER; BASTOS; HELLER; TEIXEIRA, 2013). Rezende
e Heller (2008) dividem a trajetória histórica do setor em seis:

1. Desenvolvimento e implementação das primeiras ações em saneamento (século
XVI até meados do século XIX);
2. Conscientização acerca da interdependência sanitária, em contexto caraterizado
pela relação ambígua entre serviços públicos e companhias privadas (1850 a
1910);
3. Consolidação do Estado nacional como coordenador da política de saneamento
(1910 a 1950);
4. Reorientação das políticas de saneamento com a criação dos serviços
autônomos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e seu
distanciamento das políticas de saúde (1950 a 1969);
5. Nova reorganização da política de saneamento, com a criação do Plano Nacional
de Saneamento (PLANASA) durante a ditadura militar, sua plena aplicação (1971
a 1986) e sua posterior desorganização, com fragilidade institucional e a agenda
neoliberal (1986 a 2002);
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6. Mudanças institucionais como a criação da Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental no âmbito do Ministério das Cidades e aprovação do marco regulatório
para o setor e sua regulamentação (a partir de 2003);

A primeira fase caracteriza-se pela inexistência de um modelo organizado de
prestação dos serviços marcado por iniciativas individuais. Em meados do século
XIX perante as mudanças causadas pelo contexto da revolução industrial intensificase uma forte migração e formação dos centros urbanos, diante a ausência dos
serviços de saneamento apresentaram-se surtos de doenças epidêmicas, como
consequência surgem os primeiros serviços de saneamento no Brasil, dando início
a segunda fase, onde se apresentam tanto o setor público quanto o privado, ela é
marcada por uma forte delegação da prestação de serviços as concessionárias
estrangeiras. Dada a baixa qualidade dos serviços às concessões a estes
prestadores de serviços são canceladas e tem início a terceira fase onde a partir da
década de 1910 através do Estado mais centralizador surgem as políticas sociais de
âmbito nacional aplicadas nas áreas urbanas, onde posteriormente é adicionado o
setor de saúde na política nacional de saneamento criando o Serviço Especial de
Saúde Pública (SESP), financiado pelo Governo dos Estados Unidos que buscava
garantir salubridade na exploração de materiais econômicos durante a Segunda
Guerra Mundial. Este órgão deu origem aos serviços autárquicos no país com caráter
local e de autonomia administrativa e financeira diretamente controladas pelo
município. (REZENDE; HELLER, 2008).
Na década de 1960 o acelerado processo de crescimento da população
urbana, marcado pela atração da população rural as grandes cidades e elevadas
taxas de fecundidade, surge um crescente déficit nos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, diante disto o governo federal marcado pela ditadura
militar de 1964 reorganiza o setor de saneamento criando o Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA), tendo início a quinta fase. É neste período que ocorre a
criação das 26 Companhias Estaduais de Saneamento (CEBS), elas deveriam obter
a concessão para prestação dos serviços dos municípios e buscar sua própria
sustentação financeira principalmente através das tarifas de prestação do serviço e
um subsídio cruzado com modelo tarifário único em cada Estado. Ressaltasse o
processo de indução por parte da União para que os municípios concedessem a
20

prestação dos serviços a essas companhias quando centralizou a destinação dos
financiamentos do FGTS exclusivamente para elas. Do ponto de vista da prestação
de serviços destaca-se o forte aumento do abastecimento de água, pouca alteração
no quadro nacional dos serviços de esgotamento sanitário e centralização das ações
nas regiões mais desenvolvidas e com retorno financeiro garantido. Na prática as
CEBS acabaram incorporando muito da lógica empresarial e comprometendo muitas
vezes a função social que deveria cumprir (HELLER; BASTOS; HELLER; TEIXEIRA,
2013).
Com o fim do Banco Nacional da Habitação em 1986, principal financiador do
PLANASA, o plano entra em decadência e:
[...] a política nacional de saneamento entra em estado de indefinição e
imobilidade até a conquista de um marco regulatório para o saneamento na
primeira década do século XXI. Em 2007, foi promulgada a Lei n.
11.445/2007 enchendo um vazio institucional de cerca de 40 anos.
Entretanto, diversos traços do modelo estabelecido pelo PLANASA ainda
hoje são dominantes no setor de saneamento brasileiro (HELLER;
BASTOS; HELLER; TEIXEIRA, 2013. Pág. 487).

A seguir será abordada a governança pública que norteia os princípios e
diretrizes de regulação para o setor.

2.2. GOVERNANÇA PÚBLICA

Após a crise de 1929 provocada pela insuficiência crônica de demanda
agregada perdem força as ideias liberais vinculadas aos economistas clássicos e
destacam-se os trabalhos de Keynes que abordam os fatores determinantes do
desemprego, fruto de uma insuficiência de consumo agravada pela escassez de
investimento. Para ele o grande problema da teoria liberal era não possuir
mecanismos institucionais que objetivassem o pleno emprego. A concentração do
capital mostrava-se cíclica e a especulação a juros altos desestimulava o
investimento, reduzindo a eficácia do capital e elevando o desemprego, diante disto
o Estado deveria funcionar como um fator anticíclico, baseado em políticas fiscais e
monetárias voltadas para a obtenção do Pleno Emprego. Ainda neste contexto os
investimentos públicos e as políticas sociais também se mostram de grande
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importância para a manutenção dos níveis de emprego. Evidencia-se assim, a
compatibilidade entre desenvolvimento e crescimento do mercado e do Estado como
promovedor dos benefícios sociais. Aos poucos ganham força as exigências de
prestação de serviços sociais que caracterizam o processo de desmercadorização
da mão-de-obra, possibilitando mínimas condições de vida como um direito daqueles
que estão fora do mercado de trabalho, resultando no chamado “Estado de BemEstar Social”, um Estado intervencionista, assistencial e distribuidor (BENTO, 2003).
Em meados da década de 1970 o “Estado de Bem-Estar Social” começa a
mostrar-se saturado, uma vez que o processo de globalização e integração
econômica mundial não estava mais ao alcance da capacidade de planejamento e
controle do mesmo. Com isso as políticas desenvolvimentistas da época não
conseguiam mais mostrar bons resultados, além disso, fatores como as crises do
petróleo e a crise da dívida externa, que ocorreram em grande parte dos países
subdesenvolvidos, corroboraram com a redução de sua eficácia (BENTO, 2003).
Destaca-se, também, a forte fragmentação do tecido social da época criando
uma complexidade das demandas sociais que não conseguiam ser atendidas pelas
políticas burocráticas e padronizadas do período. É nesse contexto, de aumento da
complexidade das demandas sociais, que ocorre o redimensionamento do setor
público, deixando de ser exclusivamente estatal e passando a ser um espaço de
articulação entre indivíduos e organizações não governamentais, compartilhando
responsabilidades e assumindo o papel de especialistas. Essa interação entre os
agentes possibilita a elevação da capacidade de resposta às demandas sociais,
aumentando a governabilidade do Estado. Surge então, o conceito de governança,
definido como “uma forma de governo nova que se adota com o objetivo de evitar os
efeitos derivados da falta de flexibilidade e de capacidade de adaptação das
organizações públicas às mudanças que estão ocorrendo nas sociedades atuais”
(MATOS; DIAS, 2013, pág. 17). Apesar de reduzir a autonomia do Estado (já que há
uma ruptura com o modelo hierárquico e centralizado para um sistema de
cooperação) e poder gerar problemas de responsabilidades (até onde vão as
obrigações do Estado e as dos outros atores), a governança possibilita uma
administração voltada para o cidadão e com maior flexibilidade e possibilidade de
inovação de forma a aumentar a capacidade de resposta ao cidadão diante a
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complexidade das demandas sociais atuais, aumentando os níveis de eficácia e
eficiência da administração pública. (MATOS; DIAS, 2013)
Partindo da ideia que o Estado tem como papel atender as demandas sociais,
admite-se que por muitas vezes ele deixa de desempenha-lo. Uma vez que não há
uma participação da comunidade na gestão dos programas estabelecidos fazendo
com que a destinação dos recursos que deveriam promover benefícios sociais não
cumpra sua função (STEVE, 2009). O Quadro 1, a seguir, apresenta alguns
conceitos de governança pública, elaborados por diferentes autores.
Autores

Conceito
O modo de governar para fazer frente a crescente complexidade e

STEVE
(2009)

diversidade das sociedades contemporâneas, que se caracterizam
pela interação de uma pluralidade de atores, relações horizontais,
pela participação da sociedade no governo e sua responsabilidade
de fazer frente aos desafios socialmente colocados.
Diz respeito aos pré-requisitos institucionais para a otimização do

BENTO

desempenho administrativo, isto é, o conjunto de instrumentos

(2003)

técnicos de gestão que assegure a eficiência e a democratização
das políticas públicas.
Pode ser vista como o exercício da autoridade econômica, política
e administrativa para gerir os negócios de um país em todos os

PNUD

níveis. Compreende os mecanismos, processos e instituições

(1997)

através das quais os cidadãos e grupos articulam seus interesses,
exercitam seus direitos legais, cumprem as suas obrigações e
medeiam as suas diferenças.
Quadro 1 - Conceitos da Governança Pública
Fonte: Obras dos autores.

Aponta-se que a participação social torna-se essencial já que tende a expor
os problemas e dificuldades que normalmente o governo não tomaria conhecimento
(RIBEIRO, 2009), admite-se este fato como principal ponto a ser desenvolvido na
questão da gestão dos recursos hídricos no Brasil, propondo-se “metodologias de
fortalecimento das comunidades de forma a qualificá-las para participação nos
processos decisórios locais” (MATOS; DIAS, 2013, pág. 129).
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O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento indica nove
princípios da Boa Governança (PNUD, 1997):



Participação: Todos os homens e mulheres devem ter voz na tomada de

decisões, diretamente ou através de legítimas instituições intermediárias que
representam seus interesses. Participação ampla construída sobre a liberdade de
associação e de expressão;


Estado de Direito: As estruturas jurídicas devem ser justas e aplicadas de

forma imparcial, em particular as leis sobre direitos humanos;


Transparência: Construída sobre o livre fluxo de informações. Processos,

instituições e informações devem ser acessíveis a todos de forma que possa
compreender e monitorar;


Receptividade: Instituições e processos devem servir a todos os interessados;



Orientação de consenso: Permitir a mediação de diferentes interesses para

alcançar um amplo consenso sobre o que está nos melhores interesses do grupo
e, quando possível, as políticas e procedimentos;


Equidade: Todos os homens e mulheres devem ter oportunidades para

melhorar ou manter o seu bem-estar;


Eficácia e eficiência: Processos e instituições devem produzir resultados que

atendam às necessidades ao fazer o melhor uso dos recursos;


Prestação de contas: Os tomadores de decisão no governo, o setor privado e

organizações da sociedade civil devem ser responsáveis perante o público, bem
como aos intervenientes institucionais. Sua prestação de contas difere,
dependendo da organização e se a decisão é interna ou externa a ela;


Visão estratégica: Líderes e público devem ter uma perspectiva ampla e de

longo prazo sobre a boa governança e do desenvolvimento humano, juntamente
com a percepção do que é necessário para tal desenvolvimento. Deve haver,
também, uma compreensão das complexidades históricas, culturais e sociais em
que essa perspectiva se baseia.
A seguir será abordado o conceito da governança pública aplicado aos
recursos hídricos.
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2.3. GOVERNANÇA DA ÁGUA

No Brasil as águas não são suscetíveis ao direito de propriedade sendo
categorizada como bem público de uso comum. Provavelmente, por este motivo, seu
uso ocorra de forma inapropriada, muitas vezes com grandes desperdícios. Desta
forma, observa-se que os dois maiores desafios da atual gestão dos recursos
hídricos no Brasil é a universalização do acesso aos serviços e a redução da poluição
doméstica e industrial (CARDOSO, 2008). De tal maneira que, “todos os governos
precisam reconhecer que a verdadeira crise da água em áreas urbanas é uma crise
de governança, causada por medidas ineficazes e má gestão, não um problema de
escassez” (KI-MOON, Ban – Secretário Geral da ONU, tradução MATOS; DIAS,
2013, pág. 123), admite-se que:
O conceito de governança não pode ser entendido, apenas, como uma
construção ideológica, mas como exercício deliberado e contínuo de
desenvolvimento de práticas cujo foco analítico está na noção de poder
social que media as relações entre Estado, Sociedade Civil e mercado
(JACOBI, 2013, p, 544.).

Acredita-se que o aumento da demanda por este bem e sua poluição podem
levar à sua escassez e com isso a graves problemas no contexto da segurança,
estabilidade e sustentabilidade ambiental das nações. De acordo com Matos e Dias
(2013):
Esses fenômenos são potencialmente nocivos para os relacionamentos
internacionais e o bem-estar humano; que podem ter origem numa má
gestão dos recursos hídricos. Isso poderia justificar a intervenção do
sistema das Nações Unidas, através do Conselho de Segurança, órgão
responsável pela paz e segurança internacionais (MATOS; DIAS, 2013, p,
126).

Desta forma, além do fator primário da importância do uso racional da água
para a conservação deste bem essencial para a vida, tem-se que:
Um dos temas de maior atualidade é a governança da água, no qual a
gestão integrada que transcende o caráter setorial torna-se fundamental, na
medida em que a qualidade do meio ambiente é socialmente construída
(JACOBI, 2013. P. 544.).
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No tocante aos recursos hídricos, de acordo com Souza e Junior (2004), os
modelos de gestão no Brasil podem ser divididos em três, são eles: o modelo
burocrático, econômico-financeiro e o de integração participativa. O burocrático
ocorre pós crise de 1929 onde houve uma gestão centralizada no Estado
funcionando através de instrumentos de comando e controle, tendo como marco
legal, dentro do contexto dos recursos hídricos, o Código das Águas (1934) que se
prolonga até a década de 1970. A partir da abertura democrática (1980) ocorre a
transição para o modelo econômico-financeiro, baseado em um planejamento
estratégico e decisões tomadas exclusivamente com base nos conhecimentos
técnicos (tecnocracia), com os ideais liberais dos anos 1990 vem a surgir o modelo
sistêmico baseado em uma gestão descentralizada, de planejamento partilhado,
gestão participativa (possibilitando a participação da coletividade sem prejudicar os
pareceres técnicos) e mantendo os instrumentos econômicos do modelo econômico
financeiro (SOUZA JÚNIOR, 2004). Esse modelo sistêmico de gestão dos recursos
hídricos no Brasil advém da orientação do novo modo de governar característico da
sociedade em rede baseado nos princípios da governança pública, marcada pelo
processo de cooperação e interação dos indivíduos de forma que estes atendam a
maioria dos seus interesses.
O objetivo geral da gestão social dos serviços de saneamento é a
universalização do acesso da sociedade a água potável e ao esgoto tratado. Diante
os diversos usos da água, dentre eles consumo humano, cultivo, produção de
alimentos, geração de energia, transporte, lazer e outros, o grande desafio se torna
disponibilizar a quantidade certa para os usuários, com boa qualidade e no momento
apropriado (CARDOSO, 2008). Desta forma a ampliação da abrangência dos
serviços, aumentando o abastecimento de água nas regiões de menor
disponibilidade e elevando a coleta e tratamento de esgotos principalmente nas
regiões urbanas, reduzindo assim a poluição doméstica aparecem como uma
questão fundamental.
Observa-se que os problemas associados à questão hídrica como a poluição
e escassez são reflexos de uma má gestão dos recursos hídricos, associada à falta
de uma boa governança hídrica. O conceito da governança da água surge em
contraposição à baixa efetividade de gestão do setor e à falta de planejamento,
ressaltando questões como a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH) e
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qualificação das comunidades para participar dos processos decisórios. Desta forma
admite-se que a maioria dos problemas associados à questão hídrica tem como
núcleo a maneira como os recursos hídricos são administrados, a governança hídrica
busca fazer a ligação entre as demandas sociais e o governo (JACOBI, 2009). De
acordo com Matos e Dias (2013):
Como algumas mudanças recentes na sociedade questionaram a
capacidade dos Estados centrais de gerenciarem sozinhos questões de
desenvolvimento cada vez mais complexas, a governança hídrica implica a
determinação de papéis e responsabilidades dos diferentes interesses –
público e privado – no gerenciamento e no desenvolvimento dos recursos
hídricos (MATOS; DIAS, 2013, p, 131).

A governança da água vem romper o padrão do planejamento centralizado e
avesso a pressões sociais elaborados pelos órgãos estatais ao dar voz aos agentes
sociais diversos inseridos no uso dos recursos. Diante o objetivo de balanceamento
entre a oferta e a demanda e a mitigação de efeitos extremos, a governança pode
ser entendida com um processo entre tomadores de decisão e não tomadores de
decisão com objetivo comum acerca do problema a ser enfrentado e a forma de
gestão para água, onde a participação descentralizada e corresponsável sejam
centrais (JACOBI, 2013).
Portanto, a governança da água busca criar mecanismos que possibilitem
uma maior resposta a sociedade, aliando a interação entre diversos atores em
relações horizontais com a democratização das políticas públicas, fazendo com que
elas não sejam desvirtuadas por direcionamentos que venham a divergir do interesse
da coletividade, o que consequentemente eleva a eficácia, eficiência e efetividade
das mesmas, este fato torna-se evidente quando se atenta para uma das funções do
Estado em atender as demandas sociais. O processo de participação da sociedade
mostra-se essencial na determinação e controle dessas demandas, assim como a
participação de uma pluralidade de atores viabiliza a efetivação das políticas
adotadas em um contexto de um tecido social complexo.
Na próxima secção será abordado o escopo dos serviços de saneamento e
sua característica de monopólio natural, o que torna a regulação uma necessidade
inquestionável.
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2.4. O ESCOPO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, O MONOPÓLIO NATURAL E A
REGULAÇÃO

Assim como a maioria dos serviços de infraestrutura, os serviços de água e
esgoto têm como principal característica os elevados custos fixos específicos,
caracterizando-se como monopólio natural. Devido a isto a maior eficiência produtiva
pode ser conseguida através da atuação de um único produtor (economias de
escopo), entretanto a especificidade do capital caracterizado por um alto
investimento inicial e forte redução no valor de revenda dos ativos após sua
implantação produz-se um subincentivo ao investimento, pois o poder de barganha
do investidor tende a mudar radicalmente após a realização do investimento
(TUROLA, 2002). Na Figura 1, tem-se uma comparação entre a configuração dos
setores de energia e de saneamento:

Figura 1 – Configurações dos setores de energia e saneamento básico.
Fonte: Galvão Junior e Paganini (2009).
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Observa-se o caráter vertical da cadeia dos serviços de saneamento
ocasionada dentre outros fatores pela inviabilidade econômica da segmentação dos
serviços, falta de mudança no padrão tecnológico e dificuldade de tarifação das
diversas etapas de produção. Diferentemente do setor de energia onde a cadeia
produtiva é dividida em geração, transmissão e distribuição e diferentes estruturas
de mercado atuam na cadeia tornando-se monopólio natural apenas na etapa de
distribuição, o saneamento básico é caracterizado como monopólio natural no
conjunto dos segmentos da prestação de serviços (JOURAVLEV, 2004). Desta forma
têm-se as seguintes características no mercado de saneamento básico (GUASCH;
SPILLER, 1995):


Produtos com demanda generalizada e inelástica (poder de monopólio);



Intensivos investimentos em capital fixo (economias de escopo);



Ativos necessários à prestação de serviço com caráter específico e irrecuperável
(barreiras à entrada).
Diante das características até o momento colocadas observa-se a não

permissibilidade da competição de mercado atuar no setor como forma de garantir a
eficiência e equidade, tem-se, portanto, a regulação como principal mecanismo neste
sentido, ela surge para lidar com as falhas de mercado como o poder de mercado,
os bens públicos, as externalidades e as assimetrias de informações, elas podem
ser observadas da seguinte forma (GALVÃO JUNIOR; PAGANINI, 2009):


Poder de mercado: Diante a presença de economias de escopo e inelasticidade
da demanda os incentivos para redução de custos e melhoria da eficiência são
retirados, desvirtuando as vantagens da economia de escopo levando a
aumentos de preços e diminuição da qualidade dos serviços;



Bens públicos: Diante as características da não exclusividade e não rivalidade o
mercado

competitivo

não

se

forma

para

a

produção

destes

bens,

consequentemente, na ausência de prestadores privados ou incapacidade do
cidadão de custear o serviço o Estado tem de provê-lo;


Externalidade: Impactos (positivos e/ou negativos) a terceiros não relacionados
com a atividade econômica em questão. Ex.: Poluição ambiental pelas atividades
econômicas;
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Assimetria de informações: Discrepância de informações entre os agentes
econômicos com relação às reais condições de mercado levam a decisões e
alocações de recursos imperfeitas.
A regulação pode ser entendida como a atuação do Estado na ordem

econômica e social com a finalidade de proteger o interesse público (DI PIETRO,
2004) mediando conflitos e interesses através do poder coercitivo (MARQUES
NETO, 2005) tendo como objetivo alcançar a eficiência e equidade (GALVÃO
JUNIOR; PAGANINI, 2009). Além da regulação tem-se a propriedade estatal como
forma de corrigir as falhas de mercado onde o interesse público estaria presentado
pelo Estado de forma direta através da provisão dos bens e serviços no intuito de
maximizar o bem-estar social, entretanto apontam-se os seguintes pontos
desfavoráveis para esta forma de correção (MARQUES NETO, 2005):


Interesses das empresas estatais e de seus controladores não necessariamente
representam o interesse público;



Não há divisão de papéis entre regulador e regulado;



Empresas estatais são consideradas entidades dotadas de personalidade jurídica
de direito privado, gerando incompatibilidade com a atividade de regulação que
é tipicamente estatal.
Diante disto a propriedade estatal ainda praticada em muitos setores no Brasil

tem levado em sua maioria a transferência parcial das ineficiências à população por
meio de tarifas elevadas (GALVÃO JUNIOR; PAGANINI, 2009). A regulação na
ausência da propriedade estatal elimina estes problemas, de acordo com Grigolin
(2007) o regulador deve:


Assegurar que os usuários do sistema recebam um nível de serviço adequado
a um custo adequado;



Assegurar que os investidores recebam uma taxa de retorno adequada ao
risco que estão correndo e protege-los de ações arbitrárias do governo;



Monitorar e assegurar que os operadores sigam os compromissos e metas
financeiras estabelecidas, ambientais e de qualidade nos contratos.
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Afirma ainda a necessidade de independência do mesmo para suportar as
pressões políticas e econômicas do governo, consumidores e operadores privados,
indicando características como capacidade financeira própria, mandatos fixos,
salários independentes, processo decisório público e transparente, existência de um
fórum público para apelação de decisões do regulador e presença de auditores
externos. Para se entender a questão da regulação no setor de saneamento é
preciso atentar para as características e repercussões da mesma no setor que
podem ser observados no quadro dois:

Quadros 2 – Características do setor de saneamento e suas repercussões
Fonte: Galvão Junior e Paganini (2009).

De acordo com Galvão Junior e Paganini (2009), além de justificar de forma
inequívoca a necessidade de regulação, as características do setor e suas
repercussões geram os seguintes agravantes do ponto de vista da regulação:
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Devido a localização de muitas de suas infraestruturas a verificação das
condições de manutenção e operação tornam-se difíceis, entretanto se contrapõe
ao caráter essencial dos serviços obrigando o regulador a monitorá-lo
continuamente;



As assimetrias de informações podem levar o regulador a ter maior foco nas
condutas mais facilmente observáveis como a qualidade da água e a pressão na
rede, negligenciando a questão dos custos e das tarifas que depende de
informações do regulado;



Os efeitos das externalidades extrapolam os limites de atuação do regulador em
si exigindo uma articulação intersetorial, envolvendo áreas de saúde pública,
meio ambiente, recursos hídricos e defesa do consumidor, por exemplo;



O poder de monopólio pode gerar comportamento oportunista com relação às
tarifas dos serviços;



O caráter essencial em contraposição à capacidade de pagamento dos usuários
dificulta o equilíbrio entre produtores e consumidores.
O autor reafirma, através de vários estudos, a necessidade de regulação do

setor com as seguintes finalidades:
1. Eficiência da gestão, expansão do produto com redução das tarifas (SEROA
MOTTA, 2006);
2. Melhorar a qualidade dos serviços e investimentos tendo em vista uma
modernização e universalização do setor (CONFORTO, 2000);
3. Profissionalização da gestão e autonomia administrativa das empresas públicas,
além de ampliar a participação privada (PENA; ABICALIL, 1999);
4. Limitar a interferência política mediante regras retire qualquer vínculo com o ciclo
eleitoral (TRÉMOLET; HUNT, 2006);
5. Universalização do setor e evitar tarifas excessivas (BRITTO, 2001).
Tem-se que:
[...] no país, onde esses serviços são questionados pelos desperdícios e
alocação inadequada dos recursos, é de se esperar que a regulação, nos
termos da lei nº 11.445/2007, contribua diretamente para a introdução de
mecanismos de eficiência, assegurando qualidade a preços acessíveis,
além de maior eficácia das ações para a melhoria das condições de
salubridade e bem-estar social (GALVÃO JUNIOR; PAGANINI, 2009. Pág.
87).
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Em seguida serão colocados os principais pontos para avaliação das políticas
públicas de saneamento no Brasil, realizando uma retomada da evolução
cronológica dos principais trabalhos neste sentido.

2.5. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO BRASIL

Os estudos das políticas públicas vêm utilizando conceitos e metodologias de
diversos campos disciplinares. A administração pública proporciona a análise do
processo de governo e análise das instituições político-administrativas que definem
diretrizes, tomam as decisões e executam as políticas, a economia permite a análise
do uso dos recursos, utilizando os conceitos de eficiência, justiça e equidade, a teoria
política coloca as reflexões de ordem ética filosófica que buscam responder questões
como: (1) O que deveria o governo fazer? (2) O que é justiça? (3) Como se distribuem
recursos equitativamente? (4) Quais elementos que constituem uma boa sociedade
e o bom cidadão? A ciência política envolve os estudos das instituições e dos
processos políticos, a sociologia inclui as categorias de análise de classes sociais,
pobreza, redistribuição de renda, dentre outros. Desta forma o estudo de políticas
públicas comporta diversas análises (BORJA; BERNARDES, 2013).
A avaliação envolve o julgamento de valor sobre determinada intervenção com
o objetivo de analisar o andamento da mesma contrapondo planejamento e
execução, assistir a tomada de decisão, estudar seus efeitos visando ponderar sua
manutenção, modificação ou interrupção e agregar conhecimento para elaboração
teórica (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). “Avaliar consiste fundamentalmente
em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer
um de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão”
(CONTANDRIOPOULOS et. Al., 1997, p. 31), é uma medida de aprovação ou
desaprovação de uma política ou programa público, segundo certa concepção de
justiça (ARRETCHE, 1998), ou ainda, envolve o estudo dos processos de
formulação, desenvolvimento, ações implementadas, ou fatos ocorridos, resultados
e impactos obtidos, análise do contexto histórico e social em que é concebida, não
se restringindo ao exame comparativo entre o proposto e o alcançado (BELLONI;
MAGALHÃES; SOUZA, 2000).
33

O modelo de avaliação deve ser definido a partir da identificação dos atores
envolvidos dado as possíveis variações de percepções de acordo com o sujeito
social envolvido, mostrando-se “necessário aprender as diferentes percepções dos
responsáveis no âmbito da direção, da execução do programa e, principalmente, dos
cidadãos” (BORJA; BERNARDES, 2013). A avaliação de política busca analisar a
engenharia institucional, os traços constitutivos dos programas (ARRETCHE, 1998),
assim como examinar se a política está coerente com princípios de justiça política e
social e se houve o efetivo aproveitamento dos benefícios (FIGUEIREDO;
FIGUEIREDO, 1986). Desta forma:
Uma vez que tanto a avaliação política como a de política pressupõe uma
análise de contribuição de uma determinada política para o bem-estar da
população e de sua adequação a princípios de justiça política e social, notase que um modelo de avaliação deve sustentar-se em um paradigma de
sociedade, indo além da coleta de dados. [...] Assim, o primeiro passo para
a avaliação de uma política pública é definir sob que princípios ou
paradigmas de política a avaliação se sustenta (BORJA; BERNARDES,
2013. Pág. 531).

Para avaliação de políticas públicas, são critérios básicos a efetividade,
eficácia e eficiência. A efetividade está representada por uma relação de causalidade
entre a implementação de uma política e determinada realidade social, ou seja, é a
capacidade de geração de resultados de determinada política, sejam eles os
esperados ou não. A eficácia está associada a alcance dos objetivos desejados, ou
seja, se efetivamente o programa alcançou os resultados pretendidos, já a eficiência
avalia a quantidade de esforços (recursos) empreendidos para o alcance de
determinado resultado, destacando-se a distinção entre eficiência pública e a
privada, onde na primeira há uma atribuição de maior peso para os resultados
(benefícios sociais e redução de desigualdades, subsídios, por exemplo) em
detrimento aos custos apresentados, enquanto a segunda, de modo geral, não
trabalha com esta ponderação (BORJA; BERNARDES, 2013).
Com relação à avaliação de políticas de saneamento no Brasil poucos foram
os avanços tendo as preocupações iniciais com a temática ocorridos ao final da
década de 80, sendo em primeiro momento baseada no uso de indicadores voltandose para o impacto da atividade no campo da saúde tendo a epidemiologia como o
suporte conceitual e metodológico. Alguns autores recentemente veem procurando
incorporar outras categorias de análise e estratégias metodológicas com campos
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como o das políticas públicas, epidemiologia, econômica, geografia e ciências
sociais, buscando construir um corpo teórico e metodológico consistente. Pois,
[...] os modelos de sistemas de indicadores têm privilegiado a dimensão
objetiva ou quantitativa da realidade, em detrimento de estudos que também
incorporem aspectos qualitativos. Além da dimensão objetiva, passível de ser
avaliada por métodos quantitativos, a realidade social tem componentes
subjetivos que exigem métodos no campo da avaliação qualitativa e da
pesquisa social. O componente subjetivo remete à necessidade de se
incorporar a perspectiva de quem vivencia aquela realidade que se quer
avaliar. (BORJA; BERNARDES, 2013. Pág. 532).

Desta forma:
[...] a realidade social, na sua subjetividade, remete, portanto, a aspectos
relacionados à percepção, à sensação, algo que não pode ser medido, mas
sim sentido de forma diferenciada por indivíduos e grupos de indivíduos. Essa
sensação varia ao longo do tempo e do espaço em função de aspectos
predominantemente culturais, além de econômicos, físicos e sociais (BORJA;
BERNARDES, 2013. Pág. 532).

Entretanto ressalta-se a importante contribuição dos indicadores quantitativos
e modelos matemáticos para os aspectos objetivos da avaliação e composição de
indicadores mistos – quantitativos e qualitativos (BORJA; MORAIS, 2003). Borja e
Bernardes (2013) destacam alguns trabalhos que buscaram ampliar a perspectiva
de avaliação incorporando outras categorias de análise e estratégias metodológicas.
Essa literatura está organizada no quadro 3 a seguir.

Trabalhos

Perspectiva
Um dos trabalhos precursores propondo indicadores de caráter

AJZENBERG ET
al.(1986)

social (atendimento da rede de água e esgoto, mortalidade da
população, renda per capita e percentual da população de baixa
renda, entre outros) como critério de priorização de obras de
saneamento.

GARCIAS E NUCCI
(1993)

Com intuito de contribuir para o planejamento das ações
propuseram 76 indicadores de qualidade, considerando aspectos
econômicos, sociais e de saúde pública.
Propuseram um Indicador de Salubridade Ambiental, envolvendo

PIZA E GREGORI (1999)

indicadores relacionados a abastecimento de água, esgotamento
sanitário, resíduos sólidos, controle de vetores, indicadores regionais
de cada bacia hidrográfica, renda, educação, entre outros.
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Abordaram uma metodologia voltada para a priorização de áreas
de intervenção em ações de saneamento ambiental através da
BORJA ET al. (1994).

construção de um único índice composto por indicadores de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e
drenagem urbana.
Com intuito de avaliar o desempenho e eficiência das regionais da

MOREIRA (1997)

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
abordaram oito indicadores com base em parâmetros físicos,
comerciais, operacionais e financeiros.
Designaram indicadores de desempenho do abastecimento de

SARMENTO ET al. (1999)

água e esgotamento sanitário contemplando os sistemas de
produção

e

distribuição

de

água,

esgotamento

sanitário,

atendimento ao usuário, e impacto ambiental.
Apresentaram

oito

indicadores

com

base

nos

princípios

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
BNDES (1999)

generalidade, cortesia na prestação do serviço, e modicidade das
tarifas para avaliar os serviços prestados pelas concessionárias
estaduais de saneamento, em atendimento a Lei de Concessão
dos Serviços Públicos n. 8.987/95.
No intuito de atender as exigências da Política Estadual de
Saneamento no Estado de São Paulo e avaliar a eficácia do Plano
Estadual de Saneamento, o Conselho Estadual de Saneamento do

ALMEIDA (1999)

Estado de São Paulo (CONESAN) confeccionou o Indicador de
Salubridade Ambiental (ISA) abrangendo seis indicadores das
áreas de saneamento ambiental, socioeconômica, de saúde
pública e de recursos hídricos.
Utilizou o Indicador de Salubridade Ambiental (ISA/BH) para
diagnosticar a salubridade ambiental do município de Belo

MONTENEGRO ET al.,

Horizonte sendo ele composto por índices de abastecimento de

(2001)

água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana
incorporados os índices de saúde ambiental e salubridade
ambiental.
Através de 23 indicadores construiu o Índice de Salubridade

DIAS (2003)

Ambiental em Áreas de ocupação espontânea (ISA/OE), incluindo
também condicionantes sociais (socioeconômicos e culturais) na
determinação da salubridade ambiental.
Estabeleceu índices ligados a limpeza urbana através de dados

DEUS ET al. (2000)

relativos à eficiência operacional, econômica, financeira, sanitária
e ambiental de 525 serviços municipais de limpeza urbana.
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Marca o início dos esforços institucionais para construção de
indicadores com perspectivas de avaliação mais amplas através da
MPO (1998)

organização

do

Sistema

Nacional

de

Informações

sobre

Saneamento (SNIS) com intuito de monitorar o desempenho
operacional, administrativo, e financeiro dos serviços de água e
esgoto do país.
Divulgação de primeira Pesquisa Nacional de Saneamento Básico

IBGE, 1998.

envolvendo inicialmente apenas indicadores de abastecimento de
água e esgoto sanitário e resíduos sólidos.
Marca início de trabalhos com a contribuição da academia
buscando proporcionar maior consistência metodológica para a

TEIXEIRA (2000)

temática da avaliação, buscou formular modelos de priorização de
investimentos, testando dois tipos que conduziram a diferentes
resultados mostrando a subjetividade na construção de indicadores
e modelos de mensuração.
Utilizou indicadores de saúde pública, operacionais e sociais para
realizar uma comparação entre modelos de gestão dos serviços de

COUTINHO (2001)

abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios de
Minas Gerais, através de análises de variância univariada e
multivariada a um fator, a análise de componentes principais e a
análise de conglomerados.
Propuseram a definição de um sistema de indicadores baseado em
uma relação paradigmática entre saúde ambiental, objetivos,

BORJA E MORAES

indicadores e parâmetros de referência. Colocando a necessidade

(2003)

de o sistema ser dinâmico em sua formulação, apresentar métodos
subjetivos de avaliação e de causa e ser comprometido com
mudanças reais da realidade.
Tendo como base o modelo de Forças Motrizes, Pressões,
Situação,

CVA (1999)

Exposição,

Efeitos

e

Ações

(FPEEEA.

VON

SCHIRNDING, 1998) foi estabelecida uma cadeia de causa e efeito
de doenças relacionadas com a água a fim de propor 17
indicadores referentes às doenças diarreicas e à hepatite A e E
como forma de vigilância da qualidade da água.
A partir de uma matriz de causa e efeito e de técnicas de avaliação

BERNARDES ET al.,
2002 e OPAS/MS (2003)

quali-quantitativas os trabalhos indicaram um modelo de avaliação
do impacto de um projeto de saneamento básico realizado pelo
Ministério da Saúde (Projeto Alvorada), incluindo variáveis como
cidadania, exclusão social e outros.
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Baseado em estudo do programa Bahia Azul (1990) voltado a
analisar as influências das Instituições Financeiras Internacionais
(IFI) na implementação de políticas de saneamento no Brasil,
envolveu variáveis qualitativas e quantitativas obtendo índices a
partir de análises multivariadas com base nos dados antes e após
BORJA (2004)

implantação dos programas. Destacou-se o caráter coletivo e
público do saneamento como um dever do Estado dada sua
essencialidade para a vida humana e proteção ambiental,
considerando como princípios de uma política pública de
saneamento a universalidade, igualdade, integralidade, titularidade
municipal, gestão pública e participação e controle social.
Desenvolveram uma proposta metodológica para avaliar a gestão
de serviços de saneamento, no intuito de estabelecer um marco
teórico-metodológico dos conceitos necessários a este processo,
trabalhando os conceitos de governabilidade, acesso, eficácia,

HELLER ET al. (2007)

efetividade, e eficiência e definindo uma prestação de serviço ideal
colocando

princípios

como

a

universalidade,

equidade,

integralidade, e controle social. Considera a bacia hidrográfica
como uma unidade a ser avaliada e aborda as dimensões políticoinstitucional, econômico-financeira, sociocultural, tecnológica e
ambiental das políticas públicas e da gestão.
Quadro 3 - Trabalhos que buscaram ampliar perspectiva de avaliação
Fonte: Elaboração própria com base em Borja e Bernardes (2013).

Recentemente a Lei n. 11.445/2007 “inaugura uma nova fase das políticas
públicas no Brasil, onde o planejamento passa a ser uma exigência e a avaliação
das ações, uma necessidade” (BORJA; BERNARDES, 2013. Pág. 538),
estabelecendo as diretrizes e política nacional para o setor, responsabilização da
esfera municipal e ênfase na necessidade do planejamento através da exigência dos
planos municipais de saneamento, ela será abordada na seção seguinte.

2.6. LEI NACIONAL DO SANEAMENTO BÁSICO (LNSB) – LEI N. 11.445/2007
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Estabelecendo as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para sua
política federal, a Lei nº 11.445/2007 considera como saneamento básico o conjunto
de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
drenagem e águas pluviais urbanas.
Dentre os serviços fornecidos pelas companhias estão basicamente o
abastecimento de água e o esgotamento sanitário, compõem as atividades ligadas ao
serviço de abastecimento de água a captação, adução de água bruta, tratamento de
água, adução de água tratada, preservação e distribuição de água, inclusive ligação
predial e medição, já as atividades ligadas aos serviços de esgotamento sanitário
estão à coleta (inclusive ligação predial), transporte, tratamento, disposição final de
esgotos sanitários, inclusive dos lodos originários da operação de unidades de
tratamento e de fossas sépticas.
Conforme termos da lei os serviços devem ser prestados com base nos
seguintes princípios fundamentais (BRASIL 2009a):
 Universalização de acesso;
 Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componente de cada um dos diversos serviços de saneamento básico,
propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e
maximizando a eficácia das ações e dos resultados;
 Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública
e à proteção do meio ambiente;
 Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e
de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da
vida e do patrimônio público e privado.
 Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais;
 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental,
de promoção da saúde e outras de relevante interesse sociais voltadas para a
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator
determinante;
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 Eficiência e sustentabilidade econômica;
 Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
 Transparência das ações, baseada em sistema de informações e
processos decisórios institucionalizados;
 Controle social;
 Segurança, qualidade e regularidade;
 Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos
recursos hídricos.
Do ponto de vista regulatório, muitos autores afirmam que o desempenho das
companhias de saneamento no Brasil vem por muito anos sendo afetado pela falta de
um ambiente que possibilite uma melhor gestão. Tem-se que,
[...] na verdade, as operadoras de saneamento são monopólios puros
operados livremente, sem qualquer controle legal, à disposição apenas do
controle político exercido pelos governos do dia. [...] Em suma, é um serviço
que, até o momento, é de competência do município, prestado pelo estado e
financiado com recursos federais. O setor privado cobre menos de 4% da
população servida (MOTA, 2007. Pág. 179).

Desta forma,
[...] a necessidade de um marco regulatório não é só para proteger o usuário
do serviço de concessão. Regulação significa assegurar também a
estabilidade das regras de operação de mercado para os concessionários de
direitos monopolistas. Esta estabilidade significa uma governança regulatória
com autonomia e sem ingerência política ou corporativa, que faça valer tanto
as obrigações como os direitos dos operadores dos serviços concedidos
(MOTA, 2007. Pág. 182).

Com a definição de um marco regulatório (LNSB), acredita-se que grande parte
destes problemas foram sanados. No próximo capítulo será abordado o DEA, o banco
de dados, as variáveis selecionadas e as considerações com relação à amostra.
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3.

METODOLOGIA

Diante os princípios da boa governança, destacam-se aqui a eficácia, eficiência
e efetividade, onde os prestadores de serviços de saneamento devem buscar a
universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e a coleta e
tratamento de esgoto, a partir do menor uso possível de recursos públicos. Com
objetivo de avaliar a eficiência relativa e a dinâmica de produtividade dos prestadores
de serviços de saneamento nos anos de 2002, 2007 e 2012 utilizou-se a Análise
Envoltória de Dados (DEA) e o Índice de Malmquist.
Com os dados agregados dos respectivos anos obtidos do Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento (SNIS) foram retiradas as observações que não
estavam presentes nos três anos em questão e em seguida realizou-se o
procedimento Jackstrap, para eliminação dos outliers. Posteriormente foram obtidos
os scores de eficiência para cada ano através da identificação dos melhores
desempenhos da amostra utilizada e a interpolação linear entre eles, por fim, realizou
o cálculo do índice de Malmquist visando analisar a dinâmica de produtividade entre
os anos.
A escolha do DEA deu-se diante das vantagens quanto a utilizar uma única
unidade de medida resumo para mensurar a eficiência, não fazer julgamento a priori
sobre ponderações que levariam ao melhor nível de eficiência possível (apesar de
poder considerar sistemas de preferências de avaliadores e de gestores), não
necessita (mas não rejeita) de sistema de preços, dispensa (mas pode acatar) préespecificações de funções de produção subjacentes, baseia-se em observações
individuais e não em valores médios, possibilita a verificação de valores ótimos de
produção e de consumo respeitando restrições de factibilidade e permite a
incorporação de insumos e de produtos avaliados em unidades de medidas diferentes
(GOMES; BATISTA, 2004), ele será abordado em seguida.
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3.1. ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA)

Ferreira e Gomes (2009) apontam como mentores do estudo das medidas de
eficiência econômica na segunda metade do século passado Farrel (1957), Charnes
ET al. (1978) e Banker ET al. (1989). Farrel (1957) busca desenvolver métodos
melhores para avaliar a produtividade, alegando que as tentativas de avaliá-la
resultavam em medidas cuidadosas e que eram profundamente restritivas, pois não
combinavam medidas de múltiplos insumos para criar um único indicador de medida
de eficiência. Charnes ET al. (1978) buscava comparar a eficiência de escolas
públicas dentro do programa educacional para alunos carentes patrocinado pelo
governo federal norte-americana. A ideia central era estimar a eficiência técnica
relativa, ou seja, comparar as escolas entre si o que levou a Análise Envoltória de
Dados (DEA), surge assim o primeiro modelo matemático para a metodologia
denominado CCR (Charnes, Cooper e Rhodes), baseado em retornos constantes de
escala obtidos através da seguinte expressão:
=
−

≥0

−

≥0

=0
Sendo

a medida de eficiência da i-ésima DMU e

a DMU eficiente apresentará

o vetor dos pesos, onde

for igual a um e ineficiente quando menor que um. O

modelo CCR foi estendido por Banker ET al. (1984) introduzindo a hipótese de
retornos variáveis de escala, adicionando a restrição de convexidade ao modelo
CCR em substituição ao axioma insumo-produto, dando forma convexa a fronteira
de possibilidade de produção, ficando conhecido como modelo BCC que pode ser
expresso conforme se segue:
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=
−

≥0

−

= 1;

Sendo ∑

≥0

≥0

= 1 de ordem (Nx1) referente à restrição de convexidade

imposta ao modelo CCR.
O método DEA é não paramétrico e envolve programação matemática em sua
estimação, baseando-se em sólidos fundamentos da teoria da produção
microeconômica, as unidades de produção são denominadas DMU’s (do inglês,
Decision Making Units) e a ideia central consistem em construir uma fronteira de
eficiência com base nos próprios dados das DMU’s e classifica-las em eficientes e
ineficientes de acordo com a referência encontrada, ou seja, ela visa medir a
eficiência produtiva individual dentro de um grupo de unidades avaliadas,
contrapondo os resultados alcançados mediante os insumos utilizados. As unidades
mais eficientes formam uma fronteira de eficiência que serve de referência para
avaliação da eficiência relativa das demais unidades. A medida de eficiência
considerada é a razão entre as entradas (insumos/inputs) e a saídas
(produtos/outputs) das unidades, será mais eficiente àquela que conseguir maior
produto com o menor uso de insumos (GOMES; BATISTA, 2004).
Buscando definir a medida única de eficiência da firma levando em conta
múltiplos insumos, Farrel (1957) propõe dois conceitos básicos: a eficiência técnica
e a eficiência alocativa. A primeira delas reflete a habilidade da firma em obter a
máxima produção a partir de um dado conjunto de insumos e a segunda demonstra
a capacidade da mesma em utilizar os insumos em proporções ótimas levando em
considerações seus respectivos preços. Com a combinação destas duas medidas
obtêm-se a eficiência econômica total. As medidas de eficiência podem tomar duas
formas distintas, as orientadas a insumos e as orientadas aos produtos, a primeira
delas visa à redução do uso dos insumos e a segunda objetiva o aumento do produto
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(FERREIRA; GOMES, 2009). Desta forma o DEA é composto por, conforme pode
ser observado na figura 2.

Figura 2 - Entrada e saída do DEA
Fonte: Jubran, 2005.

Para calcular os scores de eficiência, os valores dos inputs e outputs das
DMU’s a serem analisadas são fornecidos, verifica-se o tipo de retorno do modelo
(variável ou constante), a orientação e demais configurações de acordo com o estudo
a ser realizado, onde após o cálculo do DEA obtêm-se as DMU’s eficientes e
consequentemente a fronteira de eficiência e eficiência relativa das unidades
ineficientes, assim como os pesos calculados de acordo com o(s) benchmarking(s)
(unidade de referência da DMU ineficiente) encontrado.
A fronteira de eficiência é representada pela interpolação dos melhores
resultados, a eficiência relativa refere-se ao valor da eficiência da DMU em relação
à fronteira e o peso calculado são os melhores pesos para cada DMU de cada
entrada e saída visando atingir a maior eficiência possível.
Para calcular a eficiência tem-se:

=

=

Onde X é a matriz dos insumos, sendo cada linha um insumo e cada coluna
uma DMU, Y é a matriz dos produtos, onde cada linha é um produto e cada coluna
uma DMU. A medida de eficiência para cada DMU da amostra será dada pela razão
entre todos os produtos e todos os insumos:
DMUi =

`
`

=

⋯
⋯
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Onde DMUi é a eficiência da i-ésima DMU, µ é um vetor (m x 1) de pesos nos
produtos e V é um vetor (k x 1) de pesos nos insumos. Para retornos constantes de
escala e eficiência voltada para o aumento do produto (orientação para o produto)
tem-se:
,

(μ′ ),

Sujeito a:

μ

−

≤ 0,

= 1,2, … , ,
= 1,

μ,

≥0

A medida de eficiência relativa é normalmente restrita à escala [0, 1] nos
modelos insumos orientado e entre [1, ∞] para os produtos orientados, onde neste
último a eficiência técnica é obtida através da divisão de um pelo score encontrado.
Em ambos os casos será atribuído score 1 (100% de eficiência técnica) a uma DMU
quando a eficiência calculada para ela for maior que as demais, ou seja, este score
é uma medida relativa (não paramétrica), pois caso todas as unidades estejam
ineficientes será eficiente aquele que apresentar menor ineficiência (GOMES;
BATISTA, 2004). Portanto para ambos os casos, orientação para o produto ou para
os insumos, a unidade eficiente será a que obtiver eficiência igual a um (100%), e as
demais terão melhor eficiência relativa quanto mais próximas estiverem de um.
Para determinação dos rendimentos de escala Ferreira e Gomes (2009, pág.
210.) propõem comparar a eficiência técnica com retornos não crescentes (RNC),
retornos variáveis de escala (RVE), retornos não decrescentes de escala e os
retornos constantes de escala conforme abaixo:
a) Se ETRNC = ETRVE, então, conclui-se que: rendimentos decrescentes;
b) Se ETRNC ≠ ETRVE, então, conclui-se que: rendimentos crescentes;
c) Se ETRND = ETRVE, então, conclui-se que: rendimentos crescentes;
d) Se ETRNC ≠ ETRVE, então, conclui-se que: rendimentos decrescentes;
e) Se CCR = BCC, então, conclui-se que: rendimentos constantes.
Ou seja, “se a eficiência técnica no modelo com rendimentos não crescentes
(RNC) é igual ao do modelo com rendimentos variáveis (RVE): a) se forem iguais a
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DMU terá rendimentos decrescentes de escala; b) se forem diferentes, então a DMU
terá rendimentos crescentes de escala” (FERREIRA; GOMES, 2009. Pág. 210).
Neste trabalho, será utilizado o modelo de rendimentos não crescentes de
escala, pois a eficiência técnica do modelo com rendimentos não crescentes é igual
a do modelo com rendimentos variáveis de escala. A orientação escolhida foi a
produto, pois se atribui aqui maior peso aos benefícios aos cidadãos do que a
diminuição no uso dos recursos (BRASIL, 2009), ou seja, dado o nível de insumos,
será mais eficiente aquela DMU que gerar maior produto, pois,
[...] a estrutura de ponderação proposta prioriza o resultado sobre o esforço.
[...] a lógica desta ponderação inicial é relativamente simples e intuitiva:
resultados devem valer mais que esforços. Entre situações limite hipotéticas
organizações que se esforçam menos, mas alcançam melhores resultados
devem ser mais bem pontuadas que organizações que se esforçam mais,
mas falham em obter resultados satisfatórios (BRASIL, 2009b. Pág. 34).

Além disto, devido à utilização de apenas um insumo e da não utilização de
índices de preços não será abordada a eficiência alocativa, consequentemente não
será abordada a eficiência total, sendo utilizada somente a eficiência técnica.
O Quadro 4, a seguir, apresenta alguns dos trabalhos que utilizaram o DEA
no contexto do saneamento. Observa-se a diversidade de trabalhos que utilizaram a
metodologia para realizar uma avaliação da eficiência dos serviços de saneamento
básico tanto no Brasil como em outros Países como Portugal, Espanha, Inglaterra,
Itália, País de Gales e Finlândia. Destaca-se a compatibilidade do DEA com a análise
de eficiência para o setor em diversas formas possíveis de acordo com os objetivos
pretendidos e os inputs e outputs considerados.
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Objetivo

Determinar o grau de eficiência das 26 companhias
estaduais de saneamento básico brasileiras através do
DEA segundo critérios de localização, retornos de
escala e indicadores técnicos para o ano de 2000.

Orientação Input
CARMO E
TAVORA
JUNIOR
(2003)

Mão-de-obra, volume de água produzido, volume de
esgoto coletado, extensão da rede de água, extensão da
rede de esgoto.
Volume de água faturado, volume de esgoto faturado,
Outputs quantidade de economias ativas de água, quantidade de
economias ativas de esgoto.
As companhias estaduais de saneamento básico, de um
modo geral apresentaram bons resultados, entretanto
Resultados
observou-se uma ineficiência técnica mais expressiva
que a de escala.
Verificar a aplicabilidade da metodologia DEA ao setor
de saneamento, de modo a mensurar a eficiência
Objetivo gerencial de um grupo de empresas prestadoras de
serviços de água e esgotos listadas no SNIS (ano base
2000).
Inputs

Orientação Output
CASTRO
(2003)

Inputs
Outputs

Pessoal próprio, terceiros, produtos químicos, energia
elétrica e tarifa média de água.
Receita operacional de água.

Conclui-se que a metodologia pode ser adequadamente
empregada para análise do setor e auxiliar as políticas
Resultados
de concessão de financiamento, oferecendo indicações
iniciais para o estabelecimento de metas para melhorias.
Caracterizar a eficiência relativa das companhias
estaduais de água e esgoto no Brasil para o período
Objetivo
entre 1996 e 2000 e discutir a implementação métodos
regulatórios.
TUPPER E
RESENDE
(2004)

Orientação Input
Inputs

Despesas com mão-de-obra, custos operacionais e
outros custos operacionais.

Outputs

Produção de água, esgoto tratado, população servida
com água e população atendida com esgoto tratado.
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Verificaram-se importantes possibilidades de melhorias
Resultados para as companhias, entretanto limitadas pelo quadro
regulatório do período.
Visa mostrar como a questão da controvérsia em
relação ao poder concedente e o dilema entre
Objetivo prestadores privados e os objetivos sociais mascara
questões cruciais associadas ao desempenho produtivo
e financeiro do setor.
Orientação Input
Inputs
MOTTA E
MOREIRA
(2004)

Custo operacional total

Produção de água, fornecimento de água (em volume e
conexões), coleta de esgotos (em volume e conexões)
e tratamento de esgoto.
O debate sobre poder concernente e administração
pública versus privada estão mal colocados, o que as
evidências mostram é que na ausência de incentivos a
eficiência os operadores dissipam o seu potencial
Resultados produtivo e aplicam tarifas mais altas. Desta forma a
discussão deveria se centrar em quais instrumentos
deveriam ser postos em prática para criar incentivos à
eficiência e aumentar a partilha de ganhos com os
usuários.
Avalia o impacto da regulação no limite de preços
colocado pela OFWAT e de outros fatores operacionais
Objetivo sobre a eficiência das empresas de água e esgoto na
Inglaterra e no País de Gales entre os anos de 1993 e
2005.
Outputs

Orientação Input
ERBETTA E
CAVE (2007)

Inputs

Mão-de-obra, outras despesas operacionais e de
capital.

Volume total de água faturado, número de ligações com
serviços de água, número de ligações com serviços de
Outputs
esgoto, volume de esgoto coletado e tratado (tradução
própria).
A medida conduziu a uma redução significativa na
eficiência técnica e trouxe os inputs mais próximos dos
Resultados
níveis de minimização de custo, tanto em uma
perspectiva técnica quanto alocativa.
HERNÁNDEZAnalisar a eficiência de estações de tratamento de água
SANCHO E
Objetivo residuais como um requisito básico para melhorar o
SALApotencial de reutilização de água. Pesquisa realizada
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GARRIDO
(2009)

em 338 fábricas na região de Valência na Espanha com
dados de 2004 (EPSAR).
Orientação Input
Inputs
Outputs

Custos de energia, mão-de-obra, manutenção, gestão
dos resíduos e outros custos.
Redução de contaminantes

Verificou-se que as plantas maiores obtiveram melhores
resultados, os custos de manutenção e de gestão dos
resíduos são os fatores mais importantes para explicar
Resultados
as diferenças de eficiência. Por fim confirmou-se que o
DEA é uma ferramenta muito útil para o estudo do sector
de águas residuais.
Analisar os efeitos de algumas variáveis de relevância
Objetivo na literatura sobre a eficiência dos serviços de
abastecimento de água Italianos, ano base 2007.
Orientação Input
ROMANO E
GUERRINI
(2011)

Inputs
Outputs

Custo dos materiais, custo da mão-de-obra, custo dos
serviços e custo de locações.
População servida e água servida.

Observou-se que a estrutura de propriedade, tamanho e
Resultados localização geográfica teve um impacto sobre o
desempenho dos serviços.
Analisar de forma integrada o desempenho das
concessionárias dos serviços de água em Portugal
Objetivo
continental entre 2004 e 2009, não só em nível
individual, como também em nível global do setor.
Orientação Input
SILVA (2011)

Inputs
Outputs

Despesas operacionais, custo das mercadorias
vendidas e das matérias consumidas e custo com
pessoal.
Número de alojamentos com serviços e área servida.

Verificou-se que os serviços de água evoluíram de forma
favorável durante o período analisado, com alguns
Resultados
aspectos que carecem de melhoria como a
infraestrutura de transporte da água.
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Objetivo

Verificar se um modelo de governança tem efeito sobre
a eficiência dos serviços de água e esgoto na Finlândia,
ano base 2008.

Orientação Input
HERRALA,
HUOTARI E
HAAPASALO
(2012)

Inputs

Despesas operacionais e despesas de capital.

Volume de água faturado, volume de esgoto tratado
faturado, número de clientes com serviços de água e
número de clientes com serviços de esgoto.
Os resultados da pesquisa indicam uma diferença
estatística entre os dois modelos de governança
Resultados
analisados. As empresas municipais obtiveram
melhores resultados que os departamentos municipais.
Apresentar e discutir as principais metodologias e
critérios de aplicação para a avaliação de desempenho
Objetivo
das entidades fornecedoras dos serviços de
saneamento básico.
Outputs

Orientação Output
Inputs

Custos totais de administração e custos totais operativos
por comparação.

Número de ligações de água, de esgoto, com
micromedição, estratos 1 e 2, usuários industriais e
BONTES,
comerciais. Tem-se ainda queixas e reclamação por
AGUILERA E
faturamento, densidade (km por ligação de água),
Outputs
CORDERO
volume de água produzido, volume de esgoto vertido,
(2013)
volume de água e esgoto bombeado, número efetivo de
estações, tamanho da rede (m³) e qualidade média da
água captada.
O desenvolvimento de um sistema de informação
adequado é fundamental na medição do desempenho
da eficiência de prestadores de serviços e a metodologia
utilizada deve ser escolhida dentre a maior quantidade
Resultados de possibilidades viáveis de se ponderar para que se
tenha a maior segurança quanto às conclusões.
Destacou-se o caso colombiano com a utilização do
DEA para estimar os níveis de eficiência relativa das
empresas com intuito de elevar os níveis das mesmas.
Analisar o desempenho das autoridades reguladoras na
Objetivo promoção da eficiência dos prestadores de serviços de
CARVALHO E
água e esgoto no Brasil entre 2006 e 2011.
SAMPAIO
(2015)
Orientação Input
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Inputs

Despesas operacionais e Índice bruto de perdas na
rede.

Outputs

Ligações ativas de água, ligações ativas de esgoto e
volume de água faturado.

Mudança da fronteira para um nível superior aliada a
uma diminuição do scores de eficiência dos prestadores,
onde foi observado que instituição do quadro
Resultados
regulamentos de 2007 não garantiu um melhor
desempenho dos prestadores entre os anos de 2006 e
2011.
Quadros 4 - Trabalhos com uso do DEA na área de saneamento básico.
Fonte: Elaboração própria com base nas obras dos autores.

Em Carvalho e Sampaio (2015) observa-se a presença de um objeto de
pesquisa semelhante analisando neste trabalho, o desempenho das autoridades
reguladoras na promoção da eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto
brasileiros entre os anos de 2006 e 2011, antes e após a implementação da LNSB,
entretanto observaram-se resultados divergentes do presente trabalho que se
justificam por algumas diferenças quanto à aplicação do modelo. Primeiramente
foram consideradas as CEB’s no objeto de análise e dados para os anos de 2006 e
2011, quando para este trabalho foram utilizados os dados de 2002, 2007 e 2012 e
considerados os prestadores agregados presentes no SNIS (incluindo as CESB’s,
infelizmente os dados desagregados ainda são bastante precários mesmo sendo
exigência da própria LNSB), a orientação do modelo utilizada aqui é a produto
(devido as razões já explicitadas anteriormente) e além disto as variáveis
selecionadas buscaram maior alinhamento com os desafios e objetivos colocados
para o setor, destacando-se a abrangência dos serviços (atendimento a população)
e responsabilidade com os recursos públicos. Onde se tem despesas operacionais,
perdas de água na rede e volume de água faturado considera-se a despesa por
metro cúbico faturado e onde se apresenta clientes ativos com serviços de água e
esgoto utilizou-se a abrangência com os serviços colocando a cobertura dos serviços
em relação à população existente, além disto, utilizou-se o desempenho financeiro,
onde apesar de não demonstrar um objetivo para o setor, não deve ser
desconsiderado dada a responsabilidade com os recursos públicos.
Em seguida será tratada a abordagem Jackstrap para eliminação de outliers
e, consequentemente, obtenção de maior robustez dos dados.
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3.2. ABORDAGEM JACKSTRAP

Desenvolvido por Souza e Stosic (2005), é utilizada para assegurar medidas
robustas dos escores de eficiência para amostras com grande quantidade de
observações através da identificação e eliminação de outliers, observações atípicas
e possíveis erros de medidas. A abordagem Jackstrap destaca-se dentre outros
métodos com o mesmo fim, pois tem como base a junção do procedimento Jackknife
e Bootstrap, eliminação do impacto de remoção de uma DMU sobre a eficiência das
demais e cálculo dos leverage (poder de influência da DMU, podendo ser entendido
como o desvio-padrão das medidas de eficiência antes e depois da remoção da
informação) para cada DMU através de procedimento de reamostragem estocástica,
respectivamente. O procedimento segue os seguintes passos (SAMPAIO DE
SOUSA; STOSIC, 2005):
1- Obtêm-se os scores dos dados originais através do DEA;
2- Obtêm-se subconjuntos de valores leverage através de um conjunto de
DMU’s aleatórias (usualmente utiliza-se 10%);
3- Realiza-se a primeira etapa n vezes e acumula-se o subconjunto de
informações de leverage para todas as DMU’s;
4- Calcula-se para cada DMU a média:
=

/

5- Calcula-se a média geral de todos os leverage:
=

/

Com a média geral dos leverage e de cada DMU podem ser detectados dos
outliers através da utilização de funções de distribuição de probabilidade, onde neste
estudo utilizou-se a função Heaviside step, dada a menor arbitrariedade e maior
robustez nos dados, podendo ser representada por:
( )=

1,
0,

< log
≥ log

Sendo K o tamanho da amostra. Para realização do procedimento utilizou-se
o software jackstrap. Sampaio de Sousa e Stosic (2005) rejeitam DMU’s cujos
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leverage apresentam-se três vezes maior que a média geral de todos os leverage da
amostra, neste trabalho adotou-se o mesmo procedimento. Exposto o procedimento
para obtenção de dados mais robustos, aborda-se em seguida o Índice de Malmquist
para análise da dinâmica de produtividade dos fatores.

3.3. ÍNDICE DE MALMQUIST

Inicialmente utilizado por Malmquist (1953) para analisar o comportamento do
consumidor e posteriormente introduzido como um conceito na análise de produção
por Caves, Christensen e Diewert (1982) expressando-o com base no conceito de
função distância, o Índice de Malmquist visa mensurar alterações na produtividade
total dos fatores de produção, sua grande vantagem é não prescindir de valores
monetários para os insumos e produtos.
A função distância “é empregada para incorporar a natureza multiproduto e
multi-insumo na análise de produtividade” (FERREIRA; GOMES, 2009. Pág. 285),
sem ser preciso especificar objetivos comportamentais dos agentes (minimizar custo
ou maximizar lucro, por exemplo), podendo ser definida com orientação insumo,
contração dos insumos dado o vetor produtos, ou orientação produto, expansão
proporcional do produto dado um vetor de insumos. Neste trabalho consideraremos
apenas a função orientada do produto, desta forma para um período t a tecnologia
de produção pode ser definida através do conjunto de produção P(x) que representa
todo o vetor de produtos, yt, que são obtidos através da utilização do vetor insumo
xt, conforme segue abaixo:
( )={ :

}

Satisfazendo as propriedades microeconômicas usuais, sendo também um conjunto
fechado, limitado e convexo (MARINHO; CARVALHO, 2004).
A função distância com orientação produto para o período t denominada como
( ,

) é definida em P(x) como (SHEPARD, 1970):
( ,

) = inf{ :

)∊ ( )
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Sendo não decrescente em
em

e crescente em

e também linearmente homogênea

(MARINHO; CARVALHO, 2004). Ela mede a máxima expansão proporcional

do vetor de produto

, dado o vetor insumo

, de tal que forma que ( ,

) ainda

pertençam ao conjunto P(x). Observando a figura 2 abaixo se chega à definição do
índice de variação da produção total de Malmquist entre dois períodos s e t:

Figura 3 - Função distância orientada pelo produto e conjunto de possibilidades de produção
Fonte: Marinho e Carvalho (2004).

Dado um determinado vetor de insumo, xt, e um conjunto de possibilidades de
produção, P(x), representada pela área interna da FPP, para determinado nível de
insumo e uma combinação de produtos equivalentes ao ponto A, tem-se a função
distância correspondente à razão

= 0 /0 , essa distância determina o inverso do

fator pelo qual a quantidade produzida de todos os bens pode ser aumentada. Desta
forma observa-se que ela assumirá o valor um se a combinação de produtos estiver
sobre a fronteira de produção, menor do que um se estiver abaixo e maior do que
um se estiver além da FPP (MARINHO; CARVALHO, 2004).
Färe ET alii (1994) define o índice de variação da produtividade total de
Malmquist entre dois períodos s e t como:

( ,

,

,

)=

( ,
( ,

)
×
)

( ,
( ,

)
)

/

Onde um índice maior que 1 demonstra uma variação positiva da PTF entre
os períodos analisados e menor que 1 indica variação negativa. Realizando algumas
manipulações algébricas este índice pode ser reordenado e se apresentar conforme
expressão abaixo:

( ,

,

,

)=

( ,
( ,

)
×
)

( ,
( ,

)
×
)

( ,
( ,

)
)

/
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Através desta expressão são observados de forma separa os dois efeitos que
compõem o Índice de Malmquist, os efeitos emparelhamento (catch-up effect) e
deslocamento (frontier-shift effect). O primeiro é obtido através da razão entre as
eficiências técnicas dos dois períodos analisados, onde para valores acima de 1
houve melhoria da eficiência técnica, igual a 1 permaneceu a mesma e maior que 1
piorou. O efeito deslocamento reflete a distância das DMU’s em relação a suas
respectivas fronteiras de eficiência, onde valores maiores que 1 indicam progresso
tecnológico no segundo período analisado, igual a 1 demonstram a não ocorrência
de mudanças e menor que 1 revela regressão tecnológica. Quanto à interpretação
dos resultados do Índice de Malmquist Ferreira e Gomes (2009) a resume da
seguinte forma:


> 1: Produtividade da DMU melhorou ao longo do tempo;



= 1: Produtividade da DMU permaneceu a mesma;



< 1: Produtividade da DMU piorou ao longo do tempo.

Na próxima secção serão realizadas as considerações quanto ao banco de
dados, variáveis selecionadas e a amostra.

3.4. DADOS, VARIÁVEIS SELECIONADAS E AMOSTRA

Os dados utilizados foram obtidos a partir do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento – SNIS. Criado em 1996 pelo governo federal com informações
de “caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro
e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, de esgotos e manejo de
resíduos sólidos” (SNIS - 2010). O mesmo tem como principais objetivos:
•

O planejamento e execução de políticas de saneamento;

•

Orientação da aplicação de recursos;

•

Conhecimento e avaliação do setor de saneamento;

•

Avaliação de desempenho dos prestadores de serviços;

•

Melhoria da gestão, elevando os níveis de eficiência e eficácia;

•

Orientação de atividades regulatórias;
55

•

Benchmarking (melhores práticas) e guia de referência para medição de
desempenho.

As variáveis selecionadas do sistema foram divididas nos dois grupos de Input
e Output. O Input selecionado para o presente trabalho foi:



Despesa total com os serviços por m³ faturado (IN003): Razão entre as

despesas totais com os serviços e o total de volume faturado de água e esgoto,
expressa em reais por metro cúbico.
Os outputs selecionados foram:


Índice de atendimento total de água (IN055): Expressa o percentual da

população atendida com os serviços de abastecimento de água, obtido através da
razão entre a população total atendida com abastecimento de água e a população
total do município em questão;


Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com

água (IN056): Expressa o percentual da população atendida com os serviços de
esgotamento sanitário, obtido através da razão entre a população total atendida
com esgotamento sanitário e a população total do município;


Indicador de desempenho financeiro (IN012): É a relação percentual entre as

receitas e despesas, obtida através da razão entre a soma das receitas (receita
operacional de água, receita operacional de água exportada, receita operacional
direta de esgoto e a receita operacional com esgoto bruto importa) e as despesas
totais com os serviços.

O input em questão foi escolhido para reduzir o impacto dos diferentes
montantes aplicados pelas companhias, já que apresenta uma relação com o volume
faturado. Os outputs escolhidos refletem duas perspectivas desejadas, sejam elas:
o desempenho econômico financeiro e a abrangência de atendimento da população
tanto dos serviços de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário, o
primeiro deles buscar refletir o caráter da eficiência e responsabilidade com uso dos
recursos públicos e o segundo com a eficácia e os objetivos colocados ao setor.
A escolha de variáveis classificadas pelo SNIS como “indicadores” ao invés
dos dados classificados pelo mesmo como “informações” deu-se, pois se acredita
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que os indicadores condensam uma perspectiva mais completa, de tal forma que ao
invés de utilizar-se das despesas totais com os serviços foi selecionada as despesas
totais com os serviços por metro cúbico faturado refletindo no próprio input uma
relação de economicidade, quanto aos outputs, à utilização dos indicadores de
abrangência demonstra por si a eficácia junto a um dos principais objetivos do setor
que a universalização do acesso aos serviços e o indicador desempenho financeiro
reflete a perspectiva de eficiência.
Para o presente estudo foram utilizadas as informações agregadas dos
prestadores de serviços de água e esgoto. Os dados brutos obtidos do SNIS
continham 684 observações para os três anos de estudo, após a retirada dos
municípios que não apresentavam informações consistentes para os três anos
mantiveram-se 378 observações que após o procedimento de jackstrap sofreu
redução para 288, representando 96 para cada ano. Segue abaixo quadro com
algumas estatísticas descritivas referentes à amostra:
Indicador

Ano

IN003 - Despesa por
metro cúbico com
os serviços (input)

2002
2007
2012
2002
2007
2012
2002
2007
2012
2002
2007
2012

IN012 - Indicador de
desempenho
financeiro (output)
IN055 - Abrangência
com os serviços de
água (output)
IN056 - Abrangência
com os serviços de
esgoto (output)

Unidade
R$/m³

%

%

%

Média
0,85
1,34
1,90
101,18
108,78
112,68
89,22
92,30
91,86
64,34
69,15
72,85

Desvio
padrão
0,41
0,57
1,11
21,32
25,22
28,75
12,34
11,87
11,86
33,24
31,02
29,00

Mínimo

Máximo

0,13
0,34
0,31
41,00
59,22
34,49
48,97
45,02
36,98
2,04
4,82
4,21

2,38
2,92
6,70
147,50
220,94
200,74
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Quadro 5 - Estatísticas descritivas para os anos de 2002, 2007 e 2012.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SNIS.

Observa-se um comportamento ascendente para as médias de despesa por
metro cúbico, desempenho financeiro e abrangência com os serviços de
esgotamento sanitário no decorrer dos anos em contraposição a um aumento entre
o primeiro e segundo período da abrangência com os serviços de abastecimento de
água com pequena redução entre o segundo e o terceiro período. O desvio padrão
apresentou trajetória ascendente para as despesas por metro cúbico faturado e
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desempenho financeiro, entretanto teve comportamento descendente para os
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Com relação ao ponto
de mínimo, ocorreu redução entre o segundo e terceiro período para todas as
variáveis selecionadas e aumento entre o primeiro e segundo período, com exceção
da abrangência com os serviços de água que sofreu redução entre estes últimos. Já
o ponto de máximo teve trajetória ascendente para a despesa por metro cúbico em
todos os períodos e o indicador de desempenho financeiro sofre aumento do primeiro
para o segundo período, entretanto teve redução entre o segundo e o terceiro. As
abrangências com os serviços apresentaram pontos de máximo de 100% para todos
os períodos.
Portanto observa-se aumento tanto na média quanto no desvio em relação a
ela para as despesas por metro cúbico faturado no decorrer dos períodos, elevação
no ponto de mínimo entre o primeiro e segundo e redução entre o segundo e terceiro
e aumento do ponto de máximo entre os três. O desempenho financeiro teve
trajetória ascendente para a média e desvio padrão nos três intervalos, aumento do
ponto de mínimo e de máximo entre o primeiro e segundo e redução dos mesmos
entre o segundo e terceiro. A abrangência com os serviços de água teve redução do
desvio padrão em todos os períodos, aumento da média entre o primeiro e segundo
e redução entre o segundo e terceiro, o ponto de máximo se manteve de 100% em
todos os intervalos e o ponto de mínimo teve trajetória decrescente. Os serviços de
esgotamento sanitário tiveram abrangência média ascendente, desvio padrão
decrescente, elevação do ponto de mínimo entre o primeiro e segundo período e
redução entre o segundo e terceiro e o ponto de máximo permaneceu de 100% para
todos os intervalos.
No próximo capítulo serão expostos os resultados e realizadas as
considerações que se mostraram pertinentes.
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4.

RESULTADOS

Neste capítulo serão abordadas as eficiências para os três anos analisados
através da utilização da Análise Envoltória de Dados após a eliminação dos outliers.
Em seguida será exposto o Índice de Malmquist obtido, explorando os efeitos
deslocamento e emparelhado visando analisar as alterações na produtividade dos
fatores entre os anos.

4.1. DEA

Através do modelo de orientação produto e retornos não crescentes de escala
obtiveram-se as eficiências técnicas das DMU’s para os três anos, que estão
representadas nos três gráficos de dispersão que se segue. Na figura 3 abaixo, temse a dispersão dos scores para o ano de 2002, pode ser observada a presença de
apenas uma DMU com eficiência entre 25% e 50%, nove entre 50% e 75% e oitenta
e seis acima de 75%, tendo vinte e uma delas score máximo de eficiência. O score
médio foi de 91,19%, desvio padrão de 11,15% e mínimo de 48,97%.
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Figura 4 - Eficiência técnica em 2002
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SNIS.
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A figura 4 apresenta a dispersão das eficiências para o ano de 2007, apenas
uma DMU’s apresentou eficiência entre 25% e 50%, a faixa entre 50% e 75%
aumentou para dez, entretanto as unidades com eficiência acima de 75% diminuiu
para oitenta e cinco, em compensação o número de eficientes subiu para trinta e
três. A média e o desvio padrão aumentaram para 92,55% e 11,91%,
respectivamente, e o ponto de mínimo diminuiu para 45,02%.
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Figura 5 - Eficiência técnica em 2007
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SNIS.

Para o ano de 2012 (figura 5), também se obteve uma DMU com eficiência
entre 25% e 50%, entretanto a faixa de 50% a 75% sofre redução para seis e as
unidades com eficiência acima de 75% elevou-se para oitenta e nove, sendo apenas
quinze delas eficiente. A média subiu para 92,68%, o desvio padrão diminuiu para
11,00% e o ponto de mínimo baixou para 36,98%.
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Figura 6 - Eficiência técnica em 2012
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SNIS.

O quadro 4 abaixo resume a situação das eficiências para os três períodos:

Média
Desvio padrão
Mínimo
0-25%
25%-50%
50%-75%
75%-100%
Eficientes

2002
91,19%
11,15%
48,97%
1,00
9,00
86,00
21,00

2007
92,55%
11,91%
45,02%
1,00
10,00
85,00
33,00

2012
92,68%
11,00%
36,98%
1,00
6,00
89,00
15,00

Quadro 6 - Estatísticas descritivas e quantidade de DMU’s por faixa para os anos de 2002, 2007 e
2012.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SNIS.

Tem-se, portanto, uma elevação da média de eficiência para os três períodos,
aumento do desvio padrão entre os anos de 2002 e 2007, com retorno a valores
inferiores ao de 2002 para o ano de 2012, e ponto de mínimo com trajetória
decrescente em todos os períodos. Para todos os anos observou-se uma DMU com
eficiência entre 25% e 50%, entre 2002 e 2007 uma DMU migrou da faixa acima de
75% para a de 50% a 75%, entretanto passou-se de vinte e uma unidades eficientes
para trinta e três. Em 2012 quatro unidades tomadoras de decisão passaram da faixa
de 50% a 75% para a acima de 75%, entretanto apenas quinze foram eficientes.
A seguir aborda-se o índice de Malmquist e a variação da produtividade dos
fatores.
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4.2. VARIAÇÃO INTERTEMPORAL DA EFICIÊNCIA

Nesta secção tem-se a avaliação das variações de produtividade ao longo do
tempo através da utilização do Índice de Malmquist e dos efeitos emparelhamento e
deslocamento. Eles foram calculados para os períodos 2002-2007, 2007-2012 e
2002-2012, seguem abaixo o quadro 5 com os valores obtidos:

Índice de Malmquist

Efeito Emparelhamento

Efeito Deslocamento

2002 -2007
2007-2012
2002-2012
2002 -2007
2007-2012
2002-2012
2002 -2007
2007-2012
2002-2012

Média

Desvio
Padrão

Mínimo

Máximo

1,0267
1,0188
1,0033
1,0180
1,0055
1,0216
1,0096
1,0138
0,9904

0,0827
0,0934
0,0789
0,0876
0,0805
0,1100
0,0243
0,0498
0,1263

0,5753
0,7293
0,7264
0,5027
0,7242
0,6869
0,9769
0,7090
0,7541

1,2869
1,6351
1,3662
1,2697
1,3662
1,6537
1,1444
1,2489
1,9891

Quadro 7 - Índice de Malmquist, efeito emparelhamento e efeito deslocamento para os períodos
2002-2007, 2007-2012 e 2002-2012.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SNIS.

Em média, observa-se uma pequena melhoria da produtividade ao longo do
tempo para todos os períodos (

> 1). Observam-se maiores índices para os dois

primeiros intervalor (2002-2007 e 2007-2012) do que para o período agregado (20022012), sendo o Malmquist obtido através do produto entre o efeito emparelhamento
e o efeito deslocamento, tem-se que tais fatos se justificam pela simultânea melhoria
da eficiência técnica e do progresso tecnológico para os períodos de 2002-2007 e
2007-2012 (efeito deslocamento e emparelhamento maior que um), em
contraposição a um aumento da eficiência técnica aliada a uma regressão
tecnológica para o período 2002-2012 (efeito emparelhamento maior que um e efeito
deslocamento menor que um).
Com relação ao desvio padrão, destaca-se que em todos os casos ele
apresenta intervalos de variação que não descarta a inversão dos resultados
apontados no parágrafo anterior (apresentados em média). No intuito de observar a
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distribuição da amostra com relação aos efeitos e ao Índice de Malmquist elaborouse o quadro 6 que contém está distribuição em unidades e em percentual:

2002-2007
Efeito
emparelhamento

2007-2012
2002-2012
2002-2007

Efeito
deslocamento

2007-2012
2002-2012
2002-2007

Índice de
Malmquist

2007-2012
2002-2012

%
unid.
%
unid.
%
unid.
%
unid.
%
unid.
%
unid.
%
unid.
%
unid.
%
unid.

Maior que
um
64,58%
62
41,67%
40
56,25%
54
44,79%
43
66,67%
64
22,92%
22
66,67%
64
57,29%
55
38,54%
37

Igual a um
12,50%
12
10,42%
10
6,25%
6
46,88%
45
6,25%
6
9,38%
9
11,46%
11
2,08%
2
8,33%
8

Menor que
um
22,92%
22
47,92%
46
37,50%
36
8,33%
8
27,08%
26
67,71%
65
21,88%
21
40,63%
39
53,13%
51

Quadros 8 - Distribuição da amostra com relação ao Índice de Malmquist e os efeitos que o compõe
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SNIS.

Para o período de 2002-2007, 21,88% das DMU’s apresentaram piora de
produtividade, 11,46% tiveram estagnação e 66,67% apresentaram melhoria
produtiva. Para 2007-2012 o percentual de unidades com queda na produtividade
subiu para 40,63%, estagnadas caiu para 2,08% e com progresso recuou para
57,29%. No intervalor 2002-2012 os resultados ficam ainda priores, apenas 38,54%
apresentam melhoria produtiva, 8,33% estagnaram e 53,13% tiveram piora
produtiva.
Do ponto de vista do efeito emparelhamento, observou-se que no período
2002-2007 as unidades com melhoria de eficiência produtiva chegaram a 64,58%,
reduzindo para 41,67% no período 2007-2012 e aumentando para 56,25% no
intervalo agregado de 2002-2012. Já o efeito deslocamento tem 46,88% de
estagnação no período 2002-2007 e 44,79% de progresso tecnológico, entre 20072012 as unidades com progresso sobem para 66,67% e as com regresso para
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27,08% já que a estagnação reduz para 6,25%. No intervalo completo entre 20022012 as unidades com regresso chegam a 67,71%, estagnadas são 9,38% e com
progresso chegam apenas a 22,92% das mesmas.
Portanto observa-se que apesar dos valores médios, o Malmquist indicou
melhoria produtiva para 66,67% e piora de 21,88% da amostra para o intervalo de
2002-2007 devido principalmente ao efeito emparelhamento já que maior parte da
amostra teve estagnação ou pequeno progresso tecnológico (efeito deslocamento).
Para o período 2007-2012 as unidades com melhoria produtiva caíram para 57,29%
da amostra e as que obtiveram piora elevou-se para 40,63%, em boa parte devido
aumento das unidades com piora de eficiência produtiva (efeito emparelhamento), já
que apesar da redução das unidades com estagnação tecnológicas, elas migraram
em mesma proporção (em torno de 19%) tanto para a regressão quanto para o
progresso tecnológico. Finalmente no intervalor agregado entre 2002-2012, observa
uma forte redução do número de unidade com melhoria produtiva, apenas 38,54%,
estagnadas são 8,33% e com piora produtiva cerca de 53,13%, atribui-se como fator
de maior peso para isto a elevada quantidade de unidades com regresso tecnológico
(67,71%), aliada a 37,50% de DMU’s com piora na eficiência produtiva.
Apresentados os resultados, têm-se no próximo capítulo as principais
conclusões obtidas do trabalho.
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5.

CONCLUSÃO

O presente trabalho se propõe a avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em detrimento a Lei
11.445 (LNSB) que preencheu o período do vazio institucional após a decadência do
PLANASA, partindo da hipótese de que os resultados melhoraram.
Para isto foi realizada uma retrospectiva da evolução histórica dos serviços
por acreditar que esta é essencial para o entendimento e interpretação da realidade
atual. Destacou-se o vazio institucional existente após o fim do Banco Nacional da
Habitação em 1986 até a conquista da referida Lei.
Em seguida foram colocados os princípios e diretrizes da governança pública
e governança da água, onde se observou a importância da democratização das
políticas públicas através do controle social e participação de uma pluralidade de
atores para romper com o padrão de planejamento centralizado e avesso a pressão
social dando voz aos agentes sociais aumentando a eficiência, eficácia e efetividade
das políticas do setor que apresentam como principal desafio na atualidade à
universalização do acesso e redução da poluição doméstica e industrial, ou ainda, o
balanceamento entre oferta e demanda e a mitigação dos efeitos extremos. Para isto
o papel da regulação aparece como uma necessidade inquestionável no intuito de
promover a eficiência e equidade corrigindo as falhas de mercado como o poder de
monopólio, as externalidades, bens públicos e assimetrias de informações.
Para a avaliação dos serviços buscou-se realizar um julgamento de valor com
base no que se era esperado pela implementação da LNSB em relação ao que se
observou antes, durante e após a mesma. Para isso buscou-se ampliar a perspectiva
de análise através de indicadores do SNIS que expressam o uso dos recursos, a
abrangência dos serviços e a situação financeira dos prestadores de serviços,
refletindo o principal desafio atual do setor, a universalização do acesso aos serviços,
e responsabilidade com uso dos recursos públicos.
Os resultados foram obtidos através do uso do DEA e do Índice de Malmquist,
o primeiro deles forneceu as eficiências para cada DMU e o segundo a dinâmica de
produtividades entre eles. Com relação às eficiências, observou um aumento da
média no decorrer dos anos, diminuição do ponto de mínimo, aumento do desvio
padrão entre 2002 e 2007 e redução do mesmo entre 2007 e 2012. Destacam-se
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também vinte e uma DMU’s eficientes em 2002, trinta e três em 2007 e quinze em
2012, assim como a diminuição de uma DMU no intervalo de eficiência maior que
75% do ano de 2002 para o de 2007 e o aumento de quatro de 2007 para 2012.
Observando as estatísticas das variáveis selecionadas tem-se que o aumento mais
significativo da eficiência entre os anos de 2002 e 2007 do que entre 2007 e 2012
ocorreu, pois apesar da elevação de maior proporção na média das despesas por
metro cúbico com os serviços neste primeiro período ele também apresentou
crescimentos em maiores proporções na média das demais variáveis do que o
segundo período, além disto, este último apresentou redução na abrangência com
os serviços de abastecimento de água.
Observando a dinâmica de produtividade dos períodos teve-se que, em média,
ocorreu melhoria de produtividade em todos os períodos, entretanto com menor
variação no intervalo agregado (2002-2012). Isto se deu pela simultânea melhoria da
eficiência técnica e do progresso tecnológico para os períodos de 2002-2007 e 20072012, em contraposição a um aumento da eficiência técnica aliada a uma regressão
tecnológica para o período 2002-2012.
Apesar disto destaca-se que o Malmquist indicou melhoria produtiva para
66,67% e piora para 21,88% das unidades para o período 2002-2007, devido
principalmente ao efeito emparelhamento já que maior parte da amostra teve
estagnação ou progresso tecnológico. Para o período 2007-2012 as unidades com
melhoria produtiva caíram para 57,29% da amostra e as que obtiveram piora elevouse para 40,63%, em boa parte devido aumento das unidades com piora de eficiência,
já que apesar da redução das unidades com estagnação tecnológicas, elas migraram
em mesma proporção (em torno de 19%) tanto para a regressão quanto para o
progresso tecnológico. No intervalor agregado entre 2002-2012, observa uma forte
redução do número de unidade com melhoria produtiva, apenas 38,54%, estagnadas
são 8,33% e com piora produtiva cerca de 53,13%, atribui-se como fator de maior
peso para isto a elevada quantidade de unidades com regresso tecnológico
(67,71%), aliada a 37,50% de DMU’s com piora na eficiência produtiva.
Portanto, conforme esperado, o estudo aponta para uma melhora nos
resultados após a LNSB, entretanto destaca-se que ela ocorreu em menor proporção
do que a apresentada para o mesmo intervalo de tempo anterior à vigência da LNSB
considerado nesta análise, ou seja, o índice de Malquist reduziu de 1,0267 no
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período 2002-2007 para 1,0188 no intervalo 2007-2012. Isto pode ser explicado pela
redução do efeito emparelhamento entre o primeiro período e o segundo período,
ou, em outras palavras, a elevação em maior proporção das despesas por metro
cúbico faturado no segundo período aliada a um aumento em menor proporção dos
outputs, o que levou a um aumento de menor proporção nas eficiências da DMU’s
para o período 2007-2012, ocasionando um menor efeito emparelhamento para o
mesmo, fazendo com que o Índice de Malmquist reduzisse entre o primeiro e o
segundo período, já que o efeito deslocamento se manteve o mesmo. Além disto,
destaca-se que na análise agregada, intervalo 2002-2012, obteve-se a menor
melhora produtiva, onde apesar de apresentar o maior efeito emparelhamento dos
intervalos, tem-se uma regressão tecnológica observada através do resultado do
efeito deslocamento menor que um, ou, em outras palavras, apesar da maior
melhoria dos scores de eficiência dos intervalos ocorreu uma retração da fronteira
de eficiência.
Por fim acredita-se ser pertinente para futuros trabalhos uma avaliação da
dinâmica de produtividade dos fatores com um caráter regional, ou seja, visando
responder quais regiões apresentaram maior influência para o resultado aqui
encontrado e quais deveriam aparecer como prioritárias para as ações do Governo.
Além disto, observou-se também a possibilidade de inclusão de variáveis qualitativas
como amostras fora do padrão para cloro residual, coliformes totais e turbidez,
entretanto estas só se mostraram disponíveis no banco de dados desagregados do
SNIS que apresenta muita dificuldade nos dados, muitas vezes inviabilizando a
análise, quem sabe daqui a alguns anos ocorrerá um aprimoramento dos mesmos,
possibilitando melhor aproveitamento.
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