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RESUMO 

 

No Brasil, alguns dos problemas críticos do setor de saneamento básico são o relevante déficit 

de acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a dificuldade dos 

prestadores de serviços de água e esgoto (PSAEs) de executarem investimentos e a presença de 

ineficiências de operação e manutenção. Como alternativa para superar essas questões, o novo 

marco regulatório, instituído em 2007, fortaleceu a regulação e estabeleceu, entre seus objetivos 

regulatórios, a universalização do acesso e a eficiência dos sistemas. Nesse sentido, a presente 

tese busca analisar o impacto da regulação sobre a eficiência dos PSAEs no Brasil. Para tanto, 

foi configurado um modelo de análise envoltória de dados (DEA), inédito para o setor, que 

permite a avaliação da eficiência dinâmica global e das estruturas internas dos PSAEs, por meio 

de uma rede composta por 3 divisões interligadas para refletir os objetivos regulatórios: 1) 

Expansão/Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA); 2) Expansão/Melhoria de 

Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES); e 3) Operação/Manutenção de SAA e SES. Aplicou-

se o modelo DEA Network Dinâmico para 156 PSAEs, no período de 2006 a 2015, e os 

resultados indicaram baixos níveis de eficiência global. A divisão de Expansão/Melhoria de 

SAA obteve os melhores escores médios de eficiência, seguida pela divisão de 

Operação/Manutenção de SAA e SES e pela divisão de Expansão/Melhoria de SES. Os PSAEs 

regulados apresentaram melhores médias de eficiência no caso das divisões de 

Expansão/Melhoria de SAA e Operação/Manutenção de SAA e SES. Na segunda etapa da 

pesquisa, uma análise de conteúdo das normas de 52 reguladores identificou a presença de 

incentivos regulatórios em seis categorias temáticas propostas: 1) Regime tarifário; 2) 

Atualização de níveis tarifários; 3) Expansão e melhoria dos sistemas; 4) Condições gerais e 

qualidade da prestação dos serviços; 5) Gestão empresarial; e 6) Transparência e 

responsabilização. A análise destas categorias de incentivos revelou mudanças na forma de 

atuação dos reguladores ao longo do tempo e apontou fragilidades, como a baixa utilização de 

metas regulatórias e mecanismos tarifários de indução à eficiência. A identificação de 

incentivos regulatórios também permitiu a construção de um conjunto de variáveis 

representativas da regulação, que foram aplicadas nos modelos de dados em painel para aferição 

do impacto da regulação sobre a eficiência dos PSAEs. Os resultados obtidos na última etapa 

de análise permitiram a confirmação da hipótese central da tese, de que reguladores atuantes, 

quanto à definição de mecanismos de incentivos, impactam positivamente a eficiência dos 

PSAEs no Brasil. As novas variáveis, em conjunto com a análise específica para cada uma das 

divisões do modelo DEA Network Dinâmico, ampliou a discussão acerca do impacto da 

regulação sob a perspectiva da aplicação de diferentes estratégias regulatórias, demonstrando 

que a escolha de incentivos regulatórios, a intensidade da aplicação desses incentivos e, até 

mesmo, o número de entidades reguladoras atuantes, são aspectos decisivos para a eficiência 

dos PSAEs. 

 

Palavras-chave: Água e esgoto no Brasil. Regulação. Incentivos. Eficiência. DEA Dinâmico 

e de redes. 

  



 

  

ABSTRACT 

 

In Brazil, some of the critical problems of the sanitation sector are the relevant deficit of water 

and sewage services, the difficulty of water and sewerage companies (WaSCs) to carry out 

investments and the existence of operating and maintenance inefficiencies. As an alternative to 

overcome these issues, the new regulatory framework, enacted in 2007, strengthened regulation 

and established among its regulatory objectives the universal access and water and sewerage 

systems efficiency. In this sense, this thesis aims to analyze the impact of regulation on the 

WaSCs efficiency in Brazil. To this end, we configured a data envelopment analysis (DEA) 

model unprecedented for the sector, which allows the evaluation of the overall dynamic 

efficiency and it also allows the evaluation of internal structures efficiency of WaSCs, through 

a network consisting of 3 interconnected divisions to reflect the regulatory objectives: 1) 

Expansion/Improvement of Water System; 2) Expansion/Improvement of Sewerage System; 

and 3) Operation/Maintenance of Water and Sewerage Systems. We ran a Dynamic and 

Network DEA model for 156 WaSCs in the period 2006-2015 and the results indicated low 

levels of overall efficiency. The Expansion/Improvement of Water System division achieved 

the best average efficiency scores, followed by the Operation/Maintenance of Water and 

Sewerage Systems division and the Expansion/Improvement of Sewerage System division. 

Regulated WaSCs presented better efficiency measures in the case of Expansion/Improvement 

of Water System and Operation/Maintenance of Water and Sewerage Systems divisions. In the 

second stage of the research, a content analysis of the standards issued by 52 regulators 

identified the presence of regulatory incentives in six proposed thematic categories: 1) Tariff 

regime; 2) Updating tariffs levels; 3) Systems expansion and improvement; 4) General 

standards and quality of services provision; 5) Management; and 6) Transparency and 

accountability. The content analysis of these incentives categories revealed changes in 

regulators strategies over time and indicated weaknesses, such as a low use of regulatory goals 

and tariff mechanisms that induce efficiency and productivity gains. The identification of 

regulatory incentives also allowed the construction of a set of variables capable to represent the 

regulation, that we applied on panel data models to assess the impact of regulation on WaSCs 

efficiency. The results obtained in the last stage of analysis allowed confirmation of the central 

hypothesis of this thesis, that active regulators, regarding the definition of incentive 

mechanisms, positively impact the WaSCs efficiency in Brazil. The new variables, along with 

a specific analysis for each Dynamic and Network DEA model division, broaden a discussion 

about the impact of regulation from a perspective of applying different regulatory strategies, 

demonstrating that choice of regulatory incentives, the intensity of these incentives and even 

the number of active regulators are decisive for the WaSCs efficiency. 

 

Keywords: Brazil’s water and sewage industry. Regulation. Incentives. Efficiency. Dynamic 

Network DEA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico1 cumpre um papel essencial para a qualidade de vida das 

pessoas, com importantes desdobramentos em áreas como saúde, meio ambiente, educação e 

desenvolvimento econômico. No entanto, os desafios relacionados com o acesso universal a 

serviços adequados de abastecimento de água e esgotamento sanitário ainda estão presentes em 

todo o mundo. 

Estudo da Rede Internacional de Benchmarking para Prestadores de Serviços de 

Água e Esgoto2 do Banco Mundial aponta questões que são abordadas de forma recorrente em 

diagnósticos da área: falta de manutenção adequada dos sistemas, potencial para redução dos 

elevados custos com energia elétrica, grandes volumes de perdas de água e tarifas consideradas 

altas pelos usuários, porém insuficientes para os prestadores de serviços (DANILENKO ET 

AL, 2014). 

Especificamente sobre o caso brasileiro, o estudo “Benefícios econômicos da 

expansão do saneamento” (INSTITUTO TRATA BRASIL; CEBDS, 2014) estima alguns 

ganhos que o país poderia obter com a ampliação dos serviços de água e esgoto, entre os quais 

a redução do absenteísmo nas organizações, melhoria no desempenho escolar e criação de 

postos de trabalho. 

 Apesar do saneamento básico apresentar tantos benefícios, o Brasil ainda convive, 

segundo dados do IBGE (2014), com um déficit de 10,4 milhões de domicílios sem acesso a 

redes de abastecimento de água e 24,5 milhões de domicílios sem acesso a esgotamento 

sanitário. 

 Existem diversas razões que podem estar relacionadas com o déficit de serviços de 

água e esgoto no Brasil, entre elas a disponibilidade de recursos para a expansão das redes de 

distribuição, as dificuldades para execução dos investimentos, a ineficiência na gestão 

empresarial dos prestadores e a necessidade de equacionar questões político-institucionais, tais 

como: planejamento macrossetorial, redução de carga tributária, fomento a parcerias público-

privadas e público-públicas, definição da titularidade dos serviços e regulação eficiente 

(GALVÃO JUNIOR; PAGANINI, 2009; OLIVEIRA; SCAZUFCA; MARCATO, 2011). Esse 

                                                 
1 O saneamento básico, em sentido amplo, abrange os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

resíduos sólidos e drenagem urbana. Neste estudo em especial o saneamento básico será abordado de forma estrita, 

isto é, apenas como serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
2 International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (IBNET). 
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último ponto, que inclui a discussão em torno da atividade regulatória, conforme será detalhado 

ao longo desta introdução, foi priorizado como objeto central nas análises desta tese. 

 Em termos históricos, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

no Brasil possuem dois períodos recentes com rupturas importantes no que se refere ao modelo 

de política pública e de gestão. Essas rupturas ocorreram a partir do estabelecimento de 

diferentes marcos regulatórios para o setor. O primeiro marco regulatório foi instituído com a 

criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), em 1971. Conforme aponta Saiani 

(2012), o PLANASA foi uma estratégia centralizadora, que vinculava o acesso aos recursos 

federais para investimentos na expansão dos serviços de água e esgoto à concessão, por parte 

dos municípios, desses serviços às Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs), 

responsáveis não somente pela operação, mas também pelas obras de expansão dos sistemas. 

 Mesmo com seu encerramento em 1992, o PLANASA ainda influencia o formato 

atual dos serviços de água e esgoto no Brasil, tendo como traços principais: a predominância 

das CESBs como prestadores de serviços; o maior déficit dos serviços de esgotamento sanitário, 

já que o PLANASA priorizou avanços em abastecimento de água; estruturas desgastadas e com 

elevados índices de perdas de água, diante da ênfase na expansão dos sistemas, sem ações 

específicas para o fortalecimento do setor de operações e manutenção (TUROLLA, 2002; 

REZENDE; HELLER, 2008; FARIAS, 2011). 

 O segundo momento de ruptura ocorreu em 2007, com o advento da Lei nº 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007. Posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de junho 

de 2010, a Lei de Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico (LNSB) e o referido Decreto 

Regulatório constituem as bases do atual marco regulatório do setor de saneamento básico no 

Brasil, que contempla a universalização - ou seja, a ampliação progressiva do acesso de todos 

os domicílios ocupados ao saneamento básico - e a eficiência dos sistemas, como alguns de 

seus princípios. 

 Apesar da forte influência do PLANASA, o novo marco regulatório trouxe 

importantes avanços para o setor, principalmente, conforme ressalta Marques Neto (2009), no 

que se refere à nitidez da LNSB ao tratar da separação entre as funções de planejamento, 

prestação dos serviços e regulação. Atualmente, cabe ao município (titular dos serviços) exercer 

diretamente ou delegar a regulação à entidade com competência para tal. Essa distinção de 

responsabilidades fortaleceu o papel da regulação no setor, possibilitando independência, 

legitimidade e visibilidade das atividades regulatórias.  

Nessa perspectiva, de acordo com dados da Associação Brasileira de Agências 

Reguladoras (ABAR), existem 50 agências reguladoras de saneamento básico no Brasil, o que 
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representa um crescimento de 138% em relação às 21 agências existentes em 2006, antes do 

novo marco regulatório. Com relação ao número de municípios regulados, a pesquisa indica 

um crescimento de 222%, passando de 853 municípios regulados em 2009, ano anterior à 

regulamentação da LNSB, para 2.746 municípios regulados em 2014 (ABAR, 2015). 

 Outra mudança detectada após a aprovação do novo marco regulatório foi a 

intensificação de recursos federais e financiamentos a taxas subsidiadas, disponibilizados para 

que os prestadores de serviços invistam na ampliação das redes de água e esgoto. Trata-se de 

um processo de retomada de investimentos após o vazio institucional que atingiu o setor entre 

o fim do PLANASA (1992) e a aprovação da LNSB (2007). 

 Para que mantenha coerência com os princípios do marco regulatório, o esforço 

relativo aos novos investimentos no setor deve resultar na ampliação de domicílios atendidos 

com serviços de água e esgoto – universalização do acesso –, assim como na melhoria dos 

níveis de eficiência do setor. Diante disso, é importante observar como medidas relativas à 

universalização e à eficiência têm evoluído nos últimos anos. 

 Em um período de uma década, que compreende a ampla disponibilidade de 

recursos, constatam-se alguns avanços em diversas estimativas do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) de variações sobre alguns indicadores, todas de 2005 

para 2015: os investimentos anuais passaram de 3.545,5 bilhões para 12.175,1 bilhões de reais, 

um aumento de 243,4%; a extensão da rede de água, de 409,2 para 602,4 mil km (elevação de 

47,2%); a extensão da rede de esgoto, de 158,4 para 284,0 mil km (79,3%); as economias 

residenciais ativas de água, de 38.345,6 para 55.295,1 mil unidades (44,2%); as economias 

residenciais ativas de esgoto, de 19.540,5 para 32.800,1 mil unidades (67,9%); o índice de 

atendimento da população total com água, de 81,7% para 83,3% (crescimento de 1,6 ponto 

percentual); o índice de atendimento da população total com coleta de esgotos, de 39,5% para 

50,3% (10,8 pontos percentuais), o índice de tratamento dos esgotos gerados, de 31,7% para 

42,7% (11,0 pontos percentuais); e, por fim, ainda houve redução no índice de perdas da 

distribuição, de 43,5% para 36,7% (queda de 6,8 pontos percentuais) (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2017). 

 Apesar dos avanços demonstrados pelos indicadores e mesmo a LNSB não 

definindo padrões ideais de desempenho, constata-se que ainda é necessário e há espaço para 

melhorias. É o que se verifica ao considerar estudo do Banco Mundial, em que a análise de 

indicadores para definição de um “bom prestador de serviços de água e esgotos” atribui notas 

máximas para aqueles que apresentam cobertura com abastecimento de água maior que 90%, 
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cobertura com coleta de esgoto maior que 80% e índice de perdas menor que 10% 

(DANILENKO ET AL, 2014).  

Ressalta-se que as estimativas a partir dos dados do SNIS são médias para o Brasil, 

amplamente dispersas; a situação é consideravelmente deteriorada em algumas regiões como o 

Norte e o Nordeste nas quais menos da metade da população é atendida por redes de esgoto. De 

uma maneira geral, ao confrontar o aumento de 243,4% dos investimentos anuais com uma 

redução de 6,8 pontos percentuais em perdas de água e incrementos de 1,6 ponto percentual na 

cobertura com abastecimento de água e 10,8 pontos percentuais na cobertura com esgotamento 

sanitário, é preciso refletir se os resultados não poderiam ser superiores a partir desse nível de 

investimento dentro de um período de 11 anos. 

A relação entre a universalização do acesso e a eficiência para o desenvolvimento 

do setor está prevista no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), aprovado pelo 

Decreto Presidencial nº 8.141, de 20 de novembro de 2013, e pela Portaria Interministerial nº 

571, de 5 de dezembro de 2013, que divide os investimentos em medidas estruturais e medidas 

estruturantes. De acordo com o plano, as medidas estruturais são compostas pelas obras e 

intervenções físicas em infraestrutura, ações que têm sido priorizadas historicamente como 

tentativa de superar o déficit de acesso. No entanto, a priorização apenas de medidas estruturais 

pode resultar em problemas de eficiência que afetam, inclusive, a sustentabilidade dos sistemas. 

Diante disso, o PLANSAB também estima investimentos para medidas 

estruturantes, que contemplam intervenções para a modernização ou reorganização de sistemas, 

melhoria contínua da infraestrutura física, além de ações que dão suporte político e gerencial à 

sustentabilidade da prestação de serviços, culminando no aperfeiçoamento da gestão. O 

PLANSAB adota como premissa que “a consolidação das ações em medidas estruturantes trará 

benefícios duradouros às medidas estruturais, assegurando a eficiência e a sustentação dos 

investimentos realizados” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014, p. 158). 

Da estimativa de R$ 122,1 bilhões para investimentos em abastecimento de água, 

R$ 84,4 bilhões referem-se a investimentos estruturais e R$ 37,7 bilhões a investimentos 

estruturantes. Já do montante de R$ 181,9 bilhões para esgotamento sanitário, R$ 156,7 bilhões 

estão previstos para medidas estruturais e R$ 25,2 bilhões em investimentos estruturantes. A 

projeção é que, com o passar do tempo, ocorra uma gradativa substituição dos esforços para a 

implantação de medidas estruturais por aqueles ligados a medidas estruturantes (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2014). 

Na primeira avaliação sobre o andamento das metas do PLANSAB, referente ao 

ano de 2014, o relatório concluiu que a evolução do acesso aos serviços de abastecimento de 
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água é satisfatória e existe um indicativo de que as metas do primeiro ciclo (até 2018) serão 

cumpridas. Já para os serviços de esgotamento sanitário, foi apontada uma melhoria nos 

indicadores, porém ainda abaixo do necessário para o alcance das metas. O relatório indica a 

necessidade de ampliar os investimentos em esgotamento sanitário e destaca a demora na 

execução dos empreendimentos como um entrave a ser superado (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2015). 

O Instituto Trata Brasil monitora o andamento de obras de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, realizadas em municípios com mais de 500 mil habitantes, dentro do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O relatório referente ao ano de 2015 

apresentou a situação de 340 obras, sendo 157 de água e 183 de esgotos, totalizando um 

montante de R$ 22,07 bilhões. Entre as obras de água, 59,2% ainda não foram concluídas, sendo 

que 10,8% estavam paralisadas, 36,9% em andamento e 11,5% não iniciadas. Já entre as obras 

de esgotos, 69,3% estavam inconclusas, com 18,0% paralisadas, 41,5% em andamento e 9,8% 

não iniciadas (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2016). 

O estudo do Instituto Trata Brasil (2016) também aponta os principais fatores que 

geram atrasos e paralisações nas obras, entre os quais podem-se destacar: inadequações e 

atrasos na elaboração de projetos executivos, atrasos nos processos licitatórios, dificuldades 

para obtenção de licenças ambientais, atrasos na liberação de recursos, falhas na execução por 

parte das empresas contratadas, reprogramações dos contratos (prorrogação de prazo, alteração 

do escopo, necessidades de etapas que demandam novas licitações) e rescisões contratuais por 

abandono das empresas contratadas ou descumprimento dos prazos estabelecidos. 

A situação descrita até o momento, que retrata a necessidade de que os prestadores 

de serviços evoluam em termos de eficiência operacional e nos processos de execução de 

investimentos para expansão e melhoria dos serviços; a inovação do marco regulatório, com 

potencial para ampliar e fortalecer a atuação de entidades reguladoras; e as características 

inerentes ao setor de saneamento básico, como o poder de monopólio natural, a presença de 

externalidades (forte impacto em outras políticas públicas, como a saúde), além da existência 

de assimetria informacional; todos estes são estímulos para que esta pesquisa absorva a 

regulação como um dos elementos essenciais no entendimento dos caminhos que podem levar 

à eficiência e à universalização dos serviços de água e esgoto no Brasil. 

 O Decreto Regulatório definiu a regulação, no contexto do saneamento básico, 

como “todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público, incluindo 

suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos 

usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas 



 

 

23 

 

[...]” (BRASIL, 2010). A partir dessa definição fica evidenciada a competência da regulação 

para estimular condutas desejáveis por parte dos prestadores de serviços. 

 No entanto, a atuação regulatória deve superar alguns entraves, como as restrições 

informacionais que podem limitar a efetividade da regulação (LAFFONT; TIROLE, 1993). 

Conforme destacam Armstrong e Sappington (2007), partindo do pressuposto de que, na 

maioria das vezes, as condutas desejáveis por parte do prestador de serviços não são diretamente 

observáveis pelo regulador, pois o prestador de serviços dispõe de informações privilegiadas 

em relação ao desenvolvimento das suas atividades (assimetria de informação), o desafio do 

regulador é estabelecer mecanismos que estimulem o prestador de serviços a usar sua 

informação privilegiada em prol do alcance dos objetivos desejados pela sociedade e não apenas 

dos seus interesses próprios. 

 Sob essa perspectiva, o regulador pode recorrer ao arcabouço da teoria dos 

incentivos, que tem como principais elementos a informação descentralizada e os objetivos 

conflitantes (LAFFONT; MARTIMORT, 2002). Para Sappington (1994, p. 246, tradução 

nossa), a “regulação por incentivos pode ser definida como a aplicação de regras que incentivam 

uma firma regulada a atingir objetivos desejados através da concessão de alguma, mas não 

completa, discricionariedade para a firma”. 

 Conforme conceito de Sappington (1994), a liberdade dada ao prestador de serviço 

é necessária devido à presença de assimetria de informação e de objetivos conflitantes, logo, o 

regulador estimula o prestador a alcançar determinados resultados, mas reconhece que o próprio 

prestador tem melhores condições de definir a forma mais eficiente de alcançá-los. Dessa 

forma, o regulador pode estabelecer incentivos vinculados a medidas de desempenho, que 

possam ser observadas e, ao mesmo tempo, que estejam relacionadas às ações do prestador de 

serviços, as quais não são observáveis pelo regulador.  

No caso da expansão dos sistemas com vistas à universalização, o regulador pode 

propor recompensas ou punições (incentivos) relacionadas à conclusão de obras de acordo com 

um cronograma estabelecido (medida de desempenho observável), pressupondo que para 

concluir uma obra no prazo o prestador de serviços otimizará seus processos internos, buscando, 

por exemplo, a qualidade na elaboração de projetos, a realização de procedimentos licitatórios 

céleres e a intensificação da fiscalização dos empreendimentos (ações não observáveis pelo 

regulador). Da mesma forma, com foco no objetivo regulatório da eficiência dos prestadores de 

serviços, o regulador pode determinar metas relativas a níveis de perdas de água (medida de 

desempenho observável), que resultarão em recompensas, quando alcançadas, ou punições, no 

caso contrário, adotando como premissa que, buscando alcançar a meta proposta, o prestador 
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aumentará seus esforços para manutenção das redes de distribuição (ações não observáveis pelo 

regulador). 

De acordo com o marco regulatório do setor de saneamento básico, as atividades de 

regulação são condição para a validade dos contratos e incluem a sua interpretação e a fixação 

de critérios para sua execução, por meio da edição de normas relativas a dimensões técnica, 

econômica e social de prestação dos serviços. Na sua atividade de normatização, o regulador 

pode tratar de padrões e indicadores de qualidade, requisitos operacionais e de manutenção dos 

sistemas, metas progressivas de expansão e respectivos prazos, regime, estrutura e níveis 

tarifários, avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados, entre outros (BRASIL, 

2007). 

Utilizando-se da sua atuação normativa, os reguladores podem estabelecer 

mecanismos de incentivos ou, em sentido amplo, instituir regras a serem cumpridas pelos 

prestadores de serviços, considerando medidas de desempenho relacionadas ao alcance dos 

objetivos regulatórios da universalização e da eficiência dos sistemas, aqui denominados de 

eficiência global. 

Com base no exposto, diante do déficit de serviços de água e esgoto no Brasil, da 

necessidade de alcançar melhores níveis de eficiência dos sistemas, da importância da regulação 

para o alcance dos objetivos da política pública do setor de saneamento básico e da abrangência 

da atividade de normatização dos reguladores, propõe-se o seguinte problema de pesquisa: 

“Como a regulação impacta a eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto no 

Brasil?” 

A hipótese central, debatida a partir do problema apresentado na presente tese, é a 

de que reguladores atuantes, quanto à definição de mecanismos de incentivos, impactam 

positivamente a eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto no Brasil, contribuindo 

para o alcance dos objetivos regulatórios, em especial, a universalização do acesso e a eficiência 

dos sistemas. 

Nesse contexto, coloca-se como objetivo geral desta pesquisa: “analisar o impacto 

da regulação sobre a eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto no Brasil”; e 

também são propostos os seguintes objetivos específicos: 

a) Configurar um modelo de avaliação de eficiência global, dinâmica e em rede, para os 

prestadores de serviços de água e esgoto, considerando os objetivos regulatórios da 

universalização do acesso e da eficiência dos sistemas. 

b) Avaliar a eficiência dinâmica global e divisional dos prestadores de serviços de água e 

esgoto do Brasil. 
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c) Identificar os incentivos regulatórios presentes nas normas emitidas pelas entidades 

reguladoras de prestadores de serviços de água e esgoto no Brasil. 

d) Medir o efeito da regulação sobre os escores de eficiência dinâmica global e divisional 

dos prestadores de serviços de água e esgoto do Brasil. 

 O desenvolvimento da presente pesquisa se justifica não apenas pela relevância da 

política pública de saneamento básico para a qualidade de vida das pessoas, em especial quanto 

ao acesso a serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também pela 

necessidade de investigar os efeitos das transformações sofridas pelo setor na última década. 

Dado que, após a aprovação do novo marco regulatório em 2007, a disponibilidade de recursos 

para investimentos foi ampliada e a regulação do setor foi fortalecida, é natural tentar verificar 

se essa regulação incentiva a universalização dos serviços e a eficiência dos sistemas, isto é, se 

realmente há um impacto da atividade regulatória sobre as empresas prestadoras dos serviços 

de água e esgoto no Brasil. 

 Cabe ressaltar que o tema da eficiência no setor de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, conforme destacam Abbot e Cohen (2009), tem sido amplamente 

discutido, em diversos países, incluindo entre as principais medidas de desempenho utilizadas 

pelos pesquisadores, a Análise Envoltória de Dados (DEA). A revisão da literatura conduzida 

na presente tese identificou 65 artigos publicados, entre os anos de 1986 e 2016, que utilizaram 

DEA para análise da eficiência no âmbito de serviços de água e esgoto, em mais de 20 países 

de diferentes regiões do mundo. 

 Parte desses estudos desenvolve análises detalhadas sobre os níveis de eficiência e 

produtividade, além de discussões sobre a adequação do método DEA para análise de eficiência 

de prestadores de serviços de água e esgoto (PSAEs); por sua vez, outro grupo de pesquisas se 

concentra em discutir, principalmente, a relação da eficiência com variáveis de contexto, tais 

como: características dos prestadores (propriedade, abrangência e escopo), regulação e outros 

fatores ambientais (variáveis de qualidade, densidade populacional, nível de precipitação, 

localização geográfica, entre outros). A discussão sobre a regulação foi a menos explorada, 

tendo sido desenvolvida em apenas 11 aplicações, que geraram resultados controversos: 

ausência de impacto significante da regulação sobre a eficiência dos PSAEs (ANWANDTER; 

OZUNA, 2002; KIRKPATRICK; PARKER; ZHANG, 2006; CARVALHO; SAMPAIO, 

2015), impacto positivo (ERBETTA; CAVE, 2007; DE WITTE; MARQUES, 2010; 

CARVALHO; MARQUES, 2011; PORTELA; THANASSOULIS; HORNCASTLE, 2011; 

MBUVI; DE WITTE; PERELMAN, 2012; BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 2016) e impacto 

negativo (KIRKPATRICK; PARKER; ZHANG, 2006; MOLINOS-SENANTE; MAZIOTIS; 
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SALA-GARRIDO, 2014; CARVALHO; PEDRO; MARQUES, 2015; BARBOSA; LIMA; 

BRUSCA, 2016). 

 Com abordagem para o caso brasileiro, foram localizados 8 artigos, sendo 3 

anteriores à aprovação do novo marco regulatório do setor, mas que já apontaram em suas 

conclusões a necessidade de avançar na construção de incentivos para os prestadores de 

serviços (TUPPER; RESENDE, 2004; MOTTA; MOREIRA, 2006; SAMPAIO; SAMPAIO, 

2007). Dos outros 5 artigos com análises posteriores à aprovação da LNSB, 2 não abordaram 

diretamente a questão da regulação (BARBOSA; VIDAL, 2013; MELO ET AL, 2016), 

enquanto que os 3 restantes discutiram a relação entre regulação e eficiência (CARVALHO; 

SAMPAIO, 2015; CARVALHO; PEDRO; MARQUES, 2015; BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 

2016). 

 Assim como ocorreu com o conjunto completo de artigos, os resultados sobre a 

relação entre regulação e eficiência também foram controversos no contexto brasileiro. O 

estudo de Carvalho e Sampaio (2015) foi o único que desenvolveu a análise do papel da 

regulação na indução da eficiência de PSAEs como objetivo central da pesquisa. Para tanto, 

eles associaram seus resultados de eficiência, obtidos com DEA, e da variação da produtividade 

dos PSAEs, por meio do Índice de Malmquist, com o quantitativo e os principais temas das 

normas editadas pelos reguladores. Entre os resultados, considerando apenas a análise 

descritiva realizada, os pesquisadores destacaram que a regulação não garantiu melhores níveis 

de eficiência entre os PSAEs. 

  A pesquisa de Carvalho, Pedro e Marques (2015), ao utilizar um modelo de DEA 

para discutir as características dos grupos de PSAEs brasileiros eficientes, avaliando, inclusive, 

o impacto do novo marco regulatório sobre a eficiência desses PSAEs, comparou as médias de 

eficiência dos PSAEs antes da aprovação da LNSB (2007) e depois da aprovação, concluindo 

que os prestadores eram mais eficientes antes da aprovação do marco regulatório. Os resultados 

apontaram para um impacto negativo da regulação sobre a eficiência, no entanto, a análise não 

considerou que tanto antes como depois da aprovação do marco regulatório, existiam PSAEs 

regulados e não regulados.  

 No estudo mais recente, Barbosa, Lima e Brusca (2016) utilizaram um modelo de 

Equações de Estimação Generalizadas (GEE) para explicar os resultados da eficiência, 

calculada com DEA. O modelo econométrico indicou que a presença da regulação não garante 

melhores resultados de eficiência, mas quando consideradas as variáveis dummies para tipos de 

regimes regulatórios, foi detectada associação negativa entre os regimes de price-cap e revenue-
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cap com a eficiência, enquanto que o regime de “taxa de retorno” apresentou um impacto 

positivo na eficiência. 

 Outro aspecto relevante acerca do artigo de Barbosa, Lima e Brusca (2016) é o fato 

de que, predominantemente, os estudos se utilizam de modelos estáticos de DEA, sem 

considerar as implicações do tempo sobre a eficiência, mas Barbosa, Lima e Brusca (2016) 

utilizaram o modelo DEA Dinâmico nas suas análises. Além dessa publicação, apenas o artigo 

de Pointon e Matthews (2016) utilizou um modelo dinâmico de DEA para análise da eficiência 

dos PSAEs. 

Pointon e Matthews (2016), ao discutir o viés de capital (capex bias), observaram 

que os serviços de água e esgoto são caracterizados por capital indivisível e de vida útil longa 

e que para os serviços de saneamento da Inglaterra e País de Gales havia apenas estudos com 

análises estáticas de eficiência em que se supõe que os insumos são ajustados instantaneamente. 

Eles mediram a eficiência dinâmica, considerando links intertemporais de capital, com dados 

de 1997 a 2011, e detectaram aspectos de ineficiência não captados pelos modelos estáticos, 

constatando a importância de analisar a eficiência dinâmica. 

A análise da eficiência dos investimentos ao longo do tempo é ainda mais relevante 

em países como o Brasil, que não alcançou a universalização do acesso e precisa estimular a 

expansão dos serviços. Para uma avaliação mais eficaz, a análise da eficiência também pode 

considerar as estruturas internas do PSAE, evidenciando, de forma desagregada, as ineficiências 

originadas nas atividades de expansão daquelas oriundas dos processos de operação dos 

sistemas. Essa análise pode ser desenvolvida por meio do modelo DEA Network Dinâmico 

(TONE; TSUTSUI, 2014), que gera escores de eficiência global, por período de tempo e de 

acordo com as divisões que representam os processos internos. Apesar da relevância dessa 

abordagem, na revisão da literatura, não foram identificadas aplicações desse modelo para o 

setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 Especificamente sobre pesquisas que se propõem a mensurar o impacto da 

regulação por incentivos sobre medidas de desempenho de PSAEs, a revisão da literatura 

apontou apenas 8 estudos (AUBERT; REYNAUD, 2005; KIRKPATRICK; PARKER; 

ZHANG, 2006; ERBETTA; CAVE, 2007; DE WITTE; MARQUES, 2010; REYNAUD; 

THOMAS, 2013; BUAFUA, 2015; MELLAH; AMOR, 2016; BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 

2016), em sua maioria, com resultados que detectaram impactos positivos da regulação por 

incentivos. No entanto, todos utilizaram variáveis dummies para representar a regulação, o que, 

conforme argumenta Gutiérrez (2003) e Kirkpatrick, Parker e Zhang (2006), pode contribuir 
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para resultados frágeis, pois se discute apenas a existência ou não da regulação, sem aprofundar 

o debate sobre a atividade regulatória desenvolvida ou sobre a força do ambiente regulatório.  

Assim, a literatura que avalia a relação entre eficiência e regulação no setor de 

saneamento ainda é incipiente, principalmente para o caso brasileiro, e não tem explorado 

variáveis que representem a atividade regulatória, nem considerado a dinâmica, o longo prazo 

e, principalmente, a estrutura interna dos prestadores, aspectos que levam a uma avaliação de 

eficiência mais robusta. 

Diante do exposto, a presente pesquisa pretende contribuir para que sejam 

superadas lacunas metodológicas na literatura que discute a relação entre eficiência e regulação 

no setor de saneamento básico. A referida contribuição se dará por meio do desenvolvimento 

de um modelo de DEA Network Dinâmico específico para avaliação de eficiência de 

prestadores de serviços de água e esgotos, considerando o efeito intertemporal e destacando o 

desempenho das divisões de expansão e melhoria de sistemas de abastecimento de água, 

expansão e melhoria de sistemas de esgotamento sanitário e operação e manutenção dos 

sistemas de água e esgoto. Não se trata apenas da aplicação de um novo método, mas da 

discussão em torno das variáveis e de todas as especificações de um modelo que possibilite a 

análise da eficiência sob a perspectiva dos objetivos regulatórios da universalização do acesso 

e da eficiência dos sistemas. 

Vale ressaltar que a pesquisa foi embasada no modelo teórico de regulação por 

incentivos de Sappington (1994), a partir do qual foi possível fundamentar a utilização de 

normas regulatórias para o estabelecimento de incentivos aplicáveis aos PSAEs. A análise do 

conteúdo dessas normas, como consequência, permitiu a operacionalização de um novo 

conjunto de variáveis para representar a atuação dos reguladores na análise de impacto. 

Portanto, a inserção das categorias de incentivos regulatórios, obtidas por meio de análise de 

conteúdo, no modelo econométrico, constitui uma inovação e contribuição teórica desta tese, 

na medida em que apresenta uma nova perspectiva para as análises de impacto no setor. 

Sob a perspectiva gerencial e de melhoria da política pública, a pesquisa contribui 

com a configuração de um modelo de avaliação de desempenho relativo, por meio do DEA 

Network Dinâmico, que pode ser aplicado por reguladores no contexto da regulação por 

incentivos. Além disso, a discussão em torno do conteúdo das normas e do seu impacto sobre 

a eficiência dos prestadores de serviços pode auxiliar formuladores de políticas públicas e os 

próprios reguladores a otimizarem o modelo regulatório para o setor, inclusive, por meio da 

identificação de casos exitosos, que podem revelar boas práticas a serem replicadas pelos 

gestores. 



 

 

29 

 

Por fim, com o intuito de sistematizar o processo de pesquisa e permitir a melhor 

compreensão dos seus resultados, a presente tese foi dividida em 6 capítulos de conteúdo. Esta 

introdução pretendeu discutir a problematização em torno da questão de pesquisa, sistematizar 

informações do setor de saneamento e os principais conceitos utilizados nas discussões, expor 

os objetivos propostos e apresentar os argumentos que justificam a sua realização. O segundo 

capítulo reúne os elementos que compõem a lente teórica aplicada às análises da tese, 

culminando na apresentação do modelo conceitual da pesquisa. Em seguida, são apresentados 

os resultados da revisão da literatura, que possibilitou evidenciar lacunas e encontrar subsídios 

para a construção metodológica para operacionalização da tese, conforme detalhado no quarto 

capítulo. O penúltimo capítulo traz a apresentação e a discussão dos resultados das três etapas 

de análise dos dados. No último capítulo, são apresentadas as conclusões da tese, suas 

limitações e sugestões para agenda de estudos futuros.      
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2 TEORIA DOS INCENTIVOS E DESEMPENHO: UMA ABORDAGEM PARA O 

AMBIENTE REGULATÓRIO 

 

 Com o intuito de reunir elementos capazes de compor uma lente teórica para o 

estudo da efetividade da regulação como indutora da eficiência entre os regulados, recorreu-se 

ao campo disciplinar dos estudos organizacionais conhecido como economia das organizações. 

 De acordo com Gibbons e Roberts (2012, p. 1, tradução nossa), a “economia das 

organizações envolve o uso da lógica e de métodos econômicos para entender a existência, a 

natureza, o design, e o desempenho de organizações [...]”. A partir disso, Barney e Hesterly 

(2004) lançam questões que representam as quatro principais correntes da economia das 

organizações: 

 

Quadro 1 – Principais correntes da economia das organizações. 

Questão de pesquisa Corrente 

Por que as organizações existem? Economia dos custos de transação 

Os sócios de uma firma concordam acerca de como 

esta deve ser gerenciada? 
Teoria da agência 

Por que algumas organizações superam outras? Administração estratégica 

Como as organizações podem cooperar? Economia da cooperação 

Fonte: Elaboração própria a partir de Barney e Hesterly (2004, p. 132). 

  

Em estudo sobre as teorias da economia das organizações, o sociólogo 

organizacional Charles Perrow destaca a relação e o papel das duas primeiras correntes 

apresentadas no Quadro 1. Para o autor, a teoria da agência e a economia de custos de transação 

são correntes estreitamente relacionadas, na medida em que ambas adotaram o funcionamento 

interno da firma como uma problemática a ser investigada. Segundo Perrow (1986, p. 11, 

tradução nossa), a “teoria da agência tem se focado sobre o problema do “principal” para 

controlar o empregado (“agente”), e a economia dos custos de transação, sobre as vantagens de 

eliminar contratos de mercado por meio da incorporação de fornecedores e distribuidores na 

própria empresa - a substituição do mercado por uma hierarquia”. 

Ainda analisando as duas primeiras correntes, Barney e Hesterly (2004) reforçam 

que a economia dos custos de transação fez com que a caixa preta da firma fosse observada, 

mas não se propôs a explicar de que forma os atores dentro dessa firma concordam sobre as 

metas que deverão ser perseguidas, pois na economia dos custos de transação esse acordo 
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quanto ao modo de gerenciar a firma não seria um problema. Já a teoria da agência reconhece 

que existem divergências entre metas e procura compreender as causas e consequências disso 

para as organizações. 

Feitas essas considerações iniciais, o presente capítulo apresenta as bases teóricas 

para o desenvolvimento da tese, a partir de subsídios do campo dos estudos organizacionais, 

em especial, da corrente da economia das organizações, contemplando os aspectos relativos à 

teoria de incentivos e eficiência. 

 

2.1 TEORIA DOS INCENTIVOS E REGULAÇÃO 

 

 A regulação econômica está relacionada com os padrões de intervenção estatal no 

mercado e foi definida por Posner (1974, p. 335, tradução nossa) como um conjunto de 

“impostos e subsídios de todos os tipos, bem como controles legislativos e administrativos 

explícitos sobre taxas, entrada, e outras facetas da atividade econômica”. Nesse mesmo 

trabalho, o autor analisou as principais teorias da regulação econômica propostas até então: a 

teoria do interesse público e a teoria da captura.  

 De acordo com Posner (1974), na teoria do interesse público encontra-se uma 

abordagem normativa que justifica a existência da regulação devido à necessidade de corrigir 

práticas de mercado ineficientes ou desiguais (falhas de mercado, tais como monopólio natural 

e externalidades). Já a teoria da captura aponta a existência da regulação como resposta a 

determinados grupos de interesse, que buscam maximizar os seus resultados ao serem 

beneficiados pelo esquema regulatório. Ambas as abordagens foram criticadas por Posner 

(1974), que, baseando-se em evidências teóricas e empíricas, defendeu a necessidade de que 

mais análises fossem desenvolvidas até a construção de uma teoria positiva adequada acerca da 

regulação econômica. 

Ao tratar das rotas que levaram a melhorias da regulação, Vogelsang (2002) destaca 

as críticas enfrentadas pelo modelo tradicional de regulação a partir da década de 1960. 

Notadamente, no caso dos serviços públicos regulados por mecanismos rate-of-return ou custo 

de serviço, o autor destaca o efeito Averch-Johnson, quando ocorrem investimentos 

superdimensionados com o intuito de obter remuneração superior. 

Adicionalmente, a teoria tradicional de regulação assume que os reguladores detêm 

informações completas sobre custos, tecnologia e características da demanda (JOSKOW, 

2006), no entanto, o conhecimento que o regulador possui em relação à indústria que regula é 

limitado. Tal limitação é considerada natural, tendo em vista que, conforme defende Sappington 
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(1994), reguladores e regulados apresentam diferenças quanto ao tamanho de suas equipes, 

nível de treinamento técnico, proximidade do processo produtivo e até mesmo dos 

consumidores.  

A regulação passa a ser associada, portanto, a um problema típico de assimetria de 

informação que resulta em uma questão crítica: “como [...] o regulador pode melhor induzir a 

firma regulada a empregar a sua informação privilegiada para promover os interesses gerais da 

sociedade, em vez de perseguir seus próprios interesses” (ARMSTRONG; SAPPINGTON, 

2007, p. 1.561, tradução nossa). 

De fato, a assimetria de informação constitui um elemento central no ambiente 

regulatório. Joskow (2006, p. 3, tradução nossa) destaca, para o caso americano, que a evolução 

da regulação tradicional até as práticas regulatórias atuais está relacionada com um conjunto de 

“esforços para mitigar as desvantagens de informações que os reguladores enfrentam, bem 

como refletem questões mais amplas de captura regulatória e oportunidades de monitoramento 

por outros níveis de governo, consumidores e outros grupos de interesse”. 

Laffont e Martimort (2002, p. 12, tradução nossa) definem que o “ponto de partida 

da teoria dos incentivos corresponde, portanto, ao problema da delegação de uma tarefa a um 

agente com informação privada”. Os autores chamam atenção para o fato de que delegar uma 

tarefa para um agente com objetivos distintos daqueles do principal, somente será problemático, 

do ponto de vista da teoria dos incentivos, se a informação sobre o agente for imperfeita. 

Quando o principal possui todas as informações, ele pode induzir e controlar 

perfeitamente o agente, por meio da proposição de um contrato adequado, sem a necessidade 

de se preocupar com incentivos. Os “objetivos conflitantes e informações descentralizadas são, 

portanto, os dois elementos básicos da teoria de incentivos” (LAFFONT; MARTIMORT, 2002, 

p. 12, tradução nossa).  

 

2.1.1 Restrições regulatórias e mecanismos de incentivos 

  

 A compreensão do ambiente regulatório pressupõe o reconhecimento dos fatores 

que podem limitar a atuação do regulador, como no caso das restrições regulatórias, e também 

daqueles instrumentos que podem ser utilizados pelo regulador para compor suas estratégias de 

regulação. Diante disso, serão apresentadas neste tópico, restrições e mecanismos de incentivos 

regulatórios a partir da análise desenvolvida por Laffont e Tirole (1993, p. 1-11). 

 De acordo com os referidos autores, as restrições regulatórias são agrupadas como 

restrições informacionais, restrições transacionais e restrições político-administrativas. As 



 

 

33 

 

restrições informacionais, conforme já sinalizado, estão no centro da teoria dos incentivos e têm 

a capacidade de limitar a eficiência com que as agências governamentais controlam as 

indústrias. Essas restrições são divididas, por sua vez, em dois tipos: o risco moral e a seleção 

adversa. 

 No caso do risco moral, a firma pode realizar uma série de ações, de forma 

discricionária, que afetam os seus custos e/ou a qualidade dos seus produtos, resultando em um 

conjunto de variáveis endógenas que não são observadas pelo regulador. Essas ações 

discricionárias são representadas pela variável “esforço”, que reúne, por exemplo, as horas de 

trabalho dedicadas pelos gerentes para obter maior eficiência organizacional, as pesquisas 

realizadas para adquirir insumos com preços mais vantajosos, entre outros. Esse esforço pode 

ser positivo, como nos exemplos dados, ou negativo, como quando os dirigentes tomam atitudes 

negligentes em relação à manutenção dos equipamentos da empresa. 

 Já a seleção adversa ocorre quando a firma tem mais informações que o regulador 

sobre variáveis exógenas. O regulador pode enfrentar essa desvantagem de informação com 

relação aos custos de produção da firma, por exemplo, suas possibilidades tecnológicas, ou 

ainda, com relação a características da demanda. 

 O grupo das restrições transacionais engloba custos para elaboração dos contratos, 

além dos custos para fazer com que eles sejam cumpridos, considerando que os contratos 

tendem a ser incompletos em determinada medida. Laffont e Tirole (1993) citam Williamson 

(1975) para apresentar três situações de custos de transação: 1) levantamento das contingências 

futuras, que para serem identificadas demandam a realização de estudos onerosos; 2) a 

apresentação clara das contingências no contrato de regulação, envolvendo os custos para uma 

redação adequada; e 3) o monitoramento do acordo e a garantia de sua aplicação. 

 Sobre as restrições político-administrativas é importante esclarecer que as entidades 

reguladoras estão sujeitas a códigos, leis e outros atos normativos federais, ou até mesmo, 

estaduais e municipais, no caso do Brasil. Com isso, as entidades reguladoras devem observar 

limitações quanto ao escopo da regulação (quais atividades há autorização para regular), aos 

instrumentos regulatórios aplicáveis (por exemplo, que tipo de instrumentos de fiscalização 

podem ser utilizados) e quanto ao horizonte temporal da regulação (vigência do contrato de 

regulação). 

 Ainda do ponto de vista de restrições administrativas, merecem destaque restrições 

relativas a requisitos processuais, que definem regras sobre a maneira como as entidades 

reguladoras podem recolher informações, selecioná-las e lidar, de uma maneira geral, com as 

empresas reguladas. Como exemplo dessa prática, leis podem exigir que as reguladoras 
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realizem audiências públicas em algumas situações. Além disso, pode ser exigido que as 

entidades reguladoras formulem normas (resoluções, instruções normativas, notas técnicas, por 

exemplo) sobre regras que devem ser observadas pelas firmas, mas que também devem ser 

observadas pelos próprios reguladores. Laffont e Tirole (1993) ressaltam que essa prática de 

normatização pode impedir que as entidades reguladoras adotem posturas discriminatórias 

diante de duas situações distintas, baseadas apenas em informações não verificáveis ou em 

julgamentos subjetivos. 

 A existência das restrições políticas parte do pressuposto de que os políticos são 

capazes de afetar as decisões das entidades reguladoras, seja pelo controle de repasses de 

recursos, pela ameaça de reduzir as responsabilidades da reguladora ou mesmo por acusações 

que impactem a alta administração das entidades reguladoras. Assim, é preciso considerar que 

os reguladores podem ter seus próprios objetivos (papel de agente) e, por consequência, devem 

receber incentivos para implementar os objetivos dos principais (políticos e mais 

fundamentalmente seu eleitorado). 

 Após a apresentação das restrições, Laffont e Tirole (1993) discutem os principais 

mecanismos regulatórios partindo da ideia de que os reguladores se utilizam de dados contábeis 

e dados de demanda para monitorar o desempenho das firmas. 

 No que se refere aos dados de demanda, os autores apontam que os mais utilizados 

para servir como base para os contratos são os dados de preços e quantidades. No entanto, 

Laffont e Tirole (1993) ressaltam a importância de que sejam agregadas dimensões de qualidade 

passíveis de verificação, tais como: interrupções dos serviços, atrasos, reclamações dos usuários 

e índices de perdas, de modo que o regulador estabeleça medidas objetivas a serem perseguidas 

pelos regulados. 

 Quanto aos dados contábeis, são utilizados principalmente os custos agregados da 

firma ou seus lucros, mas a maioria dos mecanismos de incentivos se baseia nos custos da firma. 

Nesse sentido, Laffont e Tirole (1993) apresentam um típico contrato linear de incentivos, no 

qual uma firma é remunerada por uma transferência líquida t: 

 

t = a – bC 

 

onde a é uma taxa fixa e C são os gastos monetários da firma. O termo b, tal que b [0, 1], 

representa o poder do sistema de incentivos, pois é a fração dos custos C que é suportada pela 

firma, alterando o seu rendimento. 
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 A partir desse caso, pode-se discutir três mecanismos de incentivos, baseados nos 

custos da firma, comumente utilizados e que variam de acordo com o seu poder se incentivo, 

conforme sintetizado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Mecanismos de incentivos comumente utilizados. 

Poder Mecanismo Valor de b 

Muito alto 

(firma reclamante) 

Limite de preço 

(Price caps) 
b = 1 

Intermediário 

(compartilhamento de custos ou 

lucro) 

Regulação por incentivos 

(Incentive regulation) 
0 < b < 1 

Muito baixo 

(consumidores reclamantes) 

Custo de serviço 

(Cost-of-service regulation) 
b = 0 

Fonte: Adaptado de Laffont e Tirole (1993, p. 11). 

 

 Em um dos extremos está o custo de serviço, com b = 0, que possui um poder de 

incentivo muito baixo, já que os rendimentos da firma não estão ligados aos seus custos. No 

outro extremo encontra-se o esquema de limite de preço, no qual o governo não reembolsa 

nenhuma parcela dos custos da firma, sendo b = 1, logo, trata-se de um esquema com alto poder 

de incentivo, no qual o governo paga uma taxa fixa e maiores rendimentos dependem 

diretamente da redução dos custos da firma. Entre esses extremos, quando 0 < b < 1, encontra-

se a regulação por incentivos, que possui poder de incentivo intermediário ao permitir que as 

reduções nos custos impactem parcialmente os rendimentos da firma.  

 

2.1.2 Um modelo geral para a regulação por incentivos  

 

 Em um trabalho de revisão sobre a teoria da regulação por incentivos, Paul Joskow 

constatou que a produção científica dessa área tem refletido sobre diversos pressupostos, tais 

como:  

[...] a natureza da informação possuída pelo regulador e pela firma sobre custos, o 

esforço gerencial para redução de custos, demanda e qualidade do produto, os 

atributos dos instrumentos regulatórios disponíveis para o regulador, as preferências 

de risco da firma, captura regulatória por grupos de interesse, compromisso 

regulatório, flexibilidade, e outras considerações dinâmicas. (JOSKOW, 2006, p. 9, 

tradução nossa) 

 

 A sistematização da literatura desenvolvida por Joskow reforça a importância de 

conhecer o ambiente regulatório, conforme destacado no tópico anterior, e aponta para a 

diversidade de questões que devem ser avaliadas até a definição de um modelo regulatório 
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adequado para determinado setor. Nesse contexto, Sappington (1994) se propôs a desenhar um 

modelo genérico (discutido a seguir, conforme tradução nossa, a partir artigo original) contendo 

as propriedades da boa regulação por incentivos, sem as especificidades necessárias ao 

estabelecimento de um modelo regulatório para um setor em especial. 

 O modelo geral desenvolvido por David Sappington reúne elementos relevantes 

para subsidiar análises no âmbito desta tese e, portanto, foi adotado como modelo teórico, assim 

como a definição de regulação por incentivos e demais diretrizes utilizadas pelo autor para 

fundamentar o seu modelo. Com a adoção do modelo de Sappington (1994), também se assume 

a suposição do “regulador benevolente”, conforme discutido por Laffont e Tirole (1993), ou 

seja, o regulador busca maximizar os interesses da sociedade por meio do modelo regulatório 

adotado e não defender seus interesses particulares ou de determinados grupos de pressão. 

Logo, a presente tese considera o regulador em seu papel de principal e não de agente, conforme 

discussão anterior acerca das restrições políticas. 

 Para Sappington (1994, p. 246, tradução nossa), a “regulação por incentivos pode 

ser definida como a aplicação de regras que incentivam uma firma regulada a atingir objetivos 

desejados através da concessão de alguma, mas não completa, discricionariedade para a firma”. 

 Um ponto que merece ser destacado na definição é a questão da discricionariedade 

da firma. Trata-se de uma liberdade parcial, pois o regulador define limites e controles sobre 

algumas atividades e resultados esperados da empresa regulada. Essa liberdade engloba a 

tomada de decisões, por exemplo, sobre ações que devem ser conduzidas para redução de 

custos, nesse caso, o regulador pode estabelecer níveis para redução, mas não fixar a forma 

como a firma alcançará essa redução dos custos.  

A discricionariedade se justifica a partir dos pontos centrais da teoria dos 

incentivos: a empresa possui melhor informação do que o regulador sobre a indústria regulada 

e a empresa tem objetivos diferentes dos consumidores ou da sociedade em geral. Diante da 

presença dessas duas características, um modelo com mecanismos de incentivos bem desenhado 

supera o modelo tradicional de regulação e tem o potencial de fazer com que a firma utilize sua 

informação privilegiada para o alcance de objetivos relativos ao interesse social e não apenas 

aos seus objetivos organizacionais. 

 Outro ponto essencial da definição diz respeito aos “objetivos desejados”. 

Sappington (1994) destaca que os planos regulatórios devem variar de acordo com os objetivos 

que pretendem alcançar, tendo em vista que a partir desses objetivos serão definidos os 

mecanismos de incentivos adequados. Portanto, é fundamental ter clareza quanto aos objetivos 

que serão perseguidos pelo regulador. 
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 Para fins de formalização do modelo de regulação por incentivos, esses objetivos 

regulatórios são resumidos em uma função objetivo V(.), que deve ter seu valor maximizado a 

partir da escolha dos instrumentos adequados para a política regulatória. A maximização do 

valor esperado pelo regulador está sujeita a restrições de participação e de compatibilidade de 

incentivos.  

 A restrição de participação diz respeito à disposição da firma de operar de acordo 

com os termos impostos pelo regulador. Já a restrição de compatibilidade de incentivos se refere 

ao fato de que a firma tomará decisões no sentido de maximizar valor para seus acionistas, 

dentro das possibilidades do plano regulatório estipulado, gerando um conflito de interesse em 

relação aos objetivos da sociedade. 

 Diante do exposto, o modelo regulatório “ótimo” deverá surgir a partir da solução 

do seguinte problema do regulador: 

 

max
𝑃

𝐸{𝑉(𝑃, 𝑋, 𝐴)|𝐼𝑅}    (1) 

 Sujeito a: 

𝐸{𝛱(𝑃, 𝑋, 𝐴)|𝐼𝐹} ≥ 𝛱,    (2) 

 

𝐴 =  argmax
𝑎

𝐸{𝛱(𝑃, 𝑋, 𝑎)|𝐼𝐹}.    (3) 

 

 Onde, E e I denotam, respectivamente, as expectativas e as informações dos 

reguladores e das firmas reguladas. Os instrumentos da política regulatória estão representados 

por P (por exemplo: níveis de preços admissíveis, fração do lucro realizado que a firma pode 

reter, pagamentos de bônus, sanções). Esses instrumentos serão aplicados de acordo com os 

resultados observáveis, X (por exemplo: níveis de custos de produção, qualidade do serviço e 

rentabilidade). Além dos resultados observáveis (X), também devem ser consideradas as ações 

da firma regulada que não podem ser observadas pelo regulador, incluídas no termo A. Essas 

ações (por exemplo: dedicação dos gerentes para estudar o ambiente no qual a firma atua ou 

empenho em melhorar o desempenho da firma regulada) compõem a variável “esforço” 

(denotada por a), conforme discutido no âmbito do risco moral por Laffont e Tirole (1993). Por 

último, 𝛱 denota o lucro esperado pela firma e 𝛱 representa o lucro alternativo, ou seja, a 

quantidade de lucro esperado caso a firma encerrasse suas operações na indústria regulada e 

passasse a atuar em outra alternativa. 
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 Assim, a expressão (1) reflete a expectativa do regulador de maximizar o valor 

esperado da sua função objetivo V(.), dada a informação a que tem acesso (𝐼𝑅) sobre aspectos 

relevantes da indústria regulada, no momento em que o regulador formula sua política 

regulatória e define os instrumentos (P) que utilizará no desempenho de suas atividades.  

Conforme apresentado anteriormente, essa função objetivo do regulador está sujeita 

a duas restrições. A primeira restrição é a de participação da firma e está representada pela 

expressão (2), que indica a expectativa da firma em obter um nível de lucro (𝛱) pela sua atuação 

na indústria regulada, que deve ser maior ou, pelo menos, igual ao lucro que alcançaria se 

optasse pela atuação em outra atividade, fora da indústria regulada (𝛱). 

 A segunda restrição, indicada pela equação (3), é a de compatibilidade de 

incentivos. A firma deverá escolher ações (A), entre as diversas ações possíveis (a), que 

maximizem o nível de lucro esperado por seus acionistas (𝛱), diante das informações que a 

firma detém sobre a indústria regulada (𝐼𝐹) e dos termos que compõem a política regulatória.  

Vale ressaltar que, como essas ações não são observáveis pelo regulador, a política 

regulatória não deve ser construída simplesmente impondo as ações que a firma deve adotar, 

como se esperaria de um modelo de regulação tradicional. Em vez disso, o regulador deve 

estabelecer incentivos, por meio de um conjunto de instrumentos regulatórios (P), que sejam 

capazes de induzir a firma a optar por ações desejáveis, refletindo melhores resultados (X), 

esses, por sua vez, observáveis pelo regulador. 

A partir da análise do modelo proposto, verifica-se que a presença da assimetria de 

informação é um ponto central e resulta na necessidade de que os reguladores relacionem seus 

instrumentos regulatórios a medidas de desempenho (observáveis) que reflitam as ações da 

firma regulada (não observáveis). Dessa forma, é essencial definir com cuidado as 

características das medidas de desempenho que serão utilizadas, em especial, no que tange à 

sensibilidade e à variabilidade, conforme destaca Sappington (1994). 

Na análise de sensibilidade, busca-se identificar a correlação entre a medida de 

desempenho e as ações mais relevantes desenvolvidas pela firma regulada. Essa avaliação deve 

ser conduzida de modo a verificar se mudanças nas ações não observáveis das empresas causam 

variações significantes nas medidas de desempenho, o que tornaria possível a criação de 

incentivos suficientemente fortes para que a empresa empreenda as ações desejáveis, com base 

na compensação que receberá ao alcançar as medidas de desempenho propostas. Em 

contrapartida, se as medidas de desempenho não variam de acordo com as ações da empresa, 

os incentivos serão fracos e a empresa não estará motivada a alterar seu comportamento no 

sentido de empreender as ações desejáveis. 
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A segunda característica a ser avaliada é a variabilidade ou variância, que 

corresponde ao ruído ou ao caráter aleatório no relacionamento entre a ação empreendida pela 

empresa regulada e a medida de desempenho a ela relacionada, conforme plano estabelecido 

pelo regulador. Essa análise é relevante, pois a medida de desempenho pode variar de acordo 

com a ação da firma em termos de média, mas essa associação entre as duas variáveis pode não 

ser sistemática. Em outras palavras, o fato de se identificar uma medida de desempenho (por 

exemplo: número de interrupções do serviço de abastecimento de água) que se relacione com 

as ações da firma (por exemplo: nível de manutenção do sistema de abastecimento), não 

implica, necessariamente, que as compensações da firma, em termos de incentivos, devam ser 

vinculadas a essa medida de desempenho, tendo em vista que outros fatores fora do controle da 

firma (por exemplo: crise hídrica, ligações clandestinas) podem interferir fortemente na medida 

de desempenho. 

Nesse contexto de alta variabilidade, é preciso considerar o risco percebido pelos 

acionistas em relação ao esquema de incentivo proposto. Se os acionistas têm aversão a risco 

(o que pode ser comum), isso faz com que o regulador tenha que oferecer incentivos capazes 

de compensar também o risco suportado pela firma, uma vez que ela será avaliada por medidas 

de desempenho que não dependem apenas de suas ações. Essa situação pode fazer com que o 

custo de motivar a firma para que desenvolva ações desejáveis, em termos financeiros e de 

complexidade do esquema de incentivos, se torne superior ao benefício gerado por essas ações. 

Portanto, o custo de mecanismos de incentivos tende a aumentar com a variabilidade das 

medidas de desempenho propostas. 

Se o regulador não pode identificar os fatores que fazem com que a capacidade de 

melhoria de desempenho da firma seja diferente das oportunidades para que a firma de fato 

melhore seu desempenho, é preciso ajustar a estratégia de medição de desempenho antes de 

vinculá-la às compensações da firma. Uma maneira de equilibrar essa questão é estabelecer um 

modelo que controle para os outros fatores relevantes que não dependem da firma. Nesse caso, 

se o regulador constatar que o desempenho indesejado foi afetado por um desses fatores, pode 

redimensionar a punição para a firma. 

Adicionalmente, o regulador pode limitar as consequências da variabilidade ao 

utilizar medidas de desempenho relativo e não apenas medidas de desempenho individual. 

Pode-se estabelecer uma meta individual para a firma e relacionar a essa meta recompensas e 

punições, no entanto, caso a firma não alcance a meta individual, o regulador pode avaliar como 

se deu o desempenho da firma em relação a outras firmas similares e, a partir disso, vincular a 

magnitude da punição (ou recompensa) da firma ao seu desempenho relativo. Nesse mesmo 
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sentido, o regulador pode basear sua análise no histórico do desempenho da firma, 

contemplando os resultados de diversos períodos e inserindo elementos dinâmicos na análise. 

Nessas abordagens que buscam reduzir os efeitos da variabilidade e, 

consequentemente, o risco enfrentado pela firma regulada, podem ser incorporadas ao modelo 

regulatório o que Sappington (1994) denomina de “zonas mortas”.  Com essa estratégia são 

definidos intervalos para as medidas de desempenho, nos quais recompensas e punições são 

suspensas, sendo aplicáveis apenas quando a firma obtiver um desempenho suficientemente 

superior ou inferior às medidas das outras firmas do grupo de comparação ou em relação a 

outros períodos de tempo, conforme o esquema definido. 

A essa altura da discussão, é importante ressaltar que para que o modelo 

apresentado provoque o efeito desejado em termos de incentivo para a firma regulada, adota-se 

como pressuposto que o regulador pode executar, integralmente, os termos implementados nos 

seus mecanismos regulatórios. Trata-se da suposição do compromisso regulatório. O regulador 

deve conhecer os fatores que podem limitar sua capacidade de assumir compromissos, como as 

restrições político-administrativas já apresentadas por Laffont e Tirole (1993), e considerar 

essas possíveis limitações no desenho dos mecanismos de incentivos regulatórios. 

Por fim, Sappington (1994) destaca que o desenho de um modelo regulatório 

adequado também deve considerar a ocorrência de contingências, o que pode resultar na 

necessidade de realizar ajustes nos mecanismos regulatórios. É preciso que o regulador 

estabeleça um nível adequado de flexibilidade em relação ao que foi definido na estratégia 

regulatória. A flexibilidade é essencial, diante dos fatores imprevisíveis, no entanto, planos 

muito flexíveis podem resultar em incentivos fracos, por isso, outro ponto a ser observado é a 

duração do plano regulatório, o que também se relaciona com a capacidade de compromisso do 

regulador. 

 

2.1.3 Apontamentos conceituais sobre a regulação no setor de saneamento básico 

brasileiro 

 

 Conforme discutido nos tópicos anteriores, a existência de regulação tem sido, 

tradicionalmente, associada a falhas de mercado como o monopólio natural e as externalidades, 

e, mais recentemente, à assimetria de informação. Essas falhas também estão presentes no setor 

de saneamento básico brasileiro, justificando o desenvolvimento da atividade regulatória. 

Na prestação de serviços públicos de infraestrutura, como é o caso do abastecimento 

de água e do esgotamento sanitário, encontram-se custos fixos elevados, investimentos em 
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capital de alta especificidade (ativos específicos para os serviços de água e esgoto), economias 

de escala e economias de escopo, configurando tais serviços como monopólios naturais 

(TUROLLA; OHIRA, 2008; GALVÃO JUNIOR; PAGANINI, 2009). Conforme reforçado por 

Marques Neto (2009), o saneamento básico é uma indústria de rede, com conteúdo econômico 

e de serviço público, na qual o detentor da infraestrutura tem a propensão de ser um 

monopolista, tendo em vista que a replicação da rede é economicamente inviável. 

Marques Neto (2009) ainda chama atenção para as externalidades inerentes ao setor 

de saneamento. Segundo o autor, a presença de saneamento básico impacta diversas políticas 

públicas (saúde, meio ambiente, recursos hídricos, entre outras), logo, “a opção de não se 

utilizar do serviço num ambiente urbano pode trazer consequências graves para toda a 

coletividade”, fazendo do saneamento básico “uma política pública de adesão obrigatória para 

os indivíduos” (MARQUES NETO, 2009, p. 178). Nesse mesmo sentido, Turolla e Ohira 

(2008, p. 152) ressaltam a força das externalidades do setor, como um “poderoso instrumento 

de redução da pobreza e inclusão social” e como “indutor do desenvolvimento econômico 

regional e de geração de empregos sustentáveis”. 

Sobre a assimetria de informação, ela está presente no setor de saneamento tanto 

em relação ao regulador como em relação aos próprios usuários dos serviços. Para Turolla e 

Ohira (2008), os usuários não dispõem de mecanismos para observar determinados atributos 

relevantes quanto à prestação dos serviços, como no caso da qualidade da água. De maneira 

similar, existe uma preocupação quanto a uma “desproporção existente entre o fluxo a 

informações detido pelo prestador em comparação com aquele disponível ao regulador, por 

mais capacitado e especializado que ele seja” (MARQUES NETO, 2009, p. 185). 

Essas características trazem alta complexidade ao ambiente regulatório do setor de 

saneamento básico, o que, para Marques Neto (2009, p. 166) faz com que o regulador tenha 

“objetivos voltados à busca do equilíbrio do setor regulado sem descuidar da proteção dos 

hipossuficientes e da promoção de outras pautas definidas nas políticas públicas para o setor”. 

O marco regulatório brasileiro, por meio da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, atribuiu à entidade reguladora a 

competência para interpretar e fixar critérios para execução dos contratos e dos serviços. Para 

tanto, os reguladores podem editar normas relativas a dimensões técnica, econômica e social da 

prestação dos serviços. Ainda como forma de reforçar a importância da regulação para o setor, 

a Lei nº 11.445/2007, em seu art. 11, inciso III, estabelece “a existência de normas de regulação 

que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da 
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entidade de regulação e de fiscalização” como condição de validade dos contratos de prestação 

de serviços (BRASIL, 2007). 

Considerando o exposto, no âmbito da presente tese, foi adotado o conceito de 

eficiência global para análise do desempenho dos prestadores de serviços no que se refere aos 

objetivos regulatórios da universalização do acesso e da eficiência dos sistemas, princípios da 

política pública para o setor. Cabe ressaltar que o marco regulatório não estabelece uma única 

estratégia a ser adotada pelos reguladores para incentivar os prestadores a buscar a eficiência 

global, mas a Lei nº 11.445/2007 contempla dispositivos que subsidiam a construção de 

categorias de incentivos por parte dos reguladores, conforme sistematizado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Categorias de incentivos presentes no marco regulatório brasileiro. 

Categoria Descrição 
Dispositivos da Lei nº 

11.445/2007 

Regime tarifário 

Definição de procedimentos e prazos para fixação de tarifas, 

incluindo regras para reajustes, revisões, concessão de 

subsídios, estrutura tarifária, manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro e eficiência com apropriação social 

de ganhos de produtividade. 

Art. 22, inciso IV; Art. 23, 

incisos IV e IX e §2º, 

inciso IV; Art. 29, inciso I; 

Art. 37; Art. 38. 

Atualização de 

níveis tarifários 

Implantação das regras aprovadas no âmbito do regime 

tarifário, contemplando a aplicação de índices de reajustes 

e revisões, tarifas para serviços diversos, situações tarifárias 

especiais (ex: racionamento) e mecanismos de indução da 

eficiência. 

Art. 23, incisos IV e XI; 

Art. 39. 

Expansão e 

melhoria dos 

sistemas 

Estabelecimento de diretrizes e metas para ampliação 

progressiva do acesso aos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, incluindo aspectos relativos a 

níveis de cobertura, realização de obras e investimentos. 

Art. 23, inciso III e §2º, 

inciso II; Art. 29, §1º, 

inciso III; Art. 38, §2º 

Condições gerais 

e qualidade da 

prestação dos 

serviços 

Adoção de padrões para estrutura de atendimento ao 

público, funcionamento adequado, requisitos operacionais e 

de manutenção dos sistemas de água e esgoto, além da 

definição de metas para indicadores de qualidade da 

prestação dos serviços. 

Art. 22, inciso I; Art. 23, 

incisos I, II, X e XI; Art. 

43 

Gestão 

empresarial 

Avaliação e definição de metas para medidas de eficiência 

operacional, contabilidade regulatória e controles de 

natureza técnica e comercial. 

Art. 23, incisos V, VI, VII 

e VIII; Art. 29, §1º, incisos 

V e VIII 

Transparência e 

responsabilização 

Previsão de mecanismos de participação e informação, 

divulgação do desempenho dos prestadores de serviços e 

penalidades aplicáveis. 

Art. 23, inciso X; Art. 25; 

Art. 26; Art. 27 

Fonte: Elaboração própria a partir da Lei nº 11.445/2007. 

 

Diante do exposto, restou evidenciado que o marco regulatório para o setor de 

saneamento básico brasileiro possibilita a implementação da regulação por incentivos, pois, 
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embora não defina menus de contratos e todos os mecanismos de punição e recompensa, 

disponibiliza para os reguladores uma série de instrumentos para composição de uma política 

regulatória baseada em incentivos. Logo, a partir da interpretação do conceito de regulação de 

Sappington (1994) e da estrutura do marco regulatório brasileiro, aplica-se na presente tese um 

conceito amplo de incentivos, considerando-os como regras, instituídas por meio de 

normatização, que têm o potencial de estimular os prestadores regulados a alcançar os objetivos 

regulatórios, não apenas do ponto de vista econômico, mas também nas dimensões técnica e 

social. 

 

2.2 CONFIGURAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

Em busca de subsídios para a definição de uma estratégia de análise de desempenho 

em um ambiente regulado, são apresentadas a seguir características desejáveis de medidas de 

desempenho e incentivos, além de métodos adequados à sua aferição.  

 

2.2.1 Medidas de desempenho e incentivos no modelo geral de Sappington 

 

 As medidas de desempenho têm um papel fundamental em estratégias de regulação 

por incentivos, conforme descrito no modelo regulatório adotado por esta pesquisa (modelo 

geral de Sappington, 1994). A definição dos padrões para análise de desempenho a serem 

utilizados pelo regulador deve considerar os objetivos regulatórios, as análises de sensibilidade 

e variabilidade e os quatro aspectos descritos a seguir. 

 O primeiro aspecto se refere à escolha entre medidas de desempenho específicas ou 

mais amplas. Se o regulador possui metas muito específicas, pode estabelecer medidas de 

desempenho também específicas, relativas, por exemplo, a um indicador de qualidade em 

especial. No entanto, se o regulador busca uma meta mais ampla, como a redução dos custos 

operacionais, a definição de incentivos baseados em medidas de desempenho específicas pode 

gerar resultados indesejados. 

 Os problemas relacionados com medidas de desempenho específicas para metas 

amplas advêm da presença de assimetria de informação. A firma regulada possui maiores 

informações quanto a novas tecnologias ou maneiras eficientes de otimizar os processos para 

obter reduções dos custos operacionais, logo, se o regulador for muito específico nas suas 

definições pode deixar de fora da estrutura de incentivos uma opção mais adequada para 
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redução de custos, fazendo com que a firma opte por uma ação menos eficiente, porém com 

recompensas associadas.  

Além disso, Sappington (1994) destaca que as medidas de desempenho mais amplas 

também podem incentivar as firmas a inovar e desenvolver seus próprios métodos para redução 

de custos. Por outro lado, se as medidas de desempenho mais amplas apresentarem maior 

variabilidade e menor sensibilidade do que as medidas específicas, essas últimas podem ser a 

melhor escolha diante da sua maior associação com as ações não observáveis da firma. 

No contexto do segundo aspecto avaliado, deverão ser estruturadas as recompensas 

e penalidades do mecanismo regulatório. Independentemente de adotar medidas de desempenho 

específicas ou amplas, o regulador deve buscar o equilíbrio entre os custos da firma regulada e 

as compensações propostas como incentivos. Como consequência disso, se a recompensa pelo 

alcance de determinada meta for inferior aos custos para alcançá-la, a firma não será motivada 

a perseguir essa meta. Da mesma forma, se a meta exigir pouco esforço para ser alcançada, a 

firma pode ser recompensada indevidamente. Por fim, o equilíbrio econômico-financeiro da 

firma pode ser ameaçado se penalidades severas forem relacionadas com o não alcance de metas 

superdimensionadas. Mais uma vez, o problema da assimetria de informação torna complexo o 

alcance do balanço adequado entre recompensas e penalidades. 

A seleção de um benchmark adequado é discutida como o terceiro aspecto 

relevante. Como uma forma de diminuir a ameaça de mecanismos de incentivos inadequados 

(recompensas e penalidades mal estruturadas) sobre o equilíbrio econômico-financeiro da 

firma, o regulador pode estabelecer o desempenho atual da firma como seu benchmark, com 

vinculação das recompensas à melhoria de desempenho em relação aos níveis atuais alcançados 

pela firma. 

No entanto, essa estratégia pode gerar um comportamento indesejado se a firma 

puder manipular o benchmark. Essa manipulação pode ocorrer se a firma optar por piorar 

deliberadamente o seu desempenho no ano que será escolhido como benchmark para garantir 

recompensas futuras sem, efetivamente, alcançar melhorias, mas apenas retornando ao seu 

desempenho real. Para evitar essa distorção, o regulador pode utilizar como benchmark padrões 

de desempenho ao longo do tempo, de modo que a firma não tenha mais como interferir nessas 

medidas. 

Para que sejam evitados casos de manipulação, conforme o descrito anteriormente, 

o ideal é que o benchmark utilizado pelo regulador seja totalmente exógeno, o que pode ser 

obtido com o desenvolvimento de mecanismos de incentivo baseados em desempenho relativo 

como o quarto aspecto a ser considerado na definição de padrões de desempenho. As 
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recompensas ou punições passam a ser implementadas de acordo com o alcance de resultado 

superior ou inferior em relação ao desempenho de outras firmas similares (quanto ao ambiente 

de operação e às oportunidades de melhoria de desempenho). 

A adoção de medidas de desempenho relativo possibilita o estabelecimento de 

metas de desempenho alinhadas às condições da indústria regulada e que se ajustam 

automaticamente aos ganhos de produtividade alcançados pelo setor no decorrer do tempo. Por 

fim, para evitar manipulação de resultados entre as firmas que compõem o grupo de controle, 

o regulador pode basear os incentivos no desempenho relativo do prestador agregado com uma 

medida de desempenho individual, evitando que todos optem por piorar o desempenho em 

conjunto para suavizar os níveis de exigência do mecanismo regulatório. 

Diante da dificuldade apresentada para equilibrar recompensas, punições e medidas 

de desempenho, é preciso que o regulador considere a possibilidade de ofertar diferentes 

mecanismos de incentivos para que a firma regulada opte pelo mecanismo que melhor se adequa 

à sua realidade, considerando que dispõe de informações privilegiadas. A oferta de um “menu 

de contratos” à firma também é uma previsão dentro dos modelos regulatórios discutidos por 

Laffont e Tirole (1993). Nesse contexto, Joskow (2006) chama atenção para o fato de que  

 

O mecanismo regulatório final aplicado a uma firma regulada é frequentemente o 

resultado de negociações formais e informais que envolvem propostas da equipe de 

regulação, da firma regulada e de outras partes interessadas. Esse processo pode ter 

semelhanças com a oferta de um menu de contratos pelo regulador, no sentido de que 

as partes negociam sobre os atributos do mecanismo de incentivos. Vemos apenas o 

resultado final dessas negociações (JOSKOW, 2006, p. 16-17, tradução nossa). 

 

 Por fim, vale ressaltar que ao tratar de medidas de desempenho, Sappington (1994) 

trata de eficiência. No ambiente regulatório é comum que a avaliação de desempenho da firma 

regulada se dê por mecanismos que retratam a operação eficiente dos sistemas. 

 

2.2.2 A Análise Envoltória de Dados (DEA) como medida de eficiência 

 

 Conforme análise de Turolla e Ohira (2008), a competição incentiva fortemente o 

alcance da eficiência econômica em suas três dimensões: eficiência produtiva, eficiência 

alocativa e eficiência dinâmica. No entanto, os autores ressaltam que, na presença de falhas de 

mercado, é a regulação que deve incentivar a obtenção de níveis adequados de eficiência, o que 

aponta a eficiência como uma importante medida de desempenho para análises regulatórias. 

 No que concerne aos métodos para mensuração da eficiência, Bontes, Aguilera e 

Cordero (2013) apresentam duas abordagens principais: abordagens bottom-up (empresa de 
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referência) e top-down (métodos paramétricos – fronteiras estocásticas; mínimos quadrados 

ordinários – e não paramétricos – análise envoltória de dados). 

 

 

As primeiras buscam obter uma função de produção teórica baseada em 

conhecimentos de engenharia dos processos e atividades que envolvem a provisão dos 

serviços de saneamento. Por outro lado, as técnicas top-down pretendem determinar 

uma função empírica a partir da análise matemática ou estatística de dados 

observados, mediante análises comparativas de desempenho de vários prestadores, 

estabelecendo, por comparação, as melhores práticas no setor. (BONTES; 

AGUILERA; CORDERO, 2013, p. 277). 

 

 

 Diante da adequação aos objetivos desta pesquisa e alinhamento com as 

características de medidas de desempenho propostas por Sappington e práticas regulatórias 

brasileiras, optou-se pela Análise Envoltória de Dados (DEA) para mensurar a eficiência 

relativa dos prestadores. Como uma medida de desempenho top-down, o DEA apresenta as 

seguintes características: tenta incentivar a melhoria da eficiência do prestador, permite obter 

medidas de eficiência relativa, incorpora noções de competição ao comparar-se contra pares, 

minimiza os problemas derivados de assimetrias de informação mediante a utilização de 

informação mais agregada, tem custo regulatório limitado, porém apresenta grande dificuldade 

em fazer comparações “limpas” entre empresas que operam em cenários diferentes (BONTES; 

AGUILERA; CORDERO, 2013). 

 A Análise Envoltória de Dados (DEA) é um método não paramétrico, baseado em 

programação linear, que permite a construção de fronteiras de eficiência. Com o uso do DEA é 

possível obter uma visão global da eficiência relativa de organizações homogêneas, chamadas 

de unidades tomadoras de decisão (Decision Making Units-DMUs). Essa eficiência é resumida 

em apenas uma medida simples (0 a 1), mesmo trabalhando com múltiplas variáveis de insumos 

e produtos. O método DEA pode ter uma análise orientada a produto (“output orientado”), 

baseando-se na ideia de que as organizações buscam maximizar seus produtos por unidade de 

insumo utilizada ou uma análise orientada aos insumos (“input orientado”), partindo da ideia 

que as organizações buscam minimizar a quantidade de insumos gastos por unidade de produto 

(COOPER; SEIFORD; TONE, 2007).  

 Tendo em vista a relevante pesquisa acadêmica utilizando modelos de DEA, LIU 

et al (2013) realizaram uma vasta revisão da literatura, contemplando o período entre 1978 e 

2010, com objetivo de encontrar um conjunto de artigos que desempenham um papel central 

no desenvolvimento do campo, assim como detectar as mais recentes subáreas da pesquisa com 

DEA. Os autores agruparam a produção recente em DEA em cinco subáreas: avaliações em 
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dois estágios, considerando variáveis de contexto (two-stage contextual fator evaluation 

framework), modelos estendidos (extending models), manipulação de dados especiais (handling 

special data), análises da estrutura interna (examining the internal structure), e medição de 

desempenho ambiental (measuring environmental performance). 

A Figura 1 apresenta a rede de citações, demonstrando que algumas subáreas foram 

mais exploradas que outras. A subárea mais ativa é a de avaliações em dois estágios, na qual 

são avaliados os efeitos de variáveis de contexto na eficiência produtiva. O ramo relativo a 

modelos estendidos contempla um grupo de artigos que de fato amplia modelos existentes, e 

lida com o método de regiões de segurança (assurance region), que inclui restrições aos 

modelos clássicos de DEA e limita a variação dos pesos a uma determinada faixa. A terceira 

subárea se propõe a lidar com dados especiais, uma vez que os modelos clássicos pressupõem 

a utilização de valores numéricos positivos; foram desenvolvidos modelos que permitem a 

utilização de dados negativos e qualitativos, por exemplo. O quarto ramo avaliado inclui 

estudos que buscam analisar por dentro da “caixa preta”, ou seja, buscam avaliar os processos 

internos agrupados em divisões interconectadas em rede. A última subárea inclui medições de 

desempenho ambiental e contempla essencialmente trabalhos aplicados, ainda sem 

desenvolvimento em termos teóricos (LIU ET AL, 2013). 

 

Figura 1 – Subáreas da pesquisa recente com DEA. 

 
Fonte: LIU et al (2013, p. 13). 

 

 

 A área que desenvolve análises da estrutura interna tem sido mais atuante nos 

últimos anos e está alinhada com a investigação proposta nesta tese, pois, conforme destacado 
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por Liu et al (2013), engloba a análise de eficiência em rede, que permite a conexão entre 

divisões (setores ou áreas) da empresa avaliada (DMU), e também contempla a eficiência 

dinâmica, analisada ao interconectar processos no tempo. Um modelo desenvolvido 

recentemente dentro do ramo de análises da estrutura interna foi o de Kaoru Tone e Miki Tsutsui 

(2014), denominado DEA Network Dinâmico. 

 Em pesquisas anteriores, os autores formalizaram separadamente o modelo em 

rede, DEA Network (TONE; TSUTSUI, 2009), e o modelo DEA Dinâmico (TONE; TSUTSUI, 

2010), ambos considerando folgas – medidas de eficiência não-radial, pois permitem lidar com 

insumos e produtos individualmente; logo, mudanças não proporcionais são permitidas. Com 

isso, o modelo DEA Network Dinâmico (TONE; TSUTSUI, 2014) é uma composição dos dois 

modelos anteriores. Verticalmente, o modelo incorpora múltiplas divisões, conectadas por links 

em uma estrutura de rede dentro de cada período de tempo, e, horizontalmente, o modelo 

combina a estrutura da rede entre dois períodos de tempo, por meio de atividades carry-overs, 

conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo dinâmico com estrutura em rede. 

 
Fonte: Tone e Tsutsui (2014, p. 126). 

 

Tone e Tsutsui (2014) também destacam a capacidade do modelo DEA Network 

Dinâmico para avaliar a eficiência global ao longo de todo o período observado, além da 

mudança dinâmica de eficiência no período e da mudança dinâmica da eficiência divisional, ou 

seja, para cada uma das divisões da empresa integradas pela rede. 

 É importante registrar que já existem casos de aplicação do DEA como medida de 

desempenho no âmbito da regulação do setor de saneamento brasileiro. O principal caso é o da 

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP), que utilizou 
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o método para definir o fator de eficiência (“fator X”) no âmbito da 1ª Revisão Tarifária da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), concluída em 2014. 

  A ARSESP adota o modelo regulatório de preço-teto (price cap), que contempla 

mecanismos com alto poder de incentivo, conforme descrito no tópico 2.1.1. Esse modelo prevê 

que o preço máximo ou tarifa média máxima deve se basear na manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro da SABESP, considerando custos eficientes. O modelo estabelece ainda 

que o mecanismo de reajuste anual da tarifa média máxima deve contemplar os seguintes 

elementos: 

 

i) Um fator de atualização baseado na evolução do índice de preços que evite a erosão 

inflacionária da receita da empresa; 

ii) Um fator de eficiência (Fator X) que transfira parte dos ganhos de produtividade 

para os usuários através de reduções reais anuais nos níveis tarifários praticados; e 

iii) Um fator de ajuste para as variações na qualidade dos serviços prestados. Este 

fator procura evitar que os incentivos a redução de custos comprometam os níveis de 

qualidade da prestação do serviço. (ARSESP, 2014, p. 10) 

 

O cálculo do “fator x” foi realizado com um modelo DEA para construção da 

fronteira de eficiência e geração do Índice de Malmquist, que permitiu a análise da evolução da 

produtividade, considerando as mudanças tecnológicas do setor (efeito frontier-shift) e a 

redução de ineficiências (efeito catch-up). O modelo adotado pela ARSESP foi orientado a 

insumos, com retornos variáveis de escala; teve 2 variáveis de insumo (despesas operacionais 

e perdas de água) e 6 variáveis de produto (ligações de água, ligações de esgoto, economias de 

água, economias de esgoto, volume de água faturada, volume de esgoto recoletado). A agência 

utilizou dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e da entidade 

reguladora Water Services Regulation Authority (OFWAT), possibilitando a comparação da 

SABESP com 17 companhias estaduais de saneamento do Brasil e 10 prestadores de serviços 

de água e esgoto do Reino Unido.  

 

2.3 MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

 

 A partir do arcabouço teórico apresentado até aqui, a construção do modelo 

conceitual da pesquisa é fundamental para que sejam estabelecidas as relações entre os 

conceitos discutidos e sua aplicação ao estudo da regulação e da eficiência no setor de 

saneamento básico brasileiro. 

 Conforme declarado no tópico 2.1.2, foi adotado na presente tese o modelo geral de 

regulação por incentivos desenvolvido por Sappington (1994). Nesse sentido, foram 
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confrontados elementos teóricos do problema do regulador (equações (1), (2) e (3)) com as 

características do setor de saneamento básico brasileiro e os instrumentos disponíveis no marco 

regulatório proposto para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o que 

possibilitou o desenvolvimento do modelo conceitual descrito na Figura 3, que servirá como 

lente teórica para a condução das análises. 

 

Figura 3 – Modelo conceitual da pesquisa. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Sappington (1994) também apresenta, como resultado da discussão do seu modelo, 

um conjunto de dez diretrizes que devem ser observadas no desenho de planos adequados para 

a regulação por incentivos. Tais diretrizes foram avaliadas por Mugisha, Berg e Muhairwe 

(2007) no caso da Empresa Nacional de Água e Esgoto de Uganda3, em estudo que objetivou 

descrever um conjunto de questões sobre o gerenciamento e melhoria de desempenho de uma 

série de prestadores de serviços de água e esgoto de Uganda. Os referidos autores verificaram 

que, em geral, a regulação por incentivos utilizada em Uganda é consistente com as diretrizes 

propostas por Sappington (1994). 

Acredita-se que esse conjunto de diretrizes constitui uma estrutura analítica 

adequada ao estudo da atividade regulatória e da eficiência dos prestadores de serviços de água 

e esgoto também para o caso brasileiro. Dessa forma, o Quadro 4 detalha as implicações de 

cada uma das diretrizes para a análise desenvolvida na tese. 

 

Quadro 4 – Aplicação das 10 diretrizes de Sappington para análise da regulação no setor de saneamento 

básico no Brasil. 

Diretrizes de Sappington (1994) 
Implicações para análise do ambiente regulatório de 

saneamento básico no Brasil 

1. Use regulação por incentivos para melhor 

empregar a informação privilegiada da empresa. 

Por meio da análise das normas editadas pelos 

reguladores, espera-se identificar quais incentivos estão 

sendo previstos para direcionar a atuação dos prestadores 

de serviços, considerando a assimetria informacional. 

2. Desenvolva a priorização dos objetivos 

regulatórios e desenhe um plano de regulação por 

incentivos para atingir os objetivos priorizados. 

O marco regulatório do setor estabeleceu os princípios da 

política pública e os objetivos da regulação. Os objetivos 

regulatórios priorizados para análise na tese estão 

definidos como princípios da LNSB, são eles: 

universalização do acesso e eficiência dos sistemas. 

3. Vincule as recompensas da empresa a medidas 

de desempenho sensíveis a suas atividades não 

observáveis. 

A atividade de normatização dos reguladores prevê o 

estabelecimento de normas no que tange a medidas de 

desempenho. 

As referidas diretrizes foram consideradas na construção 

da medida de eficiência global proposta na presente tese, 

que considera o desempenho dos prestadores de serviços 

em relação à universalização do acesso e à eficiência dos 

sistemas. 

4. Evite basear as recompensas da empresa em 

medidas de desempenho com variabilidade 

excessiva. 

5. Restrinja a responsabilidade financeira da 

empresa a fatores sob seu controle. 

6. Adote medidas de desempenho de base ampla, 

sempre que possível, a menos que sua 

variabilidade seja excessiva. 

7. Escolha benchmarks de desempenho exógenos. 

                                                 
3 Uganda’s National Water and Sewerage Corporation (NWSC). 
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Diretrizes de Sappington (1994) 
Implicações para análise do ambiente regulatório de 

saneamento básico no Brasil 

8. Permita que a empresa escolha entre as opções 

regulatórias, apesar de reconhecer as 

interdependências entre as opções que são 

oferecidas para a empresa. 

Parte-se do pressuposto que, ao editar normas, o regulador 

promove discussões com os prestadores regulados e 

demais partes interessadas, o que representaria um menu 

de mecanismos regulatórios. 

9. Prometa apenas o que pode ser entregue, e 

entregue o que é prometido. 

As diversas possibilidades de arranjos institucionais 

disponíveis para a regulação no setor de saneamento 

pretendem garantir a autonomia e a independência dos 

reguladores, mas pode ocorrer descontinuidade, em troca 

de mandatos, por exemplo. A normatização da estratégia 

regulatória é entendida como uma forma de minimizar 

impactos negativos sobre o compromisso regulatório. 

10. Planeje para o raro, eventos imprevisíveis, mas 

minimize as possibilidades de ajustes na política 

regulatória anunciada. 

É preciso verificar o nível de flexibilidade que está sendo 

previsto pelos reguladores em suas normas e se, de fato, 

estão considerando a possibilidade de eventos 

imprevisíveis. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tendo em vista o exposto, o modelo conceitual aqui proposto permeou todo o 

processo analítico que foi desenvolvido na tese. Para tanto, forneceu elementos críticos para a 

discussão em torno da hipótese de que reguladores atuantes, quanto à definição de mecanismos 

de incentivos, impactam positivamente a eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto 

no Brasil, contribuindo para o alcance dos objetivos regulatórios, em especial, a universalização 

do acesso e a eficiência dos sistemas.  
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3 A EFICIÊNCIA DOS REGULADOS E O IMPACTO DA REGULAÇÃO POR 

INCENTIVOS: CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA EMPÍRICA 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados de revisão da literatura4 sobre análises 

de eficiência com DEA para serviços de água e esgoto, aplicações do modelo DEA Network 

Dinâmico de Tone e Tsutsui (2014)5 e análises do impacto da regulação por incentivos sobre a 

eficiência dos prestadores regulados. 

 A partir dessas revisões, foram evidenciadas lacunas da literatura e reunidos 

elementos que subsidiaram o desenvolvimento da estratégia de análise de dados para avaliação 

da eficiência dos prestadores de serviços e identificação de incentivos regulatórios, culminando 

com a análise de segundo estágio acerca do impacto da regulação sobre a eficiência global dos 

regulados.  

 

3.1 APLICAÇÕES DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA) PARA 

MENSURAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ÁGUA E 

ESGOTO (PSAEs) 

 

Buscando fundamentar as escolhas das especificações do modelo DEA proposto na 

presente tese, assim como, para demonstrar a utilização do método DEA na mensuração de 

eficiência de PSAEs, foi conduzida uma revisão da literatura para identificar estudos que 

aplicaram modelos de DEA sob essa perspectiva. 

O conjunto de estudos resultante da revisão contempla 65 artigos publicados em 38 

periódicos científicos, entre os anos de 1986 e 2016, para análises de eficiência no âmbito dos 

serviços de água e esgoto com avaliações específicas para 22 países, além de 6 estudos de 

comparação entre diversos países. Entre os estudos que se dedicaram a um país específico, o 

Reino Unido aparece com o maior número de avaliações, 9 artigos publicados, seguido pelo 

Brasil, com 8 aplicações, e por Espanha, Chile, Austrália e Itália, com 7, 5, 4 e 4 trabalhos 

respectivamente. 

                                                 
4 Foram considerados apenas artigos publicados em periódicos acadêmcios. Os strings de busca utilizados foram: 

(“saneamento básico” OR “abastecimento de água” OR “esgotamento sanitário” OR “serviços de água” OR 

“serviços de esgoto”) AND DEA;  (sanitation OR “water supply” OR “water industry” OR “water services” OR 

“sewerage industry” OR “sewage industry” OR “sewerage services” OR “sewage services” OR “waste water”) 

AND DEA; "regulação" AND impacto AND (eficiência OR desempenho); {incentive regulation} AND impact 

AND (efficiency OR performance). 
5 As aplicações do DEA Network Dinâmico foram localizadas a partir das 113 citações indicadas no Google 

Acadêmico para o artigo original de Tone e Tsutsui (2014). 
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 Os anos com maior número de aplicações para análise de eficiência de PSAEs com 

DEA foram 2013, 2015 e 2016, com 8 artigos cada. Entre os 39 periódicos identificados com 

esse tipo de publicação, o mais recorrente foi a revista Utilities Policy, com 12 estudos. Já entre 

os 117 autores envolvidos nos estudos, merecem destaque a parceria de María Molinos-Senante 

e Ramón Sala-Garrido, com 8 estudos, sendo 5 aplicações para o Chile, 2 para o Reino Unido, 

além de uma análise comparativa entre 11 países; a atuação de Rui Cunha Marques com 4 

estudos, sendo 2 para Portugal, 1 para o Brasil e uma análise comparativa entre 5 países; por 

fim, com 3 publicações cada, os pesquisadores Andrea Guerrini e  Giulia Romano (Itália e 

Dinamarca), Emmanuel Thanassoulis (Reino Unido), Francisco González-Gómez (Espanha) e 

Pedro Carvalho (parceria com Rui Cunha Marques para Portugal e Brasil). 

Apesar da análise da eficiência de PSAEs com DEA ser um ponto comum entre os 

65 artigos selecionados, os referidos trabalhos discutem os resultados da eficiência com 

diferentes objetivos. No Quadro 5 é apresentado um agrupamento dos artigos de acordo com 

seus temas de interesse e seus principais resultados. 

 
Quadro 5 – Principais resultados de aplicações com DEA para análise de eficiência de PSAEs. 

Tema 

(quantidade) 
Resultados Aplicações 

1. Efeito de 

características 

dos PSAEs 

(propriedade, 

abrangência, 

escopo) sobre a 

eficiência. 

 

(26 aplicações) 

Tipo de propriedade não 

gera diferenças 

significantes no nível de 

eficiência. 

Byrnes, Grosskopf, Hayes (1986); Ordóñez, Bru (2003); 

Motta, Moreira (2006); Kirkpatrick, Parker, Zhang 

(2006); García-Sánchez (2006); Carvalho, Marques 

(2011); González-Gómez, García‐Rubio, Alcalá-Olid, 

Ortega-Díaz (2013); Molinos-Senante, Mocholi-Arce, 

Sala-Garrido (2016); Barbosa, Lima, Brusca (2016). 

Prestadores públicos são 

mais eficientes. 

Norton Junior, Weber Junior (2009); Romano, Guerrini 

(2011). 

Prestadores privados são 

mais eficientes. 

García-Rubio, González-Gómez, Guardiola (2009); 

Picazo-Tadeo, Sáez-Fernández, González-Gómez (2009); 

Munisamy (2009); Barbosa, Bastos (2013); Storto (2013); 

Storto (2014); Carvalho, Pedro, Marques (2015); See 

(2015); Melo, Procópio, Oliveira, Silveira (2016); 

Molinos-Senante, Sala-Garrido (2016b). 

Abrangência do PSAE 

(consórcio, local ou 

regional) não teve impacto 

sobre a melhoria da 

eficiência. 

Anwandter, Ozuna (2002); Motta, Moreira (2006); 

García-Sánchez (2006); Picazo-Tadeo, Sáez-Fernández, 

González-Gómez (2009). 

Abrangência local do 

PSAE impacta 

positivamente o nível de 

eficiência. 

De Witte, Marques (2010); Carvalho, Pedro, Marques 

(2015). 
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Tema 

(quantidade) 
Resultados Aplicações 

Economias de escopo 

afetam positivamente a 

eficiência (prestadores com 

serviços de água e de 

esgoto são mais eficientes 

que prestadores apenas de 

serviços de água). 

Guerrini, Romano, Campedelli (2013); Molinos-Senante, 

Maziotis, Sala-Garrido (2015); Carvalho, Pedro, 

Marques (2015); Guerrini, Romano, Leardini, Martini 

(2015); Barbosa, Lima, Brusca (2016). 

2. Impacto da 

regulação sobre a 

eficiência. 

 

(11 aplicações) 

A regulação não gerou 

impacto significante sobre 

a eficiência dos PSAEs. 

Anwandter, Ozuna (2002); Kirkpatrick, Parker, Zhang 

(2006); Carvalho, Sampaio (2015). 

A regulação gerou impacto 

positivo sobre a eficiência 

dos PSAEs. 

Erbetta, Cave (2007); De Witte, Marques (2010); 

Carvalho, Marques (2011); Portela, Thanassoulis, 

Horncastle (2011); Mbuvi, De Witte, Perelman (2012); 

Barbosa, Lima, Brusca (2016). 

A regulação gerou impacto 

negativo sobre a eficiência 

e/ou produtividade dos 

PSAEs. 

Kirkpatrick, Parker, Zhang (2006); Molinos-Senante, 

Maziotis, Sala-Garrido (2014); Carvalho, Pedro, 

Marques (2015); Barbosa, Lima, Brusca (2016). 

3. Influência de 

outros fatores 

externos sobre a 

eficiência. 

 

(28 aplicações) 

Variáveis de qualidade 

afetam os índices de 

eficiência. 

Woodbury, Dollery (2004); Picazo-Tadeo, Sáez-

Fernández, González-Gómez (2008); García-Rubio, 

González-Gómez, Guardiola (2009). 

Fatores ambientais (escala, 

densidade populacional, 

nível de precipitação, 

proporção de demanda 

residencial e industrial, 

localização geográfica, 

proporção de captação de 

água subterrânea e de 

superfície, 

desenvolvimento 

econômico, entre outros) 

afetam os índices de 

eficiência. 

Tupper, Resende (2004); Kirkpatrick, Parker, Zhang 

(2006); García-Valiñas, Muñiz (2007); Sampaio, 

Sampaio (2007); Renzetti, Dupont (2009); Norton Junior, 

Weber Junior (2009); Picazo-Tadeo, Sáez-Fernández, 

González-Gómez (2009); Byrnes, Crase, Dollery, Villano 

(2010); Romano, Guerrini (2011); Carvalho, Marques 

(2011); Herrala; Huotari; Haapasalo (2012); Abbott, 

Cohen, Wang (2012); Mbuvi, De Witte, Perelman (2012); 

Storto (2013); Guerrini, Romano, Campedelli (2013); 

Mukokoma, Dijk (2013); González-Gómez, García‐Rubio, 

Alcalá-Olid, Ortega-Díaz (2013); Ananda (2014); Zschille 

(2014); Wibowo, Alfen (2015); Molinos-Senante, Sala-

Garrido, Lafuente (2015); See (2015); Guerrini, Romano, 

Leardini, Martini (2015); Pointon, Matthews (2016); 

Barbosa, Lima, Brusca (2016). 

4. Adequação do 

método DEA para 

análise de 

eficiência de 

PSAEs. 

 

(16 aplicações) 

O método DEA é adequado 

para análise de eficiência 

de PSAEs. 

Aida, Cooper, Pastor, Sueyoshi (1998); Thanassoulis 

(2000a); Thanassoulis (2000b); Fitzgerald, Storbeck 

(2003); Woodbury, Dollery (2004); Tupper, Resende 

(2004); García-Valiñas, Muñiz (2007); Berg, Lin (2007); 

Lin, Berg (2008); Cruz; Carvalho; Marques (2013); 

Mugisha (2013); Molinos-Senante, Donoso, Sala-Garrido 

(2016); Molinos-Senante, Sala-Garrido (2016a). 

Análise comparativa entre 

os níveis de eficiência e 

rankings obtidos com DEA 

e com outras abordagens 

(fronteira estocástica e 

análise de regressão). 

Cubbin, Tzanidakis (1998); Thanassoulis (2000b); Berg, 

Lin (2007). 

Os relacionamentos 

intertemporais afetam os 

escores de eficiência (efeito 

Pointon, Matthews (2016); Barbosa, Lima, Brusca 

(2016). 
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Tema 

(quantidade) 
Resultados Aplicações 

do capital no tempo, 

eficiência dinâmica). 

5. Destaques 

sobre níveis de 

eficiência e 

produtividade de 

PSAEs. 

 

(18 aplicações) 

Há espaço para melhoria no 

desempenho dos PSAEs 

(ineficiências detectadas). 

Woodbury, Dollery (2004); Tupper, Resende (2004); 

Singh, Upadhyay, Mittal (2010); Singh; Mittal; Upadhyay 

(2011); Ávila, España, Payares (2012); Barbosa, Bastos 

(2013); Urrunaga, Jara (2013); Hon, Boon, Lee (2014); 

Nourali, Davoodabadi, Pashazadeh (2014); Wibowo, Alfen 

(2015); Carvalho, Sampaio (2015); Molinos-Senante, 

Mocholi-Arce, Sala-Garrido (2016); Brettenny, Sharp 

(2016). 

Os níveis de produtividade 

melhoraram no período 

analisado. 

Lin, Berg (2008); Portela, Thanassoulis, Horncastle 

(2011); Abbott, Cohen, Wang (2012); Carvalho, Sampaio 

(2015). 

Os níveis de produtividade 

não melhoraram no período 

analisado. 

Hon, Boon, Lee (2014); Nourali, Davoodabadi, 

Pashazadeh (2014); Molinos-Senante, Maziotis, Sala-

Garrido (2014); Molinos-Senante, Sala-Garrido (2015). 

Fonte: Elaboração própria. 

Legenda: Aplicações para o caso brasileiro destacadas em negrito. 

Nota: O mesmo artigo pode abordar mais de um tema. 

 

A partir da análise do Quadro 5, verifica-se que, dos 5 grandes temas debatidos, os 

3 primeiros concentram a maioria das aplicações, com resultados que demonstram a influência 

de fatores externos sobre a eficiência (características dos prestadores, regulação e outros 

fatores). Já os temas 4 e 5 estão voltados para resultados com foco metodológico, adequação 

do modelo DEA para análises de eficiência de PSAEs, ou específico para a mensuração de 

escores de eficiência e produtividade, sem necessariamente discuti-los considerando fatores de 

contexto. 

Entre as aplicações que utilizam fatores externos ao modelo DEA na análise de 

resultados, discussões sobre o impacto de fatores ambientais, que não estão sob o controle dos 

PSAEs, e de características dos PSAEs – tipo de propriedade (pública ou privada), abrangência 

(local ou regional) e escopo (apenas abastecimento de água ou abastecimento de água e 

esgotamento sanitário) – são recorrentes e têm predominado ao longo dos anos. 

Por sua vez, a temática acerca do impacto da regulação sobre a eficiência dos 

PSAEs foi menos explorada, tendo sido identificados apenas 11 aplicações, que apresentam 

resultados diversos: ausência de impacto significante, impacto positivo e impacto negativo. Por 

se tratar do tema central da presente tese, a discussão sobre o impacto da regulação será 

ampliada na seção 3.2 deste capítulo. 

No que se refere às especificações básicas do modelo DEA, ou seja, orientação e 

tratamento dado à escala de produção, a maior parte dos artigos utilizou modelos orientados a 
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insumo e com retornos variáveis de escala. O Gráfico 1 apresenta uma visão geral quanto às 

escolhas de orientação e escala. 

 
Gráfico 1 – Especificações básicas dos modelos DEA para análise de eficiência 

de PSAEs. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto às variáveis utilizadas para compor os modelos DEA, foi detectada uma 

variedade considerável de insumos e produtos, envolvendo 67 diferentes variáveis. Entre os 

insumos mais utilizados estão variáveis representativas de pessoal (quantitativo ou valor 

financeiro), despesas operacionais e extensão de rede de água ou esgoto; já entre os produtos 

mais comuns estão o volume distribuído de água, o número de clientes de água ou esgoto e o 

número de ligações de água ou esgoto. As variáveis com mais de uma ocorrência como insumo 

ou produto estão listadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Frequência de utilização de variáveis nos modelos DEA para análise 

de eficiência de PSAEs. 

Variável Insumo Produto 

Ativos totais 8  

Cobertura do serviço (%)  5 

Continuidade dos serviços  6 

Despesas com materiais 4  

Despesas com produtos químicos 4  

Despesas de capital 6  

Despesas operacionais 37  

Despesas totais 5  

Energia elétrica 4  

Extensão de rede (água e esgoto) 36 9 

Ligações (água e esgoto) 5 24 

Número de clientes (água e esgoto)  29 

Outras despesas operacionais 10  
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Variável Insumo Produto 

Perdas de água 7 4 

Pessoal 40  

População atendida (água e esgoto)  12 

Receita operacional  5 

Volume de esgoto tratado  10 

Volume distribuído de água  38 

Volume faturado de água  14 

Volume produzido de água  6 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Entre os 65 estudos avaliados, foram identificados 8 artigos para o contexto 

brasileiro, com publicações entre 2004 e 2016, os quais serão discutidos a seguir. 

No estudo de Tupper e Resende (2004), além da mensuração da eficiência de 20 

companhias estaduais de saneamento básico, os autores discutiram a viabilidade de 

implementação de esquemas de competição por comparação (yardstick competition) no setor 

de saneamento básico brasileiro, tendo em vista a necessidade de incentivar a melhoria da 

eficiência no setor e obter redução de custos. Foram utilizados, na pesquisa, dados do SNIS 

para o período de 1996 a 2000 e aplicado um modelo DEA com retornos variáveis de escala, 

orientado a produto, o que permitiu a identificação de importantes ineficiências entre as 

companhias estaduais, reforçando a necessidade de buscar alternativas para melhorar o 

desempenho dos PSAEs. 

Considerando que os mecanismos de incentivos baseados em yardstick competition 

pressupõem a existência de unidades comparáveis, assim como ocorre com o DEA para análise 

de eficiência, Tupper e Resende (2004) ajustaram as medidas de eficiência técnica inserindo-as 

como variável dependente de um modelo de regressão (Tobit), que teve a densidade das redes 

de água e de esgoto (população atendida/extensão de rede) e o índice de perdas de água como 

variáveis explicativas. Os autores chegaram a índices de eficiência ajustados, capazes de refletir 

as heterogeneidades regionais e, portanto, defenderam a viabilidade da adoção de metodologia 

de competição por comparação, baseada em índices ajustados de eficiência relativa, para 

incentivar reduções de custos no setor de saneamento básico brasileiro. 

Com o intuito de ampliar a discussão em torno dos desafios cruciais para o 

desenvolvimento do setor de saneamento no Brasil, a pesquisa conduzida por Motta e Moreira 

(2006) analisou se a produtividade no setor é influenciada por características dos prestadores 

de serviços. Para atender tal objetivo, os autores mensuraram os índices de eficiência de 104 

PSAEs, dos quais 25 prestavam apenas serviços de água e 79 atuavam com abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, 20 eram prestadores regionais, 93 eram prestadores públicos e 11 

eram privados. Os dados utilizados foram do SNIS, contemplando os anos entre 1998 e 2002, 
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e o modelo DEA foi aplicado com retornos constantes e retornos variáveis de escala, orientado 

a insumo. 

Entre os resultados da análise de eficiência, os autores destacaram que a eficiência 

dos PSAEs locais não é influenciada pelo tipo de propriedade (pública ou privada) e que, no 

que se refere à comparação entre operação regional ou local, os prestadores regionais se 

beneficiam de maiores economias de escala, no entanto, são os que apresentaram níveis mais 

baixos de eficiência e maiores tarifas no período analisado. Adicionalmente, Motta e Moreira 

(2006) utilizaram o Índice de Malmquist para avaliar as mudanças de produtividade no período 

e concluíram que o efeito de emparelhamento (catch-up) foi superior à mudança da fronteira 

tecnológica (frontier shift) até o ano 2001. Além disso, os resultados evidenciaram uma 

aproximação mais rápida da fronteira por parte dos PSAEs privados em relação aos públicos. 

Após a análise do conjunto de resultados sobre as relações entre eficiência, 

produtividade e características dos PSAEs, Motta e Moreira (2006) também detectaram, por 

meio de análise de regressão, uma relação negativa e significante entre a produtividade global 

dos PSAEs e os níveis tarifários. Os autores demonstraram que os PSAEs não estão 

compartilhando sua renda monopolística com os usuários dos serviços. Portanto, o debate em 

torno do desempenho dos PSAEs não pode permanecer focado apenas nos aspectos de tipo de 

propriedade, abrangência e escopo dos prestadores. 

Assim como foi evidenciado por Tupper e Resende (2004), a importância de debater 

estratégias de regulação por incentivos também foi ressaltada por Motta e Moreira (2006). Os 

autores concluíram que “na ausência de incentivos de eficiência, os prestadores dissipam o seu 

potencial de produtividade e aplicam tarifas mais altas” (MOTTA; MOREIRA, 2006, p. 194, 

tradução nossa). Considerando, ainda, que o artigo foi publicado no ano que antecedeu a 

aprovação do novo marco regulatório para o setor, Motta e Moreira (2006, p. 194) 

complementam sua conclusão chamando atenção para o fato de que “[...] o debate sobre o marco 

regulatório deve focar em definir instrumentos que devem ser postos em prática para criar 

incentivos à eficiência e aumento da partilha dos ganhos resultantes com os usuários [...], 

permitindo a expansão racional e sustentável da cobertura do serviço”. 

 Outra aplicação sobre eficiência de PSAEs no Brasil foi realizada por Sampaio e 

Sampaio (2007), tendo como amostra um grupo de 36 empresas de saneamento e utilizando 

dados do SNIS para o período de 1998 a 2003. Os autores aplicaram um modelo DEA com 

retornos variáveis de escala, orientado a produto, e demonstraram que a eficiência se manteve 

estável no período analisado, com uma média de 87,6% para abastecimento de água e 73,6% 

para esgotamento sanitário. O estudo também apresentou uma análise da eficiência por 
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localização dos prestadores e encontrou a região Sudeste como mais eficiente e a região Norte 

com os menores níveis de eficiência. 

 No segundo estágio da análise, Sampaio e Sampaio (2007) avaliaram variáveis que 

afetam a eficiência dos PSAEs e inovaram ao incluir, como variáveis explicativas no modelo 

de regressão, aspectos políticos, além dos operacionais e geográficos. As duas variáveis 

políticas incluídas foram uma dummy para a coincidência entre o partido político dos governos 

municipal e estadual, que busca captar o apoio político à gestão dos PSAEs; e o número de anos 

que o partido esteve no poder no município, representando a continuidade da gestão. Ambas as 

variáveis apresentaram um efeito positivo e significante sobre a eficiência, o que levou os 

autores a destacarem a importância da definição de um marco regulatório adequado para 

combater uma possível ampliação de ciclos de ineficiência. 

 As três pesquisas discutidas até o momento foram desenvolvidas no período que 

antecedeu a aprovação do novo marco regulatório do setor, por meio da promulgação da LNSB, 

em 2007, e todas demonstraram, em alguma medida, a preocupação dos autores com o 

estabelecimento de um marco regulatório capaz de incentivar avanços no que se refere à 

eficiência dos PSAEs. Após a definição do marco regulatório, foram identificados 5 estudos 

publicados para o caso brasileiro, conforme discutido a seguir. 

 A pesquisa de Barbosa e Bastos (2013) retomou a discussão sobre diferenças de 

desempenho entre dois grupos específicos de PSAEs: as empresas privadas e as sociedades de 

economia mista com administração pública. No desenvolvimento da referida análise foi 

aplicado um modelo DEA com retornos variáveis de escala, orientado a produto, para um 

conjunto e 42 PSAEs brasileiros, considerando dados do SNIS para o ano de 2010. Os 

resultados do estudo demonstraram um espaço considerável para melhoria dos níveis de 

eficiência no setor, além de um desempenho superior por parte dos PSAEs de natureza privada, 

embora os autores destaquem que a diferença de desempenho foi menor do que o esperado. 

Barbosa e Bastos (2013, p. 127) ressaltam que é preciso considerar outros aspectos na análise 

para avaliar a participação privada no setor, além de comparar desempenho entre os PSAEs, 

“sendo necessários novos estudos acerca da qualidade dos serviços prestados, e principalmente, 

sobre um ordenamento institucional capaz de assegurar a regulação e o controle social do setor”. 

 Considerando a importância já debatida da regulação para o desempenho dos 

prestadores de serviços e a aprovação do marco regulatório em 2007, Carvalho e Sampaio 

(2015) analisaram o desempenho de 23 entidades reguladoras como indutoras da eficiência de 

29 PSAEs sediados nas capitais brasileiras. Os pesquisadores utilizaram dados do SNIS para os 

anos de 2006 e 2011 na análise de eficiência com modelos de DEA e avaliação da produtividade 
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por meio do Índice de Malmquist, com retornos variáveis de escala e orientação a insumo. Já 

para a avaliação da atuação das entidades reguladoras foi realizada uma análise documental nas 

normas editadas por esses reguladores no período pesquisado, tendo como objetivo identificar 

mecanismos de incentivos para a eficiência dos PSAEs. 

Como principais resultados, Carvalho e Sampaio (2015) detectaram ineficiências 

significativas entre os PSAEs e a média para eficiência técnica pura foi maior entre os 

prestadores não regulados, tanto em 2006 como em 2011. O Índice de Malmquist indicou 

ganhos de produtividade no período, resultantes de uma mudança na fronteira de eficiência a 

um nível mais elevado, mas com uma diminuição da eficiência pura dos prestadores. Os 

pesquisadores relataram ainda a existência de reguladores sem atuação no período (sem emissão 

de normas regulatórias), além de normas editadas sem a inclusão de mecanismos de incentivos 

à eficiência. Com isso, a existência de regulação não garantiu que os PSAEs apresentassem 

melhor desempenho. 

 O impacto do novo marco regulatório sobre a eficiência dos PSAEs também foi 

objeto de discussão por Carvalho, Pedro e Marques (2015), que avaliaram ainda os efeitos das 

características de escopo, abrangência e propriedade para investigar os grupos de PSAEs mais 

eficientes, entre um conjunto de cerca de 4.900 prestadores do Brasil, com base em dados do 

SNIS para o período de 2001 a 2011. Após aplicação de um modelo DEA com retornos 

variáveis de escala e orientado a insumo foram obtidos como resultados que prestadores que 

fornecem ambos os serviços (abastecimento de água e esgotamento sanitário) são mais 

eficientes, assim como que aqueles PSAEs locais e com participação privada são mais eficientes 

que os PSAEs regionais e públicos. 

 Sobre o aspecto do impacto do marco regulatório, Carvalho, Pedro e Marques 

(2015) concluíram que os PSAEs eram mais eficientes antes da implementação do marco 

regulatório, o que, segundo avaliação dos autores, é um resultado que pode ser esperado, no 

curto prazo, tendo em vista que a implantação da regulação gera maiores custos para os PSAEs 

regulados, como consequência da melhoria do serviço prestado. Por fim, os pesquisadores 

destacam que é preciso desenvolver ações para que a atividade regulatória contribua para o 

aumento da eficiência entre os PSAEs e não se torne um obstáculo, como detectado na análise 

conduzida por eles. 

 O penúltimo estudo publicado não continuou a discussão em torno do impacto do 

novo marco regulatório para o setor. Melo et al (2016) avaliaram a eficiência de PSAEs de 221 

municípios de São Paulo, para o ano de 2012, com dados do SNIS e aplicação de um modelo 

DEA com retornos variáveis de escala e orientação a produto. O principal resultado do estudo 
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foi o de que os PSAEs privados obtiveram melhores escores médios de eficiência técnica pura 

em relação aos demais tipos de prestadores atuantes no estado de São Paulo. 

 A aplicação mais recente para o Brasil desenvolveu, pela primeira vez, uma análise 

da eficiência dinâmica dos PSAEs brasileiros e uma avaliação dos efeitos da estrutura de 

governança sobre essa eficiência, retomando as discussões acerca da propriedade dos PSAEs e 

do impacto da regulação. Para tanto, Barbosa, Lima e Brusca (2016) aplicaram o modelo DEA 

Dinâmico, com retornos variáveis de escala e orientação a insumo, para a análise da eficiência 

dinâmica de 42 PSAEs do Brasil, a partir de dados do SNIS para o período de 2005 a 2013. Os 

resultados da análise apontaram um escore médio de eficiência global de 0,815, com 37% dos 

PSAEs na fronteira de eficiência e 63% apresentando alguma medida de ineficiência. 

 No segundo estágio da pesquisa, Barbosa, Lima e Brusca (2016) utilizaram um 

modelo de Equações de Estimação Generalizadas (GEE) para explicar os resultados da 

eficiência dinâmica. Entre os principais resultados do segundo estágio da análise, os autores 

destacaram que a relação entre propriedade privada e eficiência não foi significante. Já no que 

se refere à regulação, os pesquisadores concluíram que os reguladores não garantem maiores 

níveis de eficiência; no caso dos reguladores que utilizam regimes de price-cap e revenue-cap, 

a análise econométrica indicou uma associação negativa e significante entre a referida atuação 

regulatória e a eficiência dos PSAEs; já para os reguladores que utilizam o regime de taxa de 

retorno, foram detectadas associações positivas com a eficiência (relação significante para o 

modelo de regressão truncada). 

 No que tange à escolha quanto ao tratamento dado à escala de produção, 7 dos 8 

estudos utilizaram retornos variáveis de escala e apenas uma aplicação utilizou conjuntamente 

retornos variáveis e constantes. Já para a orientação, metade dos estudos aplicou modelo com 

orientação a insumo e a outra metade optou pela orientação a produto. Entre as variáveis mais 

utilizadas, despesas operacionais e extensão de rede de água ou esgoto foram os principais 

insumos, enquanto que ligações e população de água ou esgoto foram os produtos mais 

recorrentes. 

 

3.1.1 Aplicações do modelo DEA Network Dinâmico: uma lacuna entre as análises de 

eficiência dos PSAEs 

 

Mesmo diante de uma vasta literatura empírica com modelos de DEA para 

avaliação da eficiência de PSAEs, não foram identificadas aplicações que abordassem a 

estrutura interna dos prestadores de serviços, o que motivou a realização de uma revisão com o 
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objetivo específico de identificar aplicações do modelo DEA Network Dinâmico de Tone e 

Tsutsui (2014). Como resultado da revisão, foram detectadas 12 publicações para diferentes 

setores, porém, nenhuma para o setor de saneamento básico. 

Após a publicação do artigo original de Tone e Tsutsui, em 2014, o número de 

aplicações vem crescendo, partindo de 2 aplicações em 2014, para 3 em 2015 e 7 aplicações 

em 2016. As publicações ocorreram em 9 periódicos científicos diferentes, com destaque para 

a revista Omega, com 3 publicações, na qual também foi publicado o artigo original em 2014. 

Sobre as áreas que já apresentam estudo com o DEA Network Dinâmico, o setor da 

saúde é o que mais se utilizou desse tipo de modelo, com 4 aplicações. O primeiro estudo 

avaliou a reforma da rede hospitalar no Japão, por meio da análise de melhorias de eficiência 

em 112 hospitais municipais (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2014). A segunda pesquisa 

buscou analisar a produtividade intertemporal de 526 redes residenciais de cuidados com idosos 

na Austrália (AVKIRAN; MCCRYSTAL, 2014). A avaliação da eficiência dos hospitais 

universitários federais de perfil geral foi o objeto de análise da terceira aplicação e única para 

o contexto brasileiro (LOBO ET AL, 2016). A última aplicação na área da saúde contemplou o 

exame da mudança na eficiência de sistemas de saúde de 34 países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no período entre 2000 e 2012, que foi 

marcado por uma série de reformas no setor (OZCAN; KHUSHALANI, 2016). 

Além do setor da saúde, o setor bancário também teve mais de uma aplicação, com 

2 artigos. No primeiro caso, foi comparada a eficiência entre 16 bancos estrangeiros e 32 bancos 

domésticos na China (AVKIRAN, 2015). Já a segunda aplicação objetivou decompor o 

desempenho de 138 bancos comerciais asiáticos em níveis de eficiência gerencial e de 

rentabilidade (WU ET AL, 2016). É importante destacar que esse último caso é a única 

aplicação de DEA Network Dinâmico com uma análise de segundo estágio, na qual foi avaliado 

o impacto do gerenciamento de resultados (manipulação de relatórios financeiros com o 

objetivo de influenciar resultados contratuais) sobre a eficiência global de bancos do sudeste 

asiático. Os autores utilizaram o escore de eficiência global do DEA Network Dinâmico como 

a variável dependente em modelos de painel com efeitos fixos e de regressão truncada. 

As 6 aplicações restantes dizem respeito a diversos setores: mensuração de 

mudanças na eficiência de 116 escolas públicas do Vietnã (TRAN; VILLANO, 2015); 

avaliação do desempenho de 54 áreas nacionais de alta-tecnologia na China (BAI; YAN; CHIU, 

2015); análise comparativa da eficiência dos 28 aeroportos mais movimentados do Irã, a partir 

de critérios de desenvolvimento sustentável (OLFAT ET AL, 2016); análise da eficiência de 

planos de evacuação em situações de desastre, por meio de uma simulação com 600 residências 
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(HERRERA-RESTREPO ET AL, 2016); avaliação da eficiência das divisões de transmissão e 

distribuição de 31 empresas de fornecimento de energia elétrica na China, para subsidiar 

possíveis reformas no setor (YOU; JIE, 2016); análise da eficiência operacional de 23 empresas 

de seguros de vida em Taiwan (CHI-AI; MING-KUANG; YUNG-HO, 2016). 

Quanto às especificações básicas das aplicações do modelo DEA Network 

Dinâmico, a maior parte dos artigos utilizou retornos variáveis de escala e modelos não-

orientados, conforme apresentado no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Especificações básicas das aplicações do modelo DEA Network 

Dinâmico. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Sobre a definição de pesos para os períodos da análise, 4 dos 12 artigos atribuíram 

pesos diferentes para cada um dos períodos analisados, um artigo definiu pesos iguais, e, em 7 

artigos o tratamento dado aos pesos dos períodos não foi especificado. Também no que tange 

aos pesos das divisões, 4 dos 12 artigos atribuíram pesos diferentes, inclusive com consulta a 

especialistas em um dos casos, 3 artigos atribuíram pesos iguais para as divisões e 5 artigos não 

informaram os critérios para definição dos pesos das divisões. 

 

3.2 UMA DISCUSSÃO SOBRE O IMPACTO DA REGULAÇÃO POR INCENTIVOS NO 

DESEMPENHO DOS REGULADOS 

 

Conforme mencionado na seção 3.1, ainda há espaço para discussões acerca do 

tema do impacto da regulação sobre a eficiência de PSAEs. Tendo em vista que a análise desse 
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impacto é a questão central da presente pesquisa, nesta seção serão detalhadas aplicações que 

discutem especificamente a relação da regulação por incentivos com alguma medida de 

desempenho dos regulados (não necessariamente a eficiência calculada por DEA). O objetivo 

dessa discussão é apresentar um conjunto de estratégias metodológicas e de variáveis 

explicativas que podem ser utilizadas nas análises desta tese. 

Na primeira aplicação para o setor de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, Aubert e Reynaud (2005) investigaram até que ponto a teoria de incentivos ajuda a 

explicar as diferenças de eficiência entre prestadores de serviços públicos de água. Os 

pesquisadores selecionaram uma amostra de 211 prestadores de serviços de água do estado 

americano de Wisconsin, onde eram aplicados diferentes regimes de regulação, entre 1998 e 

2000. Utilizando-se de um modelo de fronteira estocástica, os autores concluíram que o tipo de 

regulação praticada impacta na eficiência dos regulados. No caso avaliado, ficou evidenciado 

que os prestadores mais eficientes são aqueles que operam sob um regime de taxa de retorno, 

no qual o regulador dispõe de muita informação. Já os prestadores menos eficientes foram os 

regulados sob um regime híbrido, que aplica as regras de taxa de retorno, quando o regulador 

dispõe de pouca informação. Por fim, os prestadores sob o regime de price-cap também se 

mostraram eficientes, porém não tanto quanto aqueles regulados por taxa de retorno. 

O foco do estudo de Kirkpatrick, Parker e Zhang (2006) foi a análise do impacto da 

privatização sobre a eficiência de prestadores de serviços de água na África, usando DEA, 

fronteira estocástica e um modelo de regressão Tobit. No entanto, a análise para os 66 

prestadores de serviços, no ano 2000, também contemplou a avaliação do impacto de outras 

variáveis sobre a eficiência dos prestadores. O aspecto da regulação foi discutido por meio da 

inclusão das seguintes variáveis: “liberdade”, variável desenvolvida pelo Instituto Fraser para 

representar a governança ampla de um país (ambiente propício para o desenvolvimento de uma 

regulação adequada), e as variáveis dummies específicas para a existência de regulação 

econômica (tarifas), regulação da qualidade da água e regulação dos serviços ao cliente. 

No geral, os resultados para as variáveis de regulação não foram estatisticamente 

significantes, com exceção da variável referente à regulação de tarifas, que teve um impacto 

positivo e significante, o que indica que a regulação de tarifas aumenta os custos. Vale ressaltar 

que Kirkpatrick, Parker e Zhang (2006) entendem que a redução dos custos depende da forma 

como o regulador atua e não apenas da existência de regulação. Por isso, os autores chamam 

atenção para o fato de que as variáveis usadas para representar a regulação não foram as ideais 

e que “pesquisas futuras se beneficiariam com o desenvolvimento de um conjunto de variáveis 
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regulatórias superiores que refletissem mais de perto a forma de regulação e não simplesmente 

sua existência” (KIRKPATRICK; PARKER; ZHANG, 2006, p. 25). 

Com aplicação de DEA e fronteira estocástica, Erbetta e Cave (2007) demonstraram 

o impacto positivo da regulação por incentivos sobre a eficiência de PSAEs da Inglaterra e País 

de Gales, entre os anos de 1993 e 2005. Os autores representaram a regulação por meio de 2 

variáveis dummies correspondentes aos períodos das duas revisões tarifárias promovidas pela 

OFWAT (entidade reguladora). O segundo período de revisão, com a adoção de uma estratégia 

com maior poder de incentivo, resultou em melhorias significativas nos escores de eficiência 

técnica dos PSAEs. 

Em pesquisa envolvendo 107 prestadores de serviços de água de 5 países (Holanda, 

Inglaterra e País de Gales, Austrália, Portugal e Bélgica), para o ano de 2005, De Witte e 

Marques (2010) investigaram, por meio de modelos de DEA e regressão Tobit, se os regimes 

de incentivos regulatórios e de benchmarking melhoram a eficiência dos prestadores de serviços 

alcançados por tais incentivos. Para isso, foram incluídas duas variáveis dummies, uma para a 

existência de regulação e outra para a utilização de mecanismos de benchmarking (yardstick 

competition6 ou regulação Sunshine7), e para ambos os casos foi verificado um efeito positivo 

sobre a eficiência. 

Considerando a rentabilidade como uma medida de desempenho, o artigo de 

Reynaud e Thomas (2013) analisa o impacto da regulação econômica e do ambiente econômico 

na rentabilidade de prestadores de serviços de diversas indústrias de rede, inclusive, para uma 

amostra de 79 prestadores de serviços de água, entre 2006 e 2009. Para tanto, os autores utilizam 

um modelo de painel com efeitos aleatórios, no qual a regulação foi representada por variáveis 

de nível de abrangência – dummies para regional, municipal, nacional e instituição 

independente – e tipo de regulação tarifária – dummies para price cap, taxa de retorno, regulação 

baseada em contrato e exigência de recuperação total dos custos. Os pesquisadores concluíram 

que a regulação conduzida em nível regional tem um impacto negativo sobre a rentabilidade e 

que a regulação por price cap gera um significante aumento em termos de rentabilidade. 

Em estudo para 27 prestadores de serviços de água de 17 países da África 

Subsaariana, entre os anos de 2000 e 2005, Buafua (2015) avaliou o efeito da propriedade e da 

regulação sobre a eficiência dos prestadores de serviços com base em um modelo de fronteira 

                                                 
6 "Baseia-se na comparação de desempenho entre a empresa regulada e as outras empresas do mesmo setor" 

(MARQUES, 2006, p. 176, tradução nossa). 
7 Abordagem de yardstick competition que "compreende a comparação e discussão pública do desempenho dos 

prestadores" (MARQUES, 2006, p. 178, tradução nossa). 
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estocástica. O autor aplicou 4 variáveis institucionais para a regulação: dummies para a 

existência de agência reguladora independente, regulação por contrato de desempenho, 

regulação para prestadores privados e regulação para prestadores públicos. Os resultados 

demonstraram que os prestadores de serviços regulados por contratos de desempenho são mais 

eficientes que os prestadores regulados por agências independentes, que apresentou um efeito 

negativo e significante sobre a eficiência. A referida pesquisa levou o autor a concluir que a 

regulação tem o potencial de afetar positivamente o desempenho dos prestadores públicos e 

privados e que a regulação por contratos de desempenho é um caminho para ampliar os níveis 

de eficiência. Sobre esse último ponto, Buafua (2015, p. 21, tradução nossa) destaca que “para 

serem eficazes, os contratos de desempenho devem integrar mecanismos de incentivo 

confiáveis que visem recompensar o bom e penalizar o mau desempenho”. 

Com o objetivo de mensurar os níveis de eficiência técnica e analisar o crescimento 

da produtividade de 21 prestadores de serviços de água da Tunísia, Mellah e Amor (2016) 

aplicaram modelos de fronteira estocástica e do índice de Malmquist generalizado e 

paramétrico, para o período de 1999 a 2009. Os autores utilizaram uma variável dummy para 

indicar a presença de incentivos ao desempenho. A referida variável foi medida a partir do 

índice de vazamento de água dos prestadores, assumindo 1 quando o índice de um ano for 

inferior ao índice do ano seguinte. Os resultados obtidos por Mellah e Amor (2016) indicaram 

que os incentivos podem ter um impacto positivo na redução de custos, no entanto, 

considerando a baixa significância do resultado, os pesquisadores concluíram que os 

reguladores estão abaixo do esperado no que se refere ao fornecimento de incentivos à 

eficiência, redução de custos, inovação e produtividade. 

Conforme já apresentado na seção 3.1, Barbosa, Lima e Brusca (2016) discutiram 

o impacto da regulação na eficiência dinâmica dos PSAEs brasileiros, por meio da aplicação de 

modelos de DEA Dinâmico e Equações de Estimação Generalizadas (GEE), entre 2005 e 2013, 

para 42 prestadores de serviços. Os pesquisadores incluíram no modelo econométrico 3 

variáveis explicativas relativas à regulação: dummies para submissão do prestador a regime 

regulatório de price-cap ou revenue-cap, submissão do prestador a um regime regulatório de 

taxa de retorno e submissão do prestador a regime regulador não estruturado, com negociação 

de tarifas. Cabe ressaltar que as variáveis dizem respeito a tipos de regimes de regulação, assim 

como foi utilizado por Aubert e Reynaud (2005). Os resultados indicaram que os regimes de 

price-cap e revenue-cap impactam negativamente na eficiência dos prestadores, enquanto que 

o regime de taxa de retorno apresentou associações positivas com a eficiência. 
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O resultado para o impacto regulatório pode ser considerado controverso, já que os 

regimes de price-cap e revenue-cap têm maior poder de incentivo. Tendo em vista que a 

eficiência dinâmica considerou o déficit de acesso a serviços de água e esgoto como uma 

variável de carry-over indesejável, Barbosa, Lima e Brusca (2016) apontam que uma possível 

explicação para esse resultado é o fato de que regimes de price-cap e revenue-cap limitam o 

retorno dos investimentos por meio dos preços das tarifas, desencorajando investimentos de 

capital e provocando ineficiências em um contexto de busca pela universalização. 

Nesse momento, considerando os resultados discutidos nesta seção e na seção 3.1 

sobre o impacto da regulação no desempenho de PSAEs, é importante ressaltar que a 

controvérsia existente entre ausência de impacto, impacto negativo e impacto positivo, pode ser 

resultado da escolha metodológica de alguns estudos ou da utilização de variáveis insuficientes 

ou ainda do tipo de variável para representar a atuação regulatória. O Quadro 7 apresenta o 

resumo das principais informações sobre os modelos e resultados das 8 aplicações discutidas. 

 

Quadro 7 – Resumo das aplicações sobre o impacto da regulação por incentivos no desempenho dos 

regulados. 

Autores Métodos Variável regulação Resultados 

Aubert, 

Reynaud 

(2005) 

SFA 
Dummies para tipos de regulação: 

taxa de retorno, híbrido e price-cap. 

Tipo de regulação praticada 

impacta na eficiência dos 

regulados. O regime de taxa de 

retorno foi o mais eficiente 

seguido pelo price-cap e pelo 

regime híbrido. 

Kirkpatrick, 

Parker, 

Zhang (2006) 

DEA 

SFA 

Regressão Tobit 

Dummy para “liberdade” (ambiente 

institucional do país), e dummies 

específicas para a existência de 

regulação econômica (tarifas), 

regulação da qualidade da água e 

regulação dos serviços ao cliente. 

Regulação de tarifas teve um 

impacto negativo e significante. 

Demais variáveis não 

apresentaram resultado 

significante. 

Erbetta, Cave 

(2007) 

DEA 

SFA 

Dummies correspondentes aos 

períodos das revisões tarifárias. 

Impacto positivo da regulação por 

incentivos (revisão tarifária com 

incentivos mais fortes). 

De Witte, 

Marques 

(2010) 

DEA 

Regressão Tobit 

Dummy para a existência de 

regulação e dummy para a 

utilização de mecanismos de 

benchmarking. 

Incentivos regulatórios e de 

benchmarking melhoram a 

eficiência. 

Reynaud, 

Thomas 

(2013) 

Painel com 

efeitos 

aleatórios 

Dummies para nível de 

abrangência: regional, municipal, 

nacional e instituição independente. 

Dummies para regulação tarifária: 

price cap, taxa de retorno, 

regulação baseada em contrato e 

exigência de recuperação total dos 

custos 

Regulação implementada em nível 

regional tem impacto negativo. 

Regulação tarifária com modelo 

price cap tem impacto positivo. 
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Autores Métodos Variável regulação Resultados 

Buafua 

(2015) 
SFA 

Dummies para a existência de 

agência reguladora independente, 

regulação por contrato de 

desempenho, regulação para 

prestadores privados e regulação 

para prestadores públicos. 

Prestadores regulados por 

contratos de desempenho são mais 

eficientes que os regulados por 

agências independentes 

Mellah, 

Amor (2016) 

SFA 

Índice de 

Malmquist 

Dummy para presença de incentivos 

ao desempenho. 

Incentivos podem ter um impacto 

positivo na redução de custos. 

Barbosa, 

Lima, Brusca 

(2016) 

DEA Dinâmico 

Equações de 

Estimação 

Generalizadas 

(GEE) 

Dummies para regime de price-cap 

ou revenue-cap, regime de taxa de 

retorno e regime regulador não 

estruturado, com negociação de 

tarifas. 

Regimes de price-cap e revenue-

cap impactam negativamente na 

eficiência dos prestadores. 

Regime de taxa de retorno impacta 

positivamente a eficiência. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como forma de ampliar o debate sobre a escolha metodológica para se medir o 

impacto da regulação, também foram consideradas na revisão aplicações sobre o impacto da 

regulação por incentivos em outros setores, como energia, telecomunicações e aeroportos. Esses 

estudos combinam diferentes estratégias metodológicas para a análise de impacto, tais como: 

fronteira estocástica (SEO; SHIN, 2011), regressão múltipla (MORENO; LOZANO; 

GUTIÉRREZ, 2013), mínimos quadrados empilhados (ANDRADE, 2014; BREMBERGER 

ET AL, 2015), regressão truncada (ADLER ET AL, 2015), painel com efeitos fixos 

(ANDRADE, 2014; ADLER ET AL, 2015; BREMBERGER ET AL, 2015), painel com efeitos 

aleatórios (ANDRADE, 2014) e painel dinâmico (MAJUMDAR, 2010; MAJUMDAR, 2013; 

BREMBERGER ET AL, 2015) . 

No que tange à estratégia para representar a regulação, as variáveis utilizadas dizem 

respeito, principalmente, ao tipo de regime regulatório, com dummies para regulação que utiliza 

algum mecanismo de incentivos (ANDRADE, 2014; BREMBERGER ET AL, 2015) ou 

especificando se o regime é do tipo taxa de retorno, híbrido, partilha de resultados, price cap 

ou outro regime de regulação por incentivos (MAJUMDAR, 2010; SEO; SHIN, 2011; 

MORENO; LOZANO; GUTIÉRREZ, 2013; MAJUMDAR, 2013; ADLER ET AL, 2015). 

Sobre a utilização de dummies com os tipos de regimes regulatórios para representar 

a regulação, Gutiérrez (2003, p. 226, tradução nossa) chama atenção para o fato de que se trata 

de uma abordagem recorrente em estudos empíricos, “mas que pode ser enganosa uma vez que 

a regulação é identificada simplesmente com a criação de um órgão regulador, sem explorar a 

real força do ambiente regulatório”. O autor ainda ressalta a importância de considerar que a 

regulação é um processo evolutivo de aprendizagem e implementação. Nesse contexto, em sua 
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pesquisa para o setor de telecomunicações, Gutiérrez (2003) propôs um indicador para 

representar a regulação englobando aspectos como: arcabouço legal para criação do órgão 

regulador, separação das atividades regulatórias daquelas de prestação de serviços, existência 

de orçamento próprio para a agência reguladora, possibilidade de remoção de agentes 

reguladores ou dirigentes de entidades reguladoras sem justificativa, competência para fixar 

tarifas, competência para aplicar multas aos prestadores de serviços, mecanismo de resolução 

de conflitos e meios para divulgação de decisões. 

Complementando a discussão do impacto da regulação no setor de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, além das variáveis já descritas, que representaram a regulação, 

é importante observar as demais variáveis ambientais que também têm sido utilizadas para 

explicar a eficiência de PSAEs. Entre as aplicações com DEA apresentadas na seção 3.1 e os 

artigos adicionais discutidos na presente seção, algumas variáveis são recorrentes no contexto 

dos serviços de água e esgoto.  

 Entre as variáveis mais utilizadas, estão as medidas de densidade, tais como a 

densidade populacional (ANWANDTER; OZUNA, 2002; GARCÍA-SÁNCHEZ, 2006; 

PICAZO-TADEO; SÁEZ-FERNÁNDEZ; GONZÁLEZ-GÓMEZ, 2009; RENZETTI; 

DUPONT, 2009; GONZÁLEZ-GÓMEZ ET AL, 2013; SEE, 2015) e aquelas diretamente 

relacionadas à estrutura dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário: número 

de clientes, ligações ou domicílios atendidos por quilômetro de rede de água e esgoto 

(TUPPER; RESENDE, 2004; WOODBURY; DOLLERY, 2004; KIRKPATRICK; PARKER; 

ZHANG, 2006; ERBETTA; CAVE, 2007; BYRNES ET AL, 2010; CARVALHO; 

MARQUES, 2011; MBUVI; DE WITTW; PERELMAN, 2012; GUERRINI; ROMANO; 

CAMPEDELLI, 2013; STORTO, 2013; ANANDA, 2014; ZSCHILLE, 2014; MOLINOS-

SENANTE; SALA-GARRIDO; LAFUENTE, 2015; GUERRINI ET AL, 2015; MOLINOS-

SENANTE; SALA-GARRIDO, 2015 MELLAH; AMOR, 2016; BARBOSA; LIMA; 

BRUSCA, 2016; POINTON; MATTHEWS, 2016). 

Duas proporções também são muito comuns, a proporção da fonte de captação de 

água, se subterrânea ou de superfície (WOODBURY; DOLLERY, 2004; AUBERT; 

REYNAUD, 2005; ERBETTA; CAVE, 2007; RENZETTI; DUPONT, 2009; BYRNES ET AL, 

2010; DE WITTE; MARQUES, 2010; CARVALHO; MARQUES, 2011; GONZÁLEZ-

GÓMEZ ET AL, 2013; ANANDA, 2014; ZSCHILLE, 2014; MOLINOS-SENANTE; SALA-

GARRIDO; LAFUENTE, 2015; SEE, 2015), e a proporção de clientes residenciais e não-

residenciais (ANWANDTER; OZUNA, 2002; WOODBURY; DOLLERY, 2004; ERBETTA; 

CAVE, 2007; RENZETTI; DUPONT, 2009; BYRNES ET AL, 2010; DE WITTE; 
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MARQUES, 2010; CARVALHO; MARQUES, 2011; ANANDA, 2014; BUAFUA, 2015; 

BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 2016; POINTON; MATTHEWS, 2016).  

 Outras características sobre o universo de atuação dos PSAEs dizem respeito ao 

número de municípios atendidos com abastecimento de água e com esgotamento sanitário 

(MOTTA; MOREIRA, 2006; PICAZO-TADEO; SÁEZ-FERNÁNDEZ; GONZÁLEZ-

GÓMEZ, 2009; BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 2016), população urbana e população rural dos 

municípios atendidos (GARCÍA-SÁNCHEZ, 2006; MOTTA; MOREIRA, 2006; GUERRINI 

ET AL, 2015), média populacional por domicílio (GARCÍA-SÁNCHEZ, 2006), consumo por 

domicílio (WIBOWO; ALFEN, 2015) e consumo per capita (DE WITTE; MARQUES, 2010). 

Também são incluídas características diretamente relacionadas à localização geográfica dos 

municípios atendidos: região (SAMPAIO; SAMPAIO, 2007; ROMANO; GUERRINI, 2011; 

STORTO, 2013; BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 2016), nível de precipitação (WOODBURY; 

DOLLERY, 2004; RENZETTI; DUPONT, 2009; BYRNES ET AL, 2010), temperatura média 

(GARCÍA-SÁNCHEZ, 2006; RENZETTI; DUPONT, 2009; BYRNES ET AL, 2010; SEE, 

2015) e se o PSAE atua em área costeira (WOODBURY; DOLLERY, 2004). Adicionalmente, 

são consideradas características socioeconômicas dos municípios atendidos, tais como: taxa de 

analfabetismo (MOTTA; MOREIRA, 2006), PIB e renda per capita (GARCÍA-SÁNCHEZ, 

2006; MOTTA; MOREIRA, 2006; KIRKPATRICK; PARKER; ZHANG, 2006; DE WITTE; 

MARQUES, 2010; MBUVI; DE WITTW; PERELMAN, 2012; REYNAUD; THOMAS, 2013; 

BUAFUA, 2015; WIBOWO; ALFEN, 2015; BARBOSA; SEE, 2015; LIMA; BRUSCA, 

2016). 

 Especificamente sobre características do prestador de serviços, é comum incluir no 

modelo o tipo de propriedade (KIRKPATRICK; PARKER; ZHANG, 2006; MOTTA; 

MOREIRA, 2006; PICAZO-TADEO; SÁEZ-FERNÁNDEZ; GONZÁLEZ-GÓMEZ, 2009; 

CARVALHO; MARQUES, 2011; ROMANO; GUERRINI, 2011; REYNAUD; THOMAS, 

2013; STORTO, 2013; STORTO, 2014; BUAFUA, 2015; SEE, 2015; CARVALHO; PEDRO; 

MARQUES, 2016), a abrangência (ANWANDTER; OZUNA, 2002; MOTTA; MOREIRA, 

2006; BYRNES ET AL, 2010; REYNAUD; THOMAS, 2013; CARVALHO; PEDRO; 

MARQUES, 2016) e o escopo de atuação (MOTTA; MOREIRA, 2006; PICAZO-TADEO; 

SÁEZ-FERNÁNDEZ; GONZÁLEZ-GÓMEZ, 2009; CARVALHO; MARQUES, 2011; 

GUERRINI; ROMANO; CAMPEDELLI, 2013; GUERRINI ET AL, 2015; CARVALHO; 

PEDRO; MARQUES, 2016). 

Além disso, também são consideradas características relativas a controle de perdas 

por parte do prestador de serviços – percentual de perdas de água, taxa de micromedição, perdas 
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de faturamento (ANWANDTER; OZUNA, 2002; TUPPER; RESENDE, 2004; ERBETTA; 

CAVE, 2007; SAMPAIO; SAMPAIO, 2007; BYRNES ET AL, 2010; DE WITTE; 

MARQUES, 2010; ANANDA, 2014; ZSCHILLE, 2014; MOLINOS-SENANTE; SALA-

GARRIDO; LAFUENTE, 2015; MOLINOS-SENANTE; SALA-GARRIDO, 2015; SEE, 

2015; POINTON; MATTHEWS, 2016) – e medidas de qualidade – número de reclamações, 

interrupções dos serviços, qualidade da água, nível de tratamento do esgoto (MOLINOS-

SENANTE; SALA-GARRIDO; LAFUENTE, 2015; MOLINOS-SENANTE; SALA-

GARRIDO, 2015; POINTON; MATTHEWS, 2016). 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 No presente capítulo, é apresentada a natureza e a caracterização da pesquisa, além 

de fornecida uma visão geral do percurso metodológico da tese, incluindo abrangência, plano 

de coleta de dados e estratégia de análise de dados. 

Inicialmente, um resumo das principais etapas da pesquisa e suas relações com os 

objetivos da tese é apresentado no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Resumo da estratégia da pesquisa. 

Título 
O impacto da regulação sobre a eficiência dos prestadores de serviços de água e 

esgoto no Brasil 

Problema de pesquisa Como a regulação impacta a eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto 

no Brasil? 

Perspectiva de métodos mistos com enfoque paralelo convergente 

▪ Etapas 1 e 2: coleta e análise de dados quantitativos e qualitativos. 

▪ Etapa 3: relacionamento e interpretação do conjunto de resultados. 

Objetivo geral 

Analisar o impacto da regulação sobre a eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto no Brasil. 

Objetivos específicos Coleta de dados Análise de dados 

a) Configurar um modelo de avaliação de 

eficiência global, dinâmica e em rede, para os 

prestadores de serviços de água e esgoto, 

considerando os objetivos regulatórios da 

universalização do acesso e da eficiência dos 

sistemas. 

▪ Revisão da 

Literatura; 

▪ Análise do setor de 

abastecimento de 

água e esgoto. 

1ª Etapa 

Análise comparativa dos 

resultados da revisão da literatura 

com as características dos 

serviços de água e esgoto no 

Brasil 

Aplicação do modelo DEA 

Network Dinâmico 

(DEA Solver ProTM, versão 11.1) 

b) Avaliar a eficiência dinâmica global e 

divisional dos prestadores de serviços de água 

e esgoto do Brasil. 

▪ Base de dados do 

SNIS. 

c) Identificar os incentivos regulatórios 

presentes nas normas emitidas pelas entidades 

reguladoras de prestadores de serviços de água 

e esgoto no Brasil. 

▪ Sites de entidades 

reguladoras, 

prestadores de 

serviços, municípios 

e estados. 

2ª Etapa 

Análise de Conteúdo das normas 

regulatórias 

(NVivo Pro®, versão 11) 

d) Medir o efeito da regulação sobre os escores 

de eficiência dinâmica global e divisional dos 

prestadores de serviços de água e esgoto do 

Brasil. 

▪ Bases de dados do 

SNIS, do IBGE e do 

INMET; 

▪ Dados da pesquisa 

(resultados de etapas 

anteriores). 

3ª Etapa 

Análise de dados em painel 

(Stata®, versão 13) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1 NATUREZA E CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 O presente estudo foi construído a partir de uma concepção filosófica pós-

positivista, com foco em observação e mensuração da realidade objetiva, em busca das causas 

que determinam os resultados obtidos (CRESWELL, 2010). Nesse sentido, do ponto de vista 
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dos estudos organizacionais, se alinha ao paradigma funcionalista, procurando fornecer 

explicações racionais ao fenômeno estudado (BURRELL; MORGAN, 1979). 

 A pesquisa está baseada no método dedutivo, pois foi direcionada por teorias pré-

existentes (CRESWELL; CLARK, 2013). Quanto ao seu alcance, trata-se de uma pesquisa 

explicativa, tendo em vista que objetiva explicar a eficiência dos prestadores de serviços de 

água e esgoto no Brasil a partir dos incentivos regulatórios existentes (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013), por meio do acompanhamento dos mesmos prestadores de serviços ao longo do 

tempo, constituindo um conjunto de dados longitudinais (WOOLDRIDGE, 2013). 

  Por fim, como estratégia de investigação, adotou-se uma perspectiva de métodos 

mistos com enfoque paralelo convergente, tendo em vista que são realizadas, paralelamente, 

coleta e análise de dados quantitativos (eficiência) e qualitativos (incentivos regulatórios) para 

posterior relacionamento e interpretação do conjunto de resultados (impacto dos incentivos 

regulatórios sobre a eficiência) (CRESWELL; CLARK, 2013). 

 

4.2 ABRANGÊNCIA DO ESTUDO E PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

 O universo da presente pesquisa é constituído pelos prestadores de serviços de água 

e esgoto no Brasil e suas respectivas entidades reguladoras. De acordo com dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2015, responderam ao “Diagnóstico 

dos Serviços de Água e Esgotos”, 1.442 prestadores de serviços, responsáveis pelo atendimento 

de 91,7% dos municípios brasileiros (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2017). Já no que se refere 

às entidades reguladoras, a pesquisa “Saneamento básico: regulação” relaciona, para o ano de 

2015, 50 entidades reguladoras de serviços de saneamento básico, sendo 3 agências de 

consórcios de municípios, 22 agências estaduais, uma distrital e 24 agências municipais 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO, 2015).  

No que diz respeito ao período analisado, a pesquisa compreende o intervalo de 

2006 (ano anterior à aprovação do novo marco regulatório) a 2015 (último ano com 

disponibilidade ampla de dados). Para esse período específico, a primeira consulta ao SNIS 

indicou a existência de 2.472 prestadores de serviços, no entanto, com o intuito de preservar a 

homogeneidade dos prestadores para a análise de eficiência, foram selecionados os 969 

prestadores que atuam nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

excluindo aqueles que desempenham atividades em apenas um dos serviços. Por fim, foi 

realizada uma análise do banco de dados e eliminadas observações com dados ausentes ou com 
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dados inconsistentes (por exemplo, volume negativo de perdas de água), resultando em um 

painel balanceado com 156 prestadores de serviços de água e esgoto (PSAEs). 

Os dados utilizados para a análise de eficiência foram coletados diretamente da base 

de dados do SNIS, por meio do aplicativo “SNIS – Série Histórica”. As normas editadas pelos 

reguladores foram coletadas por meio de consultas aos sites dessas entidades reguladoras8, 

assim como de sites de prestadores de serviços, prefeituras, governos estaduais e imprensa 

oficial. Por fim, no caso do painel, além de dados oriundos dos resultados de etapas desta 

pesquisa, foram aplicados dados do SNIS, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Os PSAEs incluídos na amostra, e suas respectivas entidades reguladoras, estão 

relacionados no Apêndice A. A seguir, são sistematizadas as principais características de 

prestadores e reguladores. 

 

4.2.1 Caracterização dos prestadores de serviços incluídos na amostra 

 

O conjunto dos 156 PSAEs incluídos na pesquisa contempla prestadores de 25 

estados brasileiros e do Distrito Federal; apenas o estado do Acre não teve um prestador com 

dados completos no SNIS, para o período de 2006 a 2015. Além da abrangência geográfica, 

com PSAEs de todas as regiões e de 96,3% das unidades da federação, a amostra contempla 

prestadores responsáveis pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 

3.983 municípios, que correspondem a 71,5% dos municípios brasileiros e a 85,5% da 

população estimada para o país em 2015 (IBGE, 2017). 

No que se refere à contribuição da amostra para os níveis de atendimento com 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, os 156 PSAEs respondem por 89,9% da 

população atendida com rede de água e 83,6% da população atendida com coleta de esgoto 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2017), e estão distribuídos nas regiões geográficas conforme 

disposto na Figura 4. 

 

                                                 
8 O Decreto Regulatório nº 7.217, de 21 de junho de 2010, no § 2º, do art. 33, define que a publicação dos 

normativos regulatórios deverá se efetivar, preferencialmente por site na internet:  

Art. 33. Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se 

refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a 

eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. 

§ 1º Excluem-se do disposto no caput os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público 

relevante, mediante prévia e motivada decisão. 

§ 2º A publicidade a que se refere o caput deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de sítio mantido na 

internet. 
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Figura 4 – Número de PSAEs da amostra e percentual de cobertura com abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, conforme região geográfica. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

Sobre a área de atuação ou abrangência, os prestadores são classificados em local, 

regional e microrregional. A área de atuação de um PSAE local compreende um município; o 

prestador microrregional atende a uma pequena quantidade de municípios, normalmente 

adjacentes; e o PSAE regional atende a uma grande quantidade de municípios e correspondem 

às companhias estaduais de saneamento (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016). A Tabela 1 

apresenta o quantitativo de PSAEs regulados e não regulados, agrupados segundo região 

geográfica, tipo de propriedade e abrangência. 

 

Tabela 1 – Características dos PSAEs incluídos na amostra. 

Características dos PSAEs 

Amostra PSAEs 

(N = 156) 

Situação da Regulação em 2015 

Regulados Não regulados 

Nº % Nº % Nº % 

Região 

Norte 7 4,5% 4 57,1% 3 42,9% 

Nordeste 17 10,9% 8 47,1% 9 52,9% 

Centro-Oeste 12 7,7% 5 41,7% 7 58,3% 

Sudeste 98 62,8% 43 43,9% 55 56,1% 

Sul 22 14,1% 13 59,1% 9 40,9% 

Total 156 100,0% 73 46,8% 83 53,2% 

Propriedade 

Pública 137 87,8% 61 44,5% 76 55,5% 

Privada 19 12,2% 12 63,2% 7 36,8% 

Total 156 100,0% 73 46,8% 83 53,2% 

Abrangência 

Local 131 84,0% 52 39,7% 79 60,3% 

Regional 24 15,4% 21 87,5% 3 12,5% 

Microrregional 1 0,6% 0 0,0% 1 100,0% 

Total 156 100,0% 73 46,8% 83 53,2% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

A partir da análise da Tabela 1, verifica-se que a maior parte dos PSAEs da amostra 

é da região Sudeste (62,8%), com propriedade pública (87,8%) e abrangência local (84,0%). 

Esgotamento Sanitário Abastecimento de Água 
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Sobre a situação da regulação, considerando o ano de 2015, foram identificados 73 prestadores 

com regulação instituída (46,8%) e 83 prestadores não regulados (53,2%). A análise da situação 

da regulação para o ano de 2015 também revela que, proporcionalmente, o maior nível de 

regulação encontra-se na região Sul (59,1% regulada), entre os prestadores privados (63,2% 

regulados) e de abrangência regional (87,5% regulados). 

 

4.2.2 Caracterização das entidades reguladoras incluídas na amostra 

 

Com relação às entidades reguladoras, após consulta à base de dados da ABAR e 

pesquisa na Internet, foram identificadas 52 entidades reguladoras com atuação sobre algum 

dos 156 PSAEs incluídos na amostra. Entre as 50 entidades inicialmente apontadas pela ABAR, 

11 reguladores não foram incluídos na amostra por não atuarem junto aos PSAEs pesquisados. 

Em contrapartida, foram identificados 13 reguladores que atuam entre os PSAEs analisados, 

mas que ainda não haviam sido incluídos na pesquisa da ABAR.  

A identificação de novos reguladores evidencia o crescimento da regulação no 

setor. Considerando especificamente os 156 PSAEs desta pesquisa, o número de prestadores 

regulados passou de 10, em 2006, para 73, em 2015, conforme pode ser visualizado no Gráfico 

3. O maior crescimento se deu entre 2009 e 2010, quando a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 

2007, marco regulatório do setor, foi regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 

2010. 

 

Gráfico 3 – Evolução do quantitativo de PSAEs regulados entre 2006 e 2015. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
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A Lei nº 11.445/2007 em seu art. 23, § 1º, ao definir que a regulação “[...] poderá 

ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do 

respectivo Estado [...]” (BRASIL, 2007), permitiu o estabelecimento de 3 arranjos 

institucionais: “a regulação por entes estaduais, por entes municipais e por consórcios de 

regulação” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014, p. 116). O quantitativo de reguladores de 

acordo com sua localização geográfica e seu arranjo institucional está disposto na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Características das entidades reguladoras incluídas na amostra. 

Região 
Arranjo Institucional 

Municipal Estadual/Distrital Consorciado Total 

Norte 2 3 0 5 

Nordeste 5 6 0 11 

Centro-Oeste 3 3 0 6 

Sudeste 11 4 3 18 

Sul 6 3 3 12 

Total 27 19 6 52 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

A maior parte dos reguladores se encontra na região Sudeste (18 ou 34,6%) e o 

arranjo institucional mais comum é o municipal (27 ou 51,9%). A análise da Tabela 2 também 

evidencia que todas as regiões possuem entidades reguladoras municipais e estaduais, no 

entanto, apenas as regiões sul e sudeste estão utilizando os consórcios de municípios como 

opção para a regulação.  

 

4.3 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A estratégia proposta para análise dos dados coletados foi dividida em três etapas, 

que serão detalhadas por meio dos tópicos da presente seção. 

 

4.3.1 Mensuração da eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto (PSAEs) 

 

  A primeira etapa da análise, em atendimento aos objetivos específicos “a” e “b”, 

contempla o desenvolvimento de um modelo de DEA Network Dinâmico e sua aplicação como 

medida de avaliação de desempenho, ou de eficiência dinâmica global e divisional, dos 

prestadores de serviços de água e esgoto (PSAEs). 

 No tópico seguinte é descrita a formulação de Kaoru Tone e Miki Tsutui para a 

análise de eficiência dinâmica, em rede. Em seguida, apresentam-se as especificações do 
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modelo empírico desenvolvido para a presente tese e implementado por meio do software DEA 

Solver ProTM, versão 11.1. 

 

4.3.1.1 DEA Network Dinâmico (DNSBM): as bases para aplicação do modelo de Tone e 

Tsutsui (2014) 

 

 Conforme discutido anteriormente, o modelo DEA Network Dinâmico combina a 

análise da eficiência dinâmica global de determinada DMU, considerando a conexão de 

diversos períodos no tempo (variáveis carry-over), com a avaliação da eficiência dinâmica de 

cada uma das divisões conectadas entre si (variáveis de link) e representativas da estrutura de 

processos internos da DMU. 

 Para tanto, Tone e Tsutsui (2014) desenvolveram um modelo que lida com n DMUs 

(j = 1,..., n) contemplando K divisões (k = 1, ..., K) durante T períodos de tempo (t = 1,..., T).  

Consideram-se, ainda, mk e rk como números de inputs e outputs da divisão k, respectivamente, 

além de (k, h) como o link entre a divisão k e a divisão h, sendo Lkh o conjunto de links. Os 

dados observados podem ser classificados como inputs, outputs, links e carry-overs, conforme 

descrito a seguir: 

▪ Input i da DMUj, Divisão k, no período t: 

 

▪ Output i da DMUj, Divisão k, no período t: 

 

▪ Link de produtos intermediários da DMUj, Divisão k, para a Divisão h no período t, 

onde Lkh é o número de links de k para h: 

 

▪ Carry-over da DMUj, Divisão k, do período t para o período t+1, onde Lk é o número 

de itens de carry-overs a partir da Divisão k: 

 

 Dessa forma, o conjunto de possibilidades de produção 𝑃𝑡 =

{(𝑥𝑘
𝑡 , 𝑦𝑘

𝑡 , 𝑧(𝑘ℎ)
𝑡 , 𝑧𝑖𝑘

(𝑡,𝑡+1)
)} (𝑡 = 1, … , 𝑇)  é dado por: 
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(links como outputs de k no período t) 

 

(links como inputs de h no período t) 

 

(como carry-over a partir de t) 

 

(como carry-over para t+1) 

    (4) 

 Onde  é o correspondente vetor de intensidade da divisão k  no 

período t , e  indica que o modelo assume retornos variáveis de escala, opção 

selecionada para o modelo empírico que será apresentado no tópico seguinte. O referido modelo 

também contempla as condições iniciais de carry-overs, que, segundo Tone e Tsutsui (2014), 

podem ser expressas como restrições sobre os vetores de intensidade: 

      (5) 

 No que se refere aos links e carry-overs, os sinais de desigualdade e igualdade (≤, 

=, ≥) correspondem a características específicas, dependendo do tipo atribuído a cada variável 

de ligação. Nesse sentido, Tone e Tsutsui (2014) discutem quatro tipos de links e carry-overs, 

conforme apresentado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Tipos de links e carry-overs. 

Links 

Conectam, verticalmente, múltiplas divisões 

em uma estrutura de rede.  

Carry-overs 

Conectam, horizontalmente, a estrutura de rede entre dois 

períodos de tempo. 

Discricionário 

free link (LF) 

As atividades de ligação 

são livremente 

determinadas, mantendo a 

continuidade entre inputs e 

outputs. 

Os valores do link podem 

aumentar ou diminuir na 

solução ótima. 

Discricionário 

free carry-over 

(CF) 

Podem ser manuseados livremente. Seus 

valores podem aumentar ou diminuir em 

relação aos valores observados. 

O desvio do valor atual não é refletido 

diretamente na avaliação de eficiência, mas 

a continuidade dessa condição entre dois 

períodos exerce um efeito indireto sobre o 

escore de eficiência. 
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Links 

Conectam, verticalmente, múltiplas divisões 

em uma estrutura de rede.  

Carry-overs 

Conectam, horizontalmente, a estrutura de rede entre dois 

períodos de tempo. 

Não 

discricionário 

fixed link (LN) 

As atividades de ligação 

são mantidas inalteradas. 

Os produtos intermediários 

estão além do controle das 

DMUs. 

Não 

discricionário 

fixed carry-over 

(CN) 

Estão além do controle das DMUs. Seus 

valores são fixados de acordo com o valor 

observado. 

Afetam o escore de eficiência apenas de 

forma indireta quando ocorre a continuidade 

da condição entre dois períodos. 

Indesejável 

as-input link 

(LB) 

As atividades de ligação 

estão sob o controle das 

DMUs, mas se diferenciam 

do “link discricionário”, 

pois são tratadas como 

inputs para a divisão 

seguinte. 

Excessos são 

contabilizados como 

ineficiência de inputs. 

 

Indesejável 

bad carry-over 

(CB) 

Podem ser manuseados pelas DMUs, mas se 

diferenciam do “carry-over discricionário”, 

pois apresentam a seguinte restrição: as 

DMUs não podem atribuir aos “carry-overs 

indesejáveis” valores superiores aos valores 

observados. 

São tratados como inputs e o excesso 

comparativo de carry-overs é contabilizado 

como ineficiência. 

Desejável 

as-output link 

(LG) 

As atividades de ligação 

estão sob o controle das 

DMUs, mas se diferenciam 

do “link discricionário”, 

pois são tratadas como 

outputs da divisão anterior. 

Escassez é contabilizada 

como ineficiência de 

outputs. 

Desejável 

good carry-over 

(CG) 

Podem ser manuseados pelas DMUs, mas se 

diferenciam do “carry-over discricionário”, 

pois apresentam a seguinte restrição: as 

DMUs não podem atribuir aos “carry-overs 

desejáveis” valores inferiores aos valores 

observados. 

São tratados como outputs e a escassez 

comparativa de carry-overs é contabilizada 

como ineficiência. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Tone e Tsutsui (2014). 

  

 Diante do exposto, para uma DMUo (o = 1,..., n) ϵ 𝑃𝑡, considerando as definições 

adotadas para o modelo empírico, aplicam-se as seguintes restrições9: 

▪ Restrições de inputs e outputs: 

   (6) 

Onde  e  são matrizes de 

input e output, e 𝑠𝑘𝑜
𝑡− e 𝑠𝑘𝑜

𝑡+ são as folgas de input e output, respectivamente. 

▪ Restrições de links: 

                                                 
9 Foram apresentadas apenas as restrições aplicadas ao modelo empírico utilizado na tese, conforme escolha de 

tipos de links e carry-overs. Todas as restrições relativas ao DEA Network Dinâmico podem ser consultadas em 

Tone e Tsutsui (2014). 
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o Link indesejável (LB): 

 (7) 

Onde são folgas não-negativas, e  é o número de 

links indesejáveis da Divisão k. 

o Link desejável (LG): 

 (8) 

Onde são folgas não-negativas, e  é o número de 

links desejáveis da Divisão k. 

▪ Restrições de carry-overs: 

 (9) 

Onde o símbolo α significa carry-over discricionário, não discricionário, indesejável ou 

desejável. 

o Carry-over desejável (CG): 

 

   

     (10) 

Onde são folgas que denotam déficit de carry-over e  indica 

o número de carry-overs desejáveis da Divisão k. 

o Carry-over discricionário (CF): 

 

 

    (11) 
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Onde são folgas que denotam desvios de carry-over e  indica o 

número de carry-overs discricionários da Divisão k. 

Com base nos objetivos da presente tese, foi adotada a abordagem do modelo não-

orientado, que define a eficiência global e os escores de eficiência por período e por divisão, a 

partir das equações apresentadas a seguir, sujeitas a (5)-(11): 

▪ Eficiência global: 

(12) 

Com , onde Wt (t = 1, ..., T) é o 

peso do período t e Wk (k = 1, ...,K) é o peso da Divisão k, definidos de forma exógena. 

▪ Eficiência por período: 

   (13) 

▪ Eficiência por divisão: 

 (14) 

▪ Eficiência divisional por período: 

 (15) 

 

No modelo orientado a input (numerador de (12)), a eficiência global é dada pela 

média aritmética ponderada dos escores de eficiência dos períodos; já no modelo orientado a 

output (denominador de (12)), a eficiência global é obtida pela média harmônica ponderada dos 

escores de eficiência dos períodos; por sua vez, no modelo não-orientado (12), a eficiência 
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global é definida pela razão das anteriores, variando entre 0 e 1, sendo igual a 1 apenas quando 

todas as folgas forem iguais a zero. 

 

4.3.1.2 Especificações do modelo empírico de DEA Network Dinâmico para análise de 

eficiência dos PSAEs 

 

A avaliação da eficiência dos prestadores de serviços é uma questão relevante para 

o desenvolvimento de atividades regulatórias, sendo a escolha de uma medida adequada de 

desempenho um dos pontos centrais de um modelo regulatório, conforme defendido por 

Sappington (1994) e previamente discutido na construção do modelo conceitual desta pesquisa. 

Nesse sentido, o primeiro objetivo específico da presente tese foi configurar um 

modelo de avaliação de eficiência para o setor de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Com o intuito de que que esse modelo permitisse a discussão em torno de dois dos 

principais objetivos regulatórios no contexto brasileiro, foi estabelecida uma estrutura de rede, 

inédita para o setor, com a separação dos escores de eficiência entre divisões de expansão e 

melhoria dos serviços, relacionando-se com o objetivo da universalização do acesso, e divisão 

de operação e manutenção, voltada para o objetivo regulatório da eficiência dos sistemas. 

Além do alinhamento com os objetivos regulatórios, o modelo conceitual da 

pesquisa, baseado em Sappington (1994), prevê que a medida de desempenho deve ser sensível 

àquelas ações dos prestadores que não são observáveis pelo regulador, além de ter a 

possibilidade de considerar fatores externos que resultam em maior variabilidade da medida. 

Tanto a sensibilidade quanto a variabilidade podem ser administradas pelo regulador ao utilizar 

o modelo DEA Network Dinâmico proposto. 

O modelo foi desenvolvido para gerar medidas de eficiências divisional e global, 

diretamente vinculadas aos processos internos dos PSAEs, logo, espera-se que alterações na 

forma de atuação do prestador sejam refletidas nos escores de eficiência. Os efeitos da 

variabilidade são minimizados por se tratar de um modelo de eficiência relativa e que considera 

o desempenho ao longo do tempo, além de permitir uma análise em dois estágios para avaliar 

os impactos de fatores ambientais a ser considerados na definição de recompensas e punições. 

Diante do exposto, o trabalho de desenvolvimento de um modelo para avaliação de 

eficiência capaz de atender aos objetivos da tese, resultou na configuração do modelo DEA 

Network Dinâmico, com retornos variáveis de escala e não orientado, ajustado especificamente, 

e pela primeira vez, para o setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
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Em revisão, apresentada no tópico 3.1.1, especificamente para detectar artigos que 

aplicaram o DEA Network Dinâmico, 67% das aplicações adotaram o modelo não-orientado e 

em 83% dos artigos trabalhou-se com retornos variáveis de escala. Conforme destacam Ozcan 

e Khushalani (2016), a aplicação do modelo não-orientado permite avaliar as deficiências de 

inputs, outputs e links para as DMUs ineficientes. Essa capacidade ampla de análise é 

importante para a discussão das dimensões da eficiência que estão sendo tratadas no presente 

estudo, contemplando aspectos de eficiência operacional, mais voltados para redução de inputs, 

e aspectos da universalização dos serviços, dirigidos para o aumento de outputs. 

 Já a opção por retornos variáveis de escala10 se mostra mais adequada para o caso 

brasileiro, diante da grande variação de tamanho entre os prestadores, e tem sido aplicada 

isoladamente ou combinada com a análise de retornos constantes (por exemplo: TUPPER; 

RESENDE, 2004; MOTTA; MOREIRA, 2006; SAMPAIO; SAMPAIO, 2007; CARVALHO; 

SAMPAIO, 2015; BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 2016). Vale ressaltar que a definição da 

escala depende de variáveis ambientais, que vão além do controle do PSAE 

(THANASSOULIS, 2000a) e que tais prestadores não têm a possibilidade de modificar o seu 

tamanho no curto prazo (DE WITTE; MARQUES, 2010). 

  A base para definição das variáveis incluídas na análise foi o modelo DEA III de 

Carvalho e Sampaio (2015), pois foi construído a partir das principais variáveis de inputs e 

outputs da literatura, conforme demonstrado na seção 3.1, considerando o contexto e os 

objetivos regulatórios para o caso brasileiro. O referido modelo, que contempla, originalmente, 

2 inputs (despesas de exploração e perdas de água) e 3 outputs (volume faturado de água, 

número de clientes de água e número de clientes de esgoto), foi adaptado para incluir variáveis 

de capital, que permitiram a construção da rede com 3 divisões.  

 As divisões foram estabelecidas com o objetivo de captar as ineficiências 

relacionadas com dois dos principais objetivos regulatórios: a universalização do acesso e a 

eficiência dos sistemas. Nesse sentido, foram organizados os processos internos de expansão, 

melhoria, operação e manutenção dos PSAEs na seguinte estrutura: 1) Expansão e Melhoria do 

Sistema de Abastecimento de Água (SAA); 2) Expansão e Melhoria do Sistema de Esgotamento 

Sanitário (SES); e 3) Operação e Manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto. O modelo 

proposto para o DEA Network Dinâmico está apresentado na Figura 5. É importante destacar 

                                                 
10 Adicionalmente, a aplicação dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Wilcoxon para os escores globais de 

eficiência apontou diferença significante entre os escores obtidos com retornos constantes e aqueles obtidos com 

retornos variáveis, o que reforça a escolha por retornos variáveis de escala, assim como em Barbosa, Lima e Brusca 

(2016). 
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que a rede também reflete a estrutura organizacional dos PSAEs, que, comumente, se organizam 

em departamentos para operação e manutenção dos sistemas e departamentos para gestão de 

empreendimentos (captação de recursos, elaboração de projetos e fiscalização de obras). 

 

Figura 5 – Modelo DEA Network Dinâmico de empresa de saneamento verticalmente integrada para 

um período t qualquer. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

  

A Figura 5 apresenta a estrutura do modelo DEA Network Dinâmico proposto, com 

a indicação das 3 divisões e suas respectivas variáveis. As divisões são conectadas no tempo 

pelos carry-overs, considerando, inclusive, a condição inicial desses carry-overs (período t-1). 

Também são apresentados na Figura 5, os pesos atribuídos para cada uma das divisões. 

Dessa forma, o modelo DEA Network Dinâmico é composto por investimentos em 

água, investimentos em esgoto e despesas de exploração como inputs, além de volume de esgoto 



 

 

87 

 

tratado, número de clientes de água, número de clientes de esgoto e volume faturado de água 

como outputs. Entre a divisão de Expansão e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água 

(SAA) e a divisão de Operação e Manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto foram 

estabelecidos dois links: número de ligações de água, como link desejável, e volume de perdas 

de água, como link indesejável. Já entre a divisão de Expansão e Melhoria do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Água (SES) e a divisão de Operação e Manutenção dos Sistemas de 

Água e Esgoto foi incluído o número de ligações de esgoto como link desejável. Por fim, a 

ligação entre os períodos de tempo se dá pela extensão de rede de água e esgoto (carry-overs 

desejáveis para as divisões de Expansão e Melhoria de SAA e Expansão e Melhoria de SES), e 

pela arrecadação (carry-over discricionário), no caso da divisão de Operação e Manutenção de 

Água e Esgoto. 

Cabe ressaltar que a variável perdas de água busca captar aspectos de melhoria e 

qualidade do sistema de abastecimento de água, já para o sistema de esgotamento sanitário, a 

melhoria da qualidade está sendo evidenciada pelo volume de esgoto tratado, tendo em vista 

que a variável de extravasamentos de esgotos não pôde ser utilizada devido à indisponibilidade 

de dados no SNIS. 

Para melhor compreensão do modelo, o Quadro 10 apresenta os insumos, produtos, 

links e carry overs, por divisão da rede proposta, assim como as unidades de medidas e a 

descrição de cada uma das variáveis.  

 
Quadro 10 – Variáveis por divisão do modelo DEA Network Dinâmico. 

Divisão Variáveis Unidades Descrição 

1 

Expansão e 

Melhoria de 

SAA 

Input 

Investimentos 

em água 

(INVSAA) 

R$/ano 

Valor do investimento realizado no 

ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo 

próprio prestador de serviços, em 

equipamentos e instalações 

incorporados ao(s) sistema(s) de 

abastecimento de água, contabilizado 

em Obras em Andamento, no Ativo 

Imobilizado ou no Ativo Intangível. 

Código SNIS: FN023 

Link desejável 

Ligações de 

água 

(LIGSAA) 

Unidade 

Quantidade de ligações ativas de água 

à rede pública, providas ou não de 

hidrômetro, que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do ano 

de referência. 

Código SNIS: AG002 

Link 

indesejável 

Perdas de água  

(PEDSAA) 

1,000 

m³/ano 

Volume de água perdido na rede (não 

consumido), calculado como: volume 

de água produzido + volume de água 

tratada importado – volume de água 

consumido – volume de serviço. 



 

 

88 

 

Divisão Variáveis Unidades Descrição 

Código SNIS: IN049 (apenas 

numerador) 

Carry-over 

desejável 

Extensão de 

rede de água  

(REDSAA) 

Km 

Comprimento total da malha de 

distribuição de água, incluindo 

adutoras, subadutoras e redes 

distribuidoras e excluindo ramais 

prediais, operada pelo prestador de 

serviços, no último dia do ano de 

referência. 

Código SNIS: AG005 

2 

Expansão e 

Melhoria de 

SES 

Input 

Investimentos 

em esgoto 

(INVSES) 

R$/ano 

Valor do investimento realizado no 

ano de referência, diretamente ou por 

meio de contratos celebrados pelo 

próprio prestador de serviços, em 

equipamentos e instalações 

incorporados ao(s) sistema(s) de 

esgotamento sanitário, contabilizado 

em Obras em Andamento, no Ativo 

Imobilizado ou no Ativo Intangível. 

Código SNIS: FN024 

Output 

Volume de 

esgoto tratado 

(ESG) 

1,000 

m³/ano 

Volume anual de esgoto coletado na 

área de atuação do prestador de 

serviços e que foi submetido a 

tratamento, medido ou estimado na(s) 

entrada(s) de Estações de Tratamento 

de Esgotos. 

Código SNIS: ES006 

Link desejável 

Ligações de 

esgoto 

(LIGSES) 

Unidade 

Quantidade de ligações ativas de 

esgotos à rede pública que estavam 

em pleno funcionamento no último 

dia do ano de referência. 

Código SNIS: ES002 

Carry-over 

desejável 

Extensão de 

rede de esgoto 

(REDSES) 

Km 

Comprimento total da malha de coleta 

de esgoto, incluindo redes de coleta, 

coletores tronco e interceptores e 

excluindo ramais prediais e 

emissários de recalque, operada pelo 

prestador de serviços, no último dia 

do ano de referência. 

Código SNIS: ES004 

3 

Operação e 

Manutenção 

de SAA e SES 

Input 

Despesas de 

exploração 

(DEX) 

R$/ano 

Valor anual das despesas realizadas 

para a exploração dos serviços, 

compreendendo Despesas com 

Pessoal, Produtos Químicos, Energia 

Elétrica, Serviços de Terceiros, Água 

Importada, Esgoto Exportado, 

Despesas Fiscais ou Tributárias 

computadas na DEX, além de Outras 

Despesas de Exploração. 

Código SNIS: FN015 

Output 

Clientes de 

água 

(EAA) 

Unidade 

Quantidade de economias ativas de 

água, que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do ano 

de referência. 

Código SNIS: AG003 

Clientes de 

esgoto 

(EAE) 

Unidade 
Quantidade de economias ativas de 

esgotos que estavam em pleno 
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Divisão Variáveis Unidades Descrição 

funcionamento no último dia do ano 

de referência. 

Código SNIS: ES003 

Volume 

faturado de 

água 

(VFA) 

1,000 

m³/ano 

Volume anual de água debitado ao 

total de economias (medidas e não 

medidas), para fins de faturamento. 

Código SNIS: AG011 

Carry-over 

discricionário 

Arrecadação 

(ARR) 
R$/ano 

Valor anual efetivamente arrecadado 

de todas as receitas operacionais, 

diretamente nos caixas do prestador 

de serviços ou por meio de terceiros 

autorizados (bancos e outros). 

Código SNIS: FN006 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A Tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas para o conjunto de variáveis 

utilizadas, referente ao primeiro (2006) e ao último (2015) ano em análise, assim como para o 

período completo da pesquisa, de 2006 a 2015. É interessante notar que, em 2006, a média dos 

investimentos em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário correspondia a 

17,9% da arrecadação total dos prestadores de serviços, já em 2015, essa relação cresceu para 

22,1%, o que pode indicar um maior esforço direcionado para a universalização dos serviços. 

Do ponto de vista da eficiência dos sistemas, os dados médios sugerem avanços, uma vez que 

a despesa média para exploração dos serviços de água e esgoto11 caiu 16,5%, passando de R$ 

412,64 por ano/economia, em 2006, para R$ 344,34 por ano/economia, em 2015. 

 
Tabela 3 – Estatísticas descritivas das variáveis do modelo DEA Network Dinâmico. 

Variáveis Período Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

INVSAA 

(R$/ano) 

2006-2015 24.169.913,71 109.958.451,55 0,00 1.989.893.532,54 

2006 19.423.546,57 70.512.640,57 0,00 602.782.927,11 

2015 32.017.467,28 172.140.602,82 0,00 1.989.893.532,54 

LIGSAA 

(Unidade) 

2006-2015 230.129 717.484 929 7.546.770 

2006 196.376 618.827 929 5.946.340 

2015 263.780 818.226 1.191 7.546.770 

PEDSAA (1,000 

m³/ano) 

2006-2015 33.831,88 104.585,30 0,02 1.101.351,00 

2006 36.041,12 125.107,60 19,20 1.101.351,00 

2015 31.535,54 86.599,25 5,76 700.909,80 

REDSAA 

(Km) 

2006-2015 2.812,22 8.173,31 5,00 71.705,50 

2006 2.508,92 7.396,77 11,00 61.469,50 

2015 3.159,15 9.125,36 15,30 71.705,50 

INVSES 

(R$/ano) 

2006-2015 27.406.002,28 126.588.501,06 0,00 1.734.689.923,46 

2006 19.630.414,73 84.382.784,93 0,00 712.704.098,16 

2015 24.174.125,92 105.628.398,44 0,00 1.146.458.520,15 

ESG 

(1,000 m³/ano) 

2006-2015 18.336,10 72.410,07 0,00 855.063,80 

2006 14.044,53 57.572,02 0,00 583.103,70 

2015 21.770,00 81.049,29 0,00 834.026,97 

LIGSES 

(Unidade) 

2006-2015 114.903 482.554 91 6.253.858 

2006 91.230 394.845 91 4.579.423 

2015 140.748 571.318 336 6.253.858 

                                                 
11 Indicador do SNIS: Despesa de exploração por economia (IN027) = despesas de exploração (FN015) dividido 

pela soma das quantidades de economias ativas de água (AG003) e de esgotos (ES003). 
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Variáveis Período Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

REDSES 

(Km) 

2006-2015 1.184,64 4.366,54 3,10 48.773,77 

2006 972,22 3.653,49 3,10 39.125,80 

2015 1.418,49 5.060,92 4,00 48.773,77 

DEX 

(R$/ano) 

2006-2015 174.815.485,08 590.234.124,52 221.452,72 6.571.040.493,07 

2006 160.373.847,80 562.305.163,05 221.452,72 5.555.448.656,71 

2015 187.285.055,39 555.612.031,27 380.721,30 5.045.641.312,80 

EAA 

(Unidade) 

2006-2015 297.990 962.780 929 10.514.797 

2006 254.214 827.961 929 8.176.048 

2015 343.436 1.103.215 1.191 10.514.797 

EAE 

(Unidade) 

2006-2015 165.389 689.854 302 8.976.747 

2006 134.437 572.832 302 6.542.197 

2015 200.459 814.257 336 8.976.747 

VFA 

(1,000 m³/ano) 

2006-2015 53.457,07 188.190,49 126,00 2.134.405,82 

2006 48.319,28 173.070,00 126,00 1.806.417,00 

2015 55.885,98 187.705,00 154,00 1.898.310,04 

ARR 

(R$/ano) 

2006-2015 249.076.038,80 961.645.434,12 98.281,88 10.895.579.877,05 

2006 218.717.208,23 890.211.554,14 139.759,99 9.748.171.919,19 

2015 254.770.871,69 865.341.119,16 136.000,00 8.605.050.360,16 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Nota: Valores financeiros constantes a 2015. Atualização dos valores financeiros com base no Índice Geral de Preços-

Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trata-se do mesmo índice utilizado para as análises do 

PLANSAB. 

 

Por fim, a última etapa de especificação do modelo consistiu na atribuição de pesos 

para períodos e divisões. Com relação aos períodos, optou-se por atribuir pesos iguais para os 

10 anos avaliados; por sua vez, no que tange às divisões, a definição dos pesos foi realizada 

mediante consulta a partes interessadas. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa eletrônica 

para coletar a opinião de representantes de entidades reguladoras, prestadores de serviços e 

especialistas no setor, conforme formulário do Apêndice B. 

 A pesquisa foi disponibilizada entre os meses de setembro e novembro de 2016 e 

contou com a participação de 16 respondentes, que distribuíram 100 pontos entre as 3 divisões 

do modelo DEA Network Dinâmico, atribuindo um maior número de pontos para a divisão 

considerada mais importante na avaliação da eficiência global dos PSAEs. 

 

Tabela 4 – Pesos das divisões do modelo DEA Network Dinâmico. 

Partes Interessadas 

(N = 16) 
Pesos por Divisão 

Grupo Nº % 
Expansão e 

Melhoria de SAA 

Expansão e 

Melhoria de SES 

Operação e 

Manutenção de 

SAA e SES 

Especialistas 6 37,5% 24,17 37,50 38,33 

Prestadores de 

Serviços1 
6 37,5% 29,69 25,67 44,64 

Reguladores 4 25,0% 32,25 30,75 37,00 

Resultado Geral 16 100,0% 28,26 31,38 40,36 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Nota 1: O grupo de prestadores de serviços respondentes é composto por 3 representantes de prestadores de serviços estaduais 

(indicadas pela Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais - AESBE), 2 representantes de prestadores 

municipais (representantes regionais da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE) e 1 

representante da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON) 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4, para todos os grupos de 

partes interessadas, a operação e a manutenção dos sistemas de água e esgotos constituem a 

divisão mais relevante para a análise de eficiência. Para o grupo de especialistas, a segunda 

divisão mais relevante é a de expansão e melhoria do sistema de esgotamento sanitário, já para 

prestadores e reguladores, a divisão de expansão e melhoria de abastecimento de água teria a 

segunda maior relevância na análise de eficiência. 

Para fins de aplicação no modelo DEA Network Dinâmico, considerando a 

importância de absorver a opinião das diferentes partes interessadas, foi aplicada a média do 

resultado geral, considerando os 16 respondentes12. Com isso, a média dos pesos atribuídos 

resultou na divisão de Operação e Manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto como a mais 

relevante para a análise de eficiência, com 40,36%, seguida pela divisão de Expansão e 

Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), com 31,38% e, por último, a divisão de 

Expansão e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), com 28,26%. 

 

4.3.2 Sistematização dos incentivos regulatórios: uma análise de conteúdo sobre as normas 

emitidas pelos reguladores dos PSAEs 

 

O marco regulatório brasileiro para o setor de saneamento básico prevê uma 

estrutura de regulação descentralizada, sob a responsabilidade dos municípios e, portanto, 

permite uma diversidade de arranjos institucionais para entidades reguladoras, ao mesmo tempo 

que possibilita a definição de diferentes estratégias de atuação por parte desses reguladores. 

Nesse contexto, para atendimento do objetivo específico “c” desta pesquisa, foi 

desenvolvida a técnica de análise de conteúdo com o intuito de sistematizar características das 

estratégias adotadas pelas entidades reguladoras na construção de incentivos regulatórios, a 

partir da sua atividade regulatória de normatização, ou seja, a partir da análise das normas 

editadas pelos reguladores. 

Segundo Krippendorff (2004, p. 18, tradução nossa), a “análise de conteúdo é uma 

técnica de pesquisa para fazer inferências replicáveis e válidas a partir de textos (ou outro 

material significativo) para os contextos de sua utilização”. White e Marsh (2006) ressaltam a 

versatilidade da análise de conteúdo como técnica rigorosa para análise de documentos no 

contexto de pesquisa de natureza qualitativa, quantitativa ou de métodos mistos. 

                                                 
12 Foi realizada uma análise de sensibilidade e os resultados do modelo DEA Network Dinâmico, com a aplicação 

dos pesos de cada uma das partes interessadas, separadamente, foram similares ao resultado com a utilização da 

média de todas as partes interessadas. Não houve alteração quanto ao ranking de eficiência entre as divisões. 
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Para os fins da presente pesquisa foi adotada a abordagem quantitativa da análise 

de conteúdo, que pode ter sua implementação dividida em 10 passos: 

 

1. Estabelecer hipóteses. 

2. Identificar os dados apropriados (texto ou outro material comunicativo). 

3. Determinar o método de amostragem e a unidade de amostragem. 

4. Extrair amostra. 

5. Estabelecer unidade de coleta de dados e unidade de análise. 

6. Estabelecer um protocolo de codificação que permita testar a hipótese. 

7. Codificar os dados. 

8. Verificar a confiabilidade da codificação e ajuste o processo de codificação se 

necessário. 

9. Analisar os dados codificados, aplicando o(s) teste(s) estatístico(s) apropriado(s). 

10. Escrever resultados. (WHITE; MARSH, 2006, p. 30, tradução nossa) 

 

Analogamente, tanto para a abordagem qualitativa como para a quantitativa, Bardin 

(2011) também propõe o sequenciamento de etapas para organização da análise de conteúdo, 

porém de maneira mais sintética, agrupando os passos em 3 fases: 1) pré-análise; 2) exploração 

do material; 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Com base no exposto, a análise de conteúdo foi conduzida a partir dos passos e 

fases propostos por White e Marsh (2006) e Bardin (2011), detalhados nos tópicos seguintes e 

sistematizado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Fluxo adotado na condução da análise de conteúdo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3.2.1 Pré-análise 

 

De acordo com Bardin (2011), a fase da pré-análise tem o objetivo de selecionar o 

material a ser analisado, sistematizar os documentos coletados e definir critérios (hipóteses, 

objetivos, indicadores, regras de recorte e codificação) para permitir a operacionalização das 

análises. Trata-se de uma etapa crítica, que inclui os 6 primeiros passos indicados por White e 

Marsh (2006) e impacta diretamente o atendimento aos objetivos da pesquisa.  

 O primeiro passo da pré-análise foi a definição do objetivo e da hipótese da 

pesquisa. Considerando que a análise de conteúdo é uma das três etapas, dentro da perspectiva 

de métodos mistos com enfoque paralelo convergente da presente tese, a condução da técnica 

visa contribuir para a análise do impacto da regulação sobre a eficiência dos PSAEs, objetivo 

geral da tese. Os resultados da análise de conteúdo foram utilizados para testar a hipótese central 

da tese, de que reguladores atuantes na definição de mecanismos de incentivos impactam 

positivamente a eficiência dos PSAEs. 

 A análise dos dispositivos do marco regulatório do setor permitiu a identificação 

dos dados adequados para o alcance do objetivo proposto. Tendo em vista que os reguladores 

interpretam os contratos por meio das normas regulatórias e que podem editar normas sobre as 

dimensões técnica, econômica e social da prestação dos serviços, o corpus de documentos para 

a análise de conteúdo foi composto pelas normas editadas pelos reguladores, podendo incluir 

resoluções, deliberações, instruções normativas, decisões e portarias. 

 Com a definição dos 156 PSAEs e das 52 entidades reguladoras que compõem a 

amostra da pesquisa, a partir de consultas aos sites dos prestadores de serviços, dos reguladores 

e da imprensa oficial dos estados e municípios, foi realizada a coleta das normas regulatórias. 

A organização das normas no repositório seguiu as diretrizes estabelecidas no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Diretrizes para organização das normas regulatórias no repositório. 

Diretrizes Descrição 

Critérios de 

inclusão 

▪ Norma editada por entidade reguladora. 

▪ Aplicável a pelo menos um dos PSAEs da amostra. 

▪ Vigência dentro do período em análise: 2006 a 2015. 

Critérios de 

exclusão 

▪ Normas que tratam exclusivamente de taxa de regulação ou taxa de fiscalização. 

▪ Normas que tratam exclusivamente de autorização para realização de audiência 

pública. 

▪ Notas técnicas com detalhamento de procedimentos aprovados por norma 

regulatória. 
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Diretrizes Descrição 

Regras de 

vigência 

▪ Vigência a partir do ano de aprovação até o final do período analisado (2015) ou até 

o ano de revogação da norma. 

▪ Para normas que estabelecem carência, considerou-se o prazo de vigência a partir do 

ano em que terminou a carência. 

▪ Para normas de aplicação de reajustes ou revisões tarifárias, considerou-se o período 

de vigência apenas no ano de sua aprovação, com exceção dos casos que foram 

tratados outros temas na norma (por exemplo: definição de metas para o ano 

seguinte).  

Regras de 

fusão 

▪ Normas que apenas alteram dispositivos de normas anteriores foram agregadas ao 

mesmo arquivo da norma original para análise conjunta. 

▪ Anexos foram agregados ao arquivo da norma que os aprovou.  

Regras de 

cadastro 

▪ As normas foram arquivadas no formato pdf em pasta específica denominada de 

repositório. 

▪ Cada norma recebeu um identificador com numeração sequencial. 

▪ O identificador inicia o nome do arquivo, que é complementado com a sigla da 

entidade reguladora, a sigla do tipo de norma, o número da norma e o ano de 

aprovação, como no caso:  “1.ARSAM_RES_003_2010”. 

▪ Após salvar o arquivo da norma no repositório, seus dados foram inseridos em 

planilha específica contendo as seguintes colunas: identificador da norma, nome da 

norma (conforme arquivo), tipo da norma, número de páginas, sigla da entidade 

reguladora, arranjo institucional do regulador (estadual, municipal, consorciado), 

identificador do(s) prestador(es) regulado(s), abrangência de atuação do(s) 

prestador(es) regulado(s), tipo de propriedade do(s) prestador(es) regulado(s), região 

geográfica do(s) prestador(es) regulado(s) e anos de vigência. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Após a coleta de todas as normas, foram realizadas leituras flutuantes que 

subsidiaram o estabelecimento das regras de recorte (unidades de registro e unidades de 

contexto), a escolha de códigos para as categorias de análise e a definição das regras de 

contagem, aspectos utilizados na construção do protocolo de codificação. 

 Sobre as regras de recorte, é importante esclarecer que a unidade de registro 

“corresponde ao segmento de conteúdo considerado unidade de base, visando a categorização 

e a contagem frequencial” (BARDIN, 2011, p. 134), já a unidade de contexto “corresponde ao 

segmento da mensagem, cujas dimensões [...] são ótimas para que se possa compreender a 

significação exata da unidade de registro” (BARDIN, 2011, p. 137). No protocolo de 

codificação, as unidades de registro foram denominadas como “códigos”, por sua vez, as 

unidades de contexto são fragmentos do texto, geralmente constituídos por artigos das normas, 

e foram denominadas como “referências”, para fins de apresentação dos resultados. 

 De acordo com Bardin (2011, p. 147), categorias “são rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registro [...]) sob um título genérico, agrupamento 

esse efetuado em razão das características comuns destes elementos”. Nesse sentido, as 

categorias de análise foram definidas com base nos instrumentos disponíveis na política 
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regulatória, conforme modelo conceitual da pesquisa, e a escolha dos códigos para compor cada 

categoria se deu por seu relacionamento temático, após leitura exploratória das normas 

coletadas. 

 Definidas as categorias e seus respectivos códigos, a regra de contagem dos códigos 

adotada foi a de frequência não ponderada. Para tanto, a presença de um determinado código 

foi contabilizada por norma, logo, a identificação de apenas uma referência por norma foi 

suficiente para codificação, não sendo permitidas repetições de códigos dentro da mesma norma 

regulatória. 

 Sobre o protocolo de codificação, cabe acrescentar que foram observadas as 

diretrizes destacadas por White e Marsh (2006): o protocolo foi determinado a priori, 

contemplando categorias relevantes para testar a hipótese estabelecida; considerou códigos e 

categorias excludentes entre si; e, conforme, explicitado na Figura 6, sempre que modificado, 

o protocolo foi reaplicado às normas já codificadas. As categorias temáticas adotadas no 

protocolo foram descritas no Quadro 3 e estão listadas a seguir: 1) Regime tarifário; 2) 

Atualização de níveis tarifários; 3) Expansão e melhoria dos sistemas; 4) Condições gerais e 

qualidade da prestação dos serviços; 5) Gestão empresarial; 6) Transparência e 

responsabilização. 

 O último passo da fase de pré-análise foi o de preparação do material. Considerando 

que o software de análise de dados qualitativos QSR NVivo Pro® (versão 11) foi a ferramenta 

escolhida para auxiliar nos processos relacionados com a exploração do material e o tratamento 

dos dados, a preparação do material foi iniciada com a inclusão das 531 normas regulatórias 

como fontes no NVivo®. Após a inclusão das fontes, o sistema foi preparado com base no 

protocolo de codificação previamente definido. A inclusão do protocolo de codificação no 

NVivo® se deu por meio da criação de nós13 hierarquizados com as categorias temáticas e seus 

respectivos códigos. 

 Para possibilitar a posterior exportação do banco de dados da codificação para 

realização da análise de dados em painel, foram incluídos no Nvivo® casos organizados por 

prestador e ano, totalizando 1.560 casos (156 PSAEs x 10 anos). Para cada caso foram 

relacionadas fontes ou normas regulatórias, de acordo com o ano de vigência e o PSAE que está 

submetido à referida norma. Por fim, foram informados atributos para cada PSAE e para cada 

norma regulatória. Os atributos dos PSAEs (casos) foram a abrangência de atuação, o tipo de 

                                                 
13 “Nós são recipientes para sua codificação que representam temas, tópicos ou outros conceitos – eles permitem 

que você reúna materiais relacionados em um lugar para que possa procurar padrões e ideias emergentes” (QSR 

INTERNATIONAL, 2017, p.6). 
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propriedade, a região geográfica, o resultado da eficiência global calculada pelo DEA (eficiente 

ou ineficiente) e a situação da regulação (regulado ou não regulado). Para as normas 

regulatórias (fontes) foram incluídos atributos relativos ao arranjo institucional do regulador, 

ano de início da atuação do regulador no setor e sigla do regulador. 

 

4.3.2.2 Exploração do material 

 

 Na etapa de exploração do material, que contempla os passos 7 e 8 de White e 

Marsh (2006), os procedimentos definidos durante a pré-análise foram implementados, logo, o 

protocolo de codificação foi aplicado às 531 normas regulatórias que constituíram, 

inicialmente, o corpus da pesquisa. 

 A versão preliminar do protocolo de codificação contou com 6 categorias e 25 

códigos, porém, após a etapa de leituras flutuantes das normas, a primeira versão do protocolo 

para operacionalização da codificação ampliou o número de códigos para 47, chegando à quinta 

versão com 49 códigos, agrupados nas 6 categorias. 

 O processo de codificação ocorreu entre os meses de fevereiro e março de 2017, 

com duração de 56 horas e 51 minutos, e se deu por meio da leitura sequencial das normas, que 

totalizaram 5.089 páginas. As leituras foram apoiadas por ferramentas de busca de palavras e, 

sempre que necessário, foram criados “memos” no NVivo®, ou seja, observações da 

pesquisadora sobre decisões adotadas durante a codificação. 

A codificação contemplou procedimentos de verificação contínua, realizados após 

a leitura e codificação de cada norma. A verificação foi realizada por meio da geração de uma 

matriz de codificação específica para a norma, que permitiu realizar as seguintes checagens: 1) 

quais códigos foram atribuídos à norma, com o objetivo de conferir a pertinência do código à 

referência textual codificada; 2) se o mesmo código foi atribuído mais de uma vez à mesma 

norma, possibilitando a correção de duplicidades, tendo em vista que a regra de contagem prevê 

apenas uma referência por código e norma; e 3) se os códigos ausentes de fato não poderiam 

ser atribuídos à norma. Quando necessário, ajustes na codificação foram realizados, gerando 

uma nova matriz de codificação, antes que a próxima norma fosse codificada.  

 Diante da necessidade de reaplicação do protocolo sempre que esse foi ajustado e 

considerando os resultados do processo de verificação contínua dos códigos, algumas normas 

passaram por mais de uma rodada de codificação. Conforme apresentado na Tabela 5, a maior 

parte das normas (517) teve sua codificação concluída com apenas uma rodada, 12 normas 

precisaram de duas rodadas, 1 norma de três rodadas e 1 outra norma de cinco rodadas. Como 
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os ajustes de protocolo foram identificados na codificação das primeiras normas, e com a 

repetição de alguns padrões, a sequência de codificação possibilitou que mais de 95% das 

normas fossem codificadas com uma rodada. 

 

Tabela 5 – Quantidade de normas e referências codificadas de acordo com o número de rodadas de 

codificação. 

 1 rodada 2 rodadas 3 rodadas 4 rodadas 5 rodadas Total 

Normas 517 12 1 0 1 531 

Referências 1.342 103 25 0 19 1.489 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

 Por fim, a última etapa da fase de exploração do material se deu com a validação 

da codificação. O processo de validação foi realizado pela própria pesquisadora, por meio da 

reavaliação da matriz de codificação e das referências codificadas, o que resultou em alterações 

no protocolo de codificação, nas vigências e codificações de algumas normas e na quantidade 

final de normas que compõem o corpus da pesquisa. 

 Ao reavaliar a codificação, a pesquisadora identificou inconsistências relacionadas 

com a terminologia adotada pelas entidades reguladoras ao se referirem a reajustes e revisões 

tarifárias. Com isso, optou-se por agregar os códigos que tratavam separadamente os reajustes 

e as revisões de tarifas14, evitando interpretações equivocadas. Essa fusão de códigos gerou a 

versão final do protocolo de codificação com 6 categorias e 47 códigos, conforme apresentado 

no Apêndice C. 

 Como consequência da fusão dos códigos e do ajuste no protocolo de codificação, 

para garantir o cumprimento das regras de contagem, 27 normas regulatórias foram 

recodificadas. O processo de validação também revelou a necessidade de ajustar a codificação 

de outras 10 normas regulatórias. Ao final, a validação demandou o aperfeiçoamento da 

codificação de apenas 6,9% das normas analisadas.  

 Além dos ajustes de códigos, as análises desenvolvidas durante o processo de 

validação geraram a ampliação da vigência de 4 normas regulatórias, que foram vinculadas aos 

seus respectivos casos de PSAEs por ano. A validação também possibilitou a identificação de 

8 normas regulatórias sem nenhum código atribuído. Tais normas não tiveram referências 

                                                 
14 Os códigos “Procedimentos e prazos para reajuste de tarifas” e “Procedimentos e prazos para revisão de tarifas” 

foram convertidos em “Procedimentos e prazos para revisão ou reajuste de tarifas”; os códigos “Aplicação de 

índice de reajuste tarifário” e “Aplicação de índice de revisão tarifária” foram agregados para “Aplicação de índice 

de revisão ou reajuste de tarifas”. 
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codificadas, pois tratavam exclusivamente de procedimentos internos dos reguladores, de 

sanções apenas para os usuários ou, ainda, de efeitos para o ano de 2016. Como consequência, 

optou-se por retirar as 8 normas do corpus da pesquisa, por não atenderem a todos os critérios 

de inclusão definidos no Quadro 11. 

 Por fim, após o processo de validação da codificação, a exploração do material 

gerou, para a fase de tratamento de resultados, os insumos sintetizados no Quadro 12. 

 
Quadro 12 – Resultado final da exploração do material. 

Normas regulatórias 

codificadas 
Referências codificadas Categorias temáticas Códigos de incentivos 

523 1.460 6 47 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.2.3 Tratamento dos resultados 

 

 Os últimos dois passos da análise de conteúdo, propostos por White e Marsh (2006), 

constituem a fase de tratamento dos resultados. Conforme destaca Bardin (2011, p. 131), os 

resultados brutos, após tratados, “condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela 

análise”, com o objetivo de que tais resultados sejam válidos e significativos. 

 Nesse sentido, com auxílio do software NVivo Pro®, versão 11, o tratamento dos 

resultados contemplou a construção de tabelas de frequência de codificação por categorias de 

incentivos, assim como a frequência por código, conforme agrupamento de categorias, e a 

exemplificação com referências textuais correspondentes. 

 A análise da frequência de codificação também foi desenvolvida a partir do seu 

agrupamento por arranjo institucional dos reguladores e de acordo com o ano de início da 

atividade do regulador no setor de saneamento básico. Adicionalmente, foi realizada uma 

análise de clusters das categorias de incentivos com base na similaridade de codificação, por 

meio da correlação de Pearson. 

 Além da análise de frequência também foi realizada uma avaliação do alcance dos 

incentivos regulatórios identificados. O alcance dos incentivos foi calculado a partir da estrutura 

de casos, multiplicando-se o total de PSAEs submetidos a determinado incentivo regulatório 

pelo quantitativo de anos de vigência do referido incentivo, totalizando 6.635 códigos de 

incentivos vigentes para 68 PSAEs (regulados e submetidos a algum incentivo regulatório), 

entre 2006 e 2015. Para cada categoria, foi calculado um fator de alcance, considerando a razão 

entre o alcance dos incentivos da categoria e o total de incentivos vigentes no conjunto das 
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normas regulatórias avaliadas. O fator de alcance também foi calculado de acordo com os 

atributos dos PSAEs: região geográfica, tipo de propriedade e abrangência. 

Por fim, como última etapa da estratégia paralela convergente adotada na tese, as 

frequências dos códigos e das categorias de incentivos foram organizadas em banco de dados 

específico para compor o modelo econométrico descrito no tópico seguinte, o que possibilitou 

testar a hipótese proposta. 

 

4.3.3 Regulação e eficiência dos PSAEs: especificações do modelo econométrico 

 

De acordo com LIU et al (2013), a partir de revisão da literatura para identificação 

de estudos com DEA, entre os anos de 1978 e 2010, a área mais explorada entre esses estudos 

é a de avaliações em dois estágios, com verificações do impacto de variáveis ambientais na 

eficiência produtiva.  

Alinhando-se a esse debate, em atendimento ao quarto objetivo da presente tese, foi 

conduzida uma análise de segundo estágio, com utilização dos resultados obtidos por meio do 

DEA Network Dinâmico e da análise de conteúdo, com o intuito de medir o efeito da regulação 

sobre a eficiência dinâmica global e divisional dos PSAEs. 

Nesse contexto, Liu, Lu e Lu (2016) reforçam que encontrar os fatores que 

impactam a eficiência tem sido uma questão enfatizada em muitas aplicações com DEA, entre 

outros motivos, por sua relevância como ferramenta gerencial para que tomadores de decisão 

possam melhorar níveis de desempenho. No entanto, os autores chamam atenção para o fato de 

que ainda existe uma intensa discussão sobre qual modelo de regressão é mais adequado para 

as análises de segundo estágio. Em meio a esse debate podem ser destacadas alternativas que 

apontam para a estimação por máxima verossimilhança de um modelo de regressão truncada 

(SIMAR; WILSON; 2007; SIMAR; WILSON, 2011) ou, alternativamente, para a estimação de 

modelos por mínimos quadrados ordinários (BANKER; NATARAJAN, 2008; MCDONALD, 

2009).  

Em revisão realizada para subsidiar as análises aqui propostas, conforme detalhado 

na seção 3.2, verificou-se que diversos métodos têm sido aplicados para análise do impacto da 

regulação sobre medidas de desempenho (regressão múltipla, mínimos quadrados empilhados, 

regressão truncada, painel com efeitos fixos, painel com efeitos aleatórios e painel dinâmico). 

Especificamente com aplicação do modelo DEA Network Dinâmico de Tone e Tsutsui (2014), 

foi detectado apenas um estudo com análise de dois estágios. Trata-se de uma avaliação, 

conduzida por Wu et al (2016), acerca do impacto do gerenciamento de resultados sobre a 
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eficiência de bancos do sudeste asiático. Os autores, após realização dos testes de Breusch–

Godfrey e Hausman, optaram por um modelo de dados em painel com estimador de efeitos 

fixos. Além disso, como análise de sensibilidade, Wu et al (2016) também implementarem o 

modelo de regressão truncada proposto por Simar e Wilson (2007), obtendo resultados 

semelhantes.  

Tendo em vista que não foram encontrados estudos específicos para o setor de 

saneamento básico com aplicação do modelo DEA Network Dinâmico como medida de 

desempenho, foi realizada, com auxílio do pacote estatístico Stata®, versão 13, uma análise de 

dados em painel, assim como em Wu et al (2016), resultando no seguinte modelo econométrico: 

 

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑡 =  𝜃 + 𝑹𝒆𝒈𝑖𝑡𝛾 +  𝑿𝑖𝑡𝛽 +  𝛿𝑡 +  𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 (16) 

 

Em que i é um índice por PSAE (i = 1, ..., 155)15, t é um índice por período de tempo 

(t = 2006, ..., 2015), 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑡 é o escore de eficiência por período de tempo obtido por meio do 

DEA Network Dinâmico, 𝜃 é a constante, 𝑹𝒆𝒈𝑖𝑡 contempla variáveis que representam a 

regulação, 𝑿𝑖𝑡 é uma matriz de características observáveis do PSAE i que variam no tempo, 

𝛿𝑡 é o conjunto de variáveis dummies anuais, 𝑎𝑖 é um efeito fixo do PSAE i que mede a 

heterogeneidade constante no tempo entre PSAEs e 𝑢𝑖𝑡 é um termo idiossincrático de fatores 

não observáveis. 

A estimativa da equação (16) foi realizada a partir de modelos de efeitos fixos e 

efeitos aleatórios. Conforme destaca Wooldridge (2013), no modelo de painel com efeitos fixos 

os atributos de cada PSAE (𝑎𝑖), não observados e constantes no tempo, são potencialmente 

correlacionados com as variáveis explicativas que variam no tempo (𝑿𝑖𝑡, 𝑹𝒆𝒈𝑖𝑡), logo, o viés 

de heterogeneidade, originado dessa relação, é eliminado ao se diferenciar os dados ao longo 

do tempo, removendo os efeitos fixos. Em contrapartida, o modelo de efeitos aleatórios presume 

que as características não observáveis e constantes no tempo para cada PSAE não são 

correlacionadas com as variáveis explicativas, portanto, os efeitos fixos não são removidos da 

análise. A escolha entre os estimadores de efeitos fixos e aleatórios foi feita com base no 

resultado do teste de Hausman, a partir do qual, ao rejeitar a hipótese nula, define-se a utilização 

do modelo de efeitos fixos. 

                                                 
15 Como os dados de precipitação média anual não estavam disponíveis para o estado de Rondônia, a “CAERD-

Porto Velho-RO” não foi incluída na análise de dados em painel. 



 

 

101 

 

Considerando, ainda, o problema da correlação serial, ou seja, o fato de que o termo 

de erro é correlacionado entre períodos de tempo diferentes para um mesmo PSAE, para todos 

os modelos selecionados foi especificado que os erros-padrão permitem a correlação intragrupo. 

Portanto, os modelos foram estimados com erros-padrão robustos a cluster, nos quais as 

observações são independentes entre grupos (clusters), mas não necessariamente dentro de 

grupos, absorvendo-se cada PSAE como um cluster. 

Assim como em Wu et al (2016), além dos modelos de painel com efeitos fixos e 

efeitos aleatórios, também foi estimado o modelo de regressão truncada de Simar e Wilson 

(2007), apenas para a análise do impacto da regulação sobre a eficiência global dos PSAEs16, 

com a inclusão de variáveis dummies para cada PSAE e 3.000 repetições no processo de 

bootstrap para obtenção de erros-padrão e intervalos de confiança. 

Para subsidiar as análises desenvolvidas, foram implementadas combinações 

distintas de variáveis em diferentes versões do modelo. A variável dependente (𝑒𝑓𝑓𝑖𝑡) incluiu o 

escore de eficiência dos PSAEs por período de tempo, assim como os escores de eficiência 

divisional por período de tempo, com o objetivo de avaliar o impacto dos incentivos 

regulatórios sobre a eficiência global dos PSAEs e sobre a eficiência das divisões de Expansão 

e Melhoria de SAA, Expansão e Melhoria de SES e Operação e Manutenção de SAA e SES, 

que compõem os processos internos dos prestadores. 

Entre as diferentes abordagens para representação da regulação (𝑹𝒆𝒈𝑖𝑡) foram 

utilizadas variáveis binárias indicando se o PSAE i é regulado no período t ou ainda a presença 

de determinados tipos de incentivos regulatórios (com base na análise de conteúdo), além de 

combinações de arranjos institucionais e diferentes números de reguladores. O efeito esperado 

para as variáveis que representam a regulação, sustentado no modelo conceitual da pesquisa, é 

positivo. 

Espera-se também que a utilização das diferentes variáveis, dispostas no Quadro 

13, contribua para a discussão acerca da forma mais adequada de captação do efeito dos 

incentivos regulatórios sobre o desempenho dos prestadores regulados, conforme debatido na 

seção 3.2. 

 

 

 

                                                 
16 No caso das eficiências divisionais como variáveis dependentes, o processo de maximização do Stata® não 

convergiu para uma solução (convergence not achieved, r(430)). 
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Quadro 13 – Características observáveis consideradas nos modelos explicativos para representação da 

regulação. 

Variáveis Descrição 

Existência de regulação 

(dreg) 

Dummy para situação da regulação do PSAE i no período t, sendo 

1 para “regulado” e 0 para “não regulado”. 

Número de reguladores 

(dreg1, dreg2, dreg3, dreg4) 

Dummies para número de entidades que regulam o PSAE i no 

período t. 

Regulador municipal 

(dregmun) 

Dummy para regulador, responsável pela regulação do PSAE i no 

período t, com arranjo institucional exclusivamente municipal. 

Regulador estadual 

(dregest) 

Dummy para regulador, responsável pela regulação do PSAE i no 

período t, com arranjo institucional exclusivamente estadual. 

Regulador consorciado 

(dregcon) 

Dummy para regulador, responsável pela regulação do PSAE i no 

período t, com arranjo institucional exclusivamente de consórcio. 

Outras combinações de arranjos 

regulatórios 

(dregout) 

Dummy para reguladores, responsáveis pela regulação do PSAE i 

no período t, com diferentes arranjos institucionais. 

Presença de incentivos regulatórios 

(cat1d, cat2d, cat3d, cat4d, cat5d, cat6d) 

Dummies para presença de incentivos regulatórios vigentes para o 

PSAE i no período t, sendo 1 quando a quantidade de incentivos 

na categoria for maior que 0.  

Quantidade de incentivos regulatórios 

por categoria temática 

(cat2n1, cat2n2, cat2n3, cat2n4, cat2n5m, 

cat3n1, cat3n2, cat3n3, cat3n4, cat3n5m, 

cat5n1, cat5n2, cat5n3, cat5n4, cat5n5m) 

Dummies para número de códigos de incentivos identificados nas 

normas regulatórias para o PSAE i no período t, conforme 

categoria temática. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Antes de apresentar as demais características observáveis, é importante esclarecer 

que determinadas características não foram inseridas como variáveis ambientais no modelo 

explicativo, pois já compõem ou estão relacionadas com o modelo DEA Network Dinâmico, 

quais sejam: perdas de água, volume de esgoto tratado, investimentos realizados (incluindo 

empréstimos e subsídios do governo), população atendida, consumo por domicílio, escopo de 

atuação do prestador (água e esgoto), tarifa média e micromedição. Sendo assim, as 

características incluídas na análise de segundo estágio, considerando o conjunto de variáveis 

explicativas que foram discutidas na revisão sistematizada na seção 3.2, estão descritas no 

Quadro 14. 

As duas primeiras variáveis constituem medidas de densidade das redes de água 

(densaa) e de esgoto (denses), obtidas ao relacionar o número de economias ativas ou de clientes 

com a extensão das redes. Trata-se de uma relação recorrente na literatura, pois a maior 

densidade pode gerar menor esforço para expansão e melhoria dos sistemas, embora também 

contribua para o risco de sobrecargas na rede. 

 Outras variáveis presentes com frequência nos estudos de dois estágios para o setor 

são as proporções de volume de água com captação de superfície e de economias residenciais. 

Considerando que o volume produzido de água é informado pelos PSAEs brasileiros ao SNIS 
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e subdividido em volume tratado por simples desinfecção (correspondente ao volume captado 

de manancial subterrâneo) e volume tratado em Estação de Tratamento de Água (ETA), essa 

última medida foi utilizada como proxy para o volume de água captada em mananciais de 

superfície (propeta). No que se refere às proporções de economias residenciais, foram incluídas 

nos modelos as variáveis de participação dos clientes residenciais sobre o total de clientes de 

abastecimento de água (partsaares) e participação de clientes residenciais de esgoto (partsaares). 

Diferentes tipos de clientes e formas de tratamento de água e esgoto impactam os custos de 

operação dos sistemas e, consequentemente, sua eficiência. 

 

Quadro 14 – Outras características observáveis consideradas nos modelos explicativos. 

Variáveis Unidade Descrição 

Densidade da rede de 

água 

(densaa) 

economias 

/ km 

Razão entre a quantidade de economias ativas de água e a extensão 

da rede de abastecimento de água, para o PSAE i no período t. 

 

Código SNIS: AG003/AG005. 

Densidade da rede de 

esgoto 

(denses) 

economias 

/ km 

Razão entre a quantidade de economias ativas de esgoto e a extensão 

da rede de esgotamento sanitário, para o PSAE i no período t. 

 

Código SNIS: ES003/ES004. 

Proporção de água 

tratada em ETA 

(propeta) 

% 

Razão entre o volume de água tratada em Estação de Tratamento de 

Água (ETA) e o volume de água produzido, para o PSAE i no 

período t. 

 

Código SNIS: AG007/AG006. 

Participação das 

economias residenciais 

de água 

(partsaares) 

% 

Razão entre a quantidade de economias residenciais ativas de água e 

a quantidade de economias ativas de água, para o PSAE i no período 

t. 

 

Código SNIS: AG013/AG003. 

Participação das 

economias residenciais 

de esgoto 

(partsesres) 

% 

Razão entre a quantidade de economias residenciais ativas de esgoto 

e a quantidade de economias ativas de esgoto, para o PSAE i no 

período t. 

 

Código SNIS: ES008/ES003. 

Municípios atendidos 

(muntot) 
Unidade 

Quantidade total de municípios em que atua o PSAE i no período t, 

seja na sede municipal ou localidades, com qualquer dos serviços 

(abastecimento de água ou esgotamento sanitário), possuindo ou não 

um instrumento de formalização da delegação (contrato ou 

convênio). 

 

Código SNIS: GE005. 

Precipitação média 

anual 

(precmed) 

1.000 mm 

/ ano 

Razão entre o somatório da precipitação anual medida pelas estações 

pluviométricas convencionais, localizadas no estado de atuação do 

PSAE i no período t, e a quantidade de estações pluviométricas 

convencionais localizadas no estado de atuação do prestador de 

serviços. 

 

Banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Precipitação média 

anual ao quadrado 

(precmed2) 

1.000 mm 

/ ano 

Quadrado da razão entre o somatório da precipitação anual medida 

pelas estações pluviométricas convencionais, localizadas no estado 

de atuação do PSAE i no período t, e a quantidade de estações 
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Variáveis Unidade Descrição 

pluviométricas convencionais localizadas no estado de atuação do 

prestador de serviços. 

 

Banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

PIB per capita 

(apibcap) 

R$ 

1.000,00 / 

habitante 

Razão entre o somatório do Produto Interno Bruto (PIB) dos 

municípios atendidos pelo PSAE i no período t e o somatório da 

população desses municípios. 

 

Banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Tipo de propriedade 

(proppsae) 
Dummy 

Tipo de propriedade do PSAE i, sendo 1 para “pública” e 0 para 

“privada”. 

 

Banco de dados SNIS. 

Região geográfica 

(nortpsae, nordpsae, 

sulpsae, sudpsae) 

Dummy 

Região geográfica na qual o PSAE i atua. 

 

Constante no tempo. 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Valores financeiros constantes a 2015. Atualização dos valores financeiros com base no Índice Geral de Preços-

Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trata-se do mesmo índice utilizado para as análises do 

PLANSAB. 

 

Sobre a abrangência dos prestadores, foi considerado o número de municípios 

atendidos pelos PSAEs (muntot), que depende de delegações por parte do poder concedente e 

pode gerar economias de escala, além da possibilidade de subsídios cruzados entre sistemas de 

diferentes localidades, notadamente, nos casos de abrangência regional. Por sua vez, o PIB per 

capita (apibcapm) foi incluído na análise do ambiente socioeconômico de atuação dos 

prestadores e as variáveis de precipitação média anual (precmedm e precmed2m) possibilitaram 

a incorporação de condições climáticas, já que escassez e excessos de chuvas podem 

comprometer o desempenho dos sistemas. 

Por fim, também foram consideradas como variáveis de controle, uma dummy para 

o tipo de propriedade do PSAE (pública ou privada), e dummies para a região geográfica do 

PSAE. Essas últimas, por serem constantes no tempo, não foram aplicadas nos modelos com 

efeitos fixos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados das três etapas de análise que compõem o percurso metodológico para 

alcance dos objetivos desta tese estão apresentados no presente capítulo. Além da exposição 

dos resultados, os tópicos seguintes também contemplam sua discussão à luz do modelo 

conceitual da pesquisa, conforme tópico 2.3, e da literatura empírica sistematizada na seção 3.2. 

 

5.1 AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PSAES SOB UMA PERSPECTIVA DINÂMICA E 

DE REDE 

 

 A avaliação da eficiência dos prestadores, prevista no segundo objetivo específico 

da tese, foi realizada por meio da aplicação do modelo DEA Network Dinâmico, com retornos 

variáveis de escala e não orientado, desenvolvido especificamente para o setor de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário (conforme descrito no tópico 4.3.1.2), para uma amostra de 

156 PSAEs brasileiros, gerando os resultados apresentados a seguir. 

 A aplicação do modelo DEA Network Dinâmico gerou um escore de eficiência 

global para cada PSAE, que abrange o resultado da eficiência das três divisões para todos os 10 

anos (2006 a 2015). Também foram obtidos escores de eficiência global por período, 

considerando o resultado para cada um dos anos isoladamente. 

 De maneira similar à análise da eficiência global, foram calculados escores de 

eficiência para as divisões de Expansão e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 

(SAA), Expansão e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) e Operação e 

Manutenção de SAA e SES. Na análise da eficiência divisional também são gerados um escore 

geral, contemplando o resultado do período completo, e escores específicos para cada ano, 

possibilitando a análise período-divisional. 

 Os escores de eficiência, tanto global como divisional, variam de 0 a 1 e aqueles 

PSAEs que obtêm escore igual a 1 são considerados eficientes, formando a fronteira de 

eficiência. Dessa forma, quanto mais próximo de 0, pior o desempenho do PSAE no que diz 

respeito à eficiência relativa, ou seja, maior a distância da fronteira de eficiência e mais esforço 

precisa ser empreendido pelo PSAE para melhorar seus processos de aplicação de insumos e 

geração de produtos, considerando o desempenho dos demais prestadores avaliados. 

 A partir da análise da Tabela 6, que apresenta o resumo dos resultados de eficiência, 

verifica-se que a eficiência global obteve um escore médio de 0,373. Trata-se de um nível baixo 

de eficiência, o qual indica que os PSAEs investigados poderiam aperfeiçoar a realização de 
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investimentos para expansão e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, bem como seus processos de operação e manutenção, em média, 62,7%. 

Mesmo no ano de 2006, que apresentou o melhor desempenho relativo (0,502), os PSAEs ainda 

poderiam melhorar seu nível médio de eficiência em cerca de 50,0%. 

   

Tabela 6 – Resumo dos resultados da análise de eficiência global e divisional dos PSAEs. 

Resultados por 

Divisão 

(N = 156) 

Ano 

Geral 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eficiência 

Global 

Med 0,373 0,502 0,439 0,439 0,440 0,391 0,396 0,392 0,371 0,372 0,396 

Max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Min 0,051 0,027 0,020 0,032 0,021 0,032 0,045 0,029 0,042 0,029 0,032 

Des 0,226 0,278 0,261 0,260 0,251 0,238 0,250 0,251 0,239 0,251 0,256 

PE 6 12 8 8 6 6 6 6 6 7 8 

Expansão e 

Melhoria 

de SAA 

Med 0,641 0,636 0,601 0,660 0,664 0,648 0,636 0,602 0,653 0,645 0,667 

Max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Min 0,244 0,111 0,161 0,165 0,159 0,209 0,139 0,222 0,113 0,141 0,184 

Des 0,201 0,286 0,269 0,239 0,255 0,236 0,244 0,237 0,236 0,238 0,236 

PE 9 41 27 31 32 25 24 22 28 26 30 

Expansão e 

Melhoria 

de SES 

Med 0,368 0,492 0,386 0,385 0,371 0,304 0,336 0,354 0,332 0,359 0,365 

Max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Min 0,019 0,007 0,005 0,008 0,003 0,009 0,002 0,002 0,006 0,003 0,002 

Des 0,281 0,379 0,372 0,381 0,361 0,327 0,322 0,340 0,331 0,343 0,337 

PE 7 29 17 19 15 12 9 12 13 17 13 

Operação e 
Manutenção 

de SAA e 

SES 

Med 0,502 0,588 0,561 0,528 0,516 0,482 0,461 0,447 0,467 0,489 0,481 

Max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Min 0,082 0,079 0,079 0,070 0,025 0,047 0,052 0,061 0,088 0,116 0,099 

Des 0,226 0,279 0,260 0,242 0,259 0,291 0,267 0,270 0,260 0,267 0,267 

PE 6 21 17 10 10 10 8 10 9 13 13 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Med = média; Max = máximo; Min = mínimo; Des = desvio-padrão; PE = número de prestadores eficientes. 
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O baixo nível de eficiência global calculado pelo modelo DEA Network Dinâmico 

pode indicar que a consideração da estrutura interna dos PSAEs (3 divisões) revela ineficiências 

não captadas por estudos anteriores. Tendo isso em vista, para uma melhor compreensão do 

impacto da análise de rede na avaliação da eficiência dos prestadores, também foram gerados 

resultados para um modelo DEA Dinâmico, que não considera os processos internos, 

substituindo as divisões pelo formato tradicional de “caixa preta” ou estrutura agregada. O 

referido modelo, assim como em Tone e Tsutsui (2014) e Kawaguchi, Tone e Tsutsui (2014), 

considera a mesma amostra de PSAEs, as mesmas variáveis de insumos, produtos e carry-overs, 

porém desconsidera as variáveis de links. 

De acordo com os dados apresentados no Gráfico 4, os escores de eficiência do 

modelo dinâmico tradicional sempre são superiores aos escores do DEA Network Dinâmico. 

Embora não seja possível comparar diretamente os escores, devido a especificidades de cada 

modelo, outra evidência relevante é o fato de que o número de prestadores eficientes no DEA 

Dinâmico supera o número de PSAEs eficientes no DEA Network Dinâmico de forma 

considerável.  

 

Gráfico 4 – Escores de eficiência por ano. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

Com base na eficiência global, conforme Gráfico 5, incluindo todos os anos 

avaliados, o modelo DEA Network Dinâmico posicionou 4% dos 156 PSAEs na fronteira de 

eficiência, já no DEA Dinâmico o número de PSAEs eficientes correspondeu a 19% da amostra. 

Logo, o DEA Network Dinâmico é um modelo mais exigente e permite a análise de ineficiências 
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presentes nos processos internos dos PSAEs, que não são expostas com a aplicação dos modelos 

tradicionais. 

 

Gráfico 5 – Número de PSAEs eficientes por ano. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa 

 

No que diz respeito aos resultados divisionais, conforme dados da Tabela 6, a 

divisão de Expansão e Melhoria de SAA apresentou o melhor desempenho, com escore de 

0,641, seguida pela divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES, com escore de 0,502, e 

o pior desempenho ficou com a divisão de Expansão e Melhoria de SES, com escore de 0,368. 

A ordem do desempenho das divisões pode ser explicada pela própria evolução histórica do 

setor de saneamento básico brasileiro. 

Historicamente, o abastecimento de água foi priorizado em relação ao esgotamento 

sanitário, conforme destaca Farias (2011, p. 72): "os investimentos do PLANASA foram 

voltados prioritariamente ao sistema de abastecimento de água, que apresentava um menor 

custo e um retorno financeiro mais rápido". O PLANASA (criado em 1971) também priorizou 

a expansão dos sistemas em detrimento da sua operação e manutenção (TUROLLA, 2002). 

Conforme discutido na introdução desta tese, apenas na história recente do setor, com o novo 

marco regulatório (2007) e a aprovação do Plano Nacional de Saneamento Básico (2013), houve 

uma maior ênfase na universalização tanto do serviço de água como do esgotamento sanitário 

e no equilíbrio dessa expansão dos sistemas (medidas estruturais) com ações voltadas para sua 

manutenção e melhoria contínua das operações (medidas estruturantes). 

  Com relação ao número de PSAEs eficientes, também houve variação entre as 

divisões, no entanto, em todos os anos, como pode ser observado no Gráfico 6, a divisão de 
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Expansão e Melhoria de SAA apresentou maior número de PSAEs eficientes; em segundo 

esteve a divisão de Expansão e Melhoria de SES e por último a de Operação e Manutenção de 

SAA e SES. Considerando o escore geral de eficiência, 10 PSAEs alcançaram a fronteira de 

eficiência para todos os períodos, sendo que 6 PSAEs estão na fronteira de eficiência global e, 

consequentemente, foram eficientes em todas as divisões. Além desses 6 com eficiência global, 

outros 3 prestadores foram eficientes apenas para a divisão de Expansão e Melhoria de SAA e 

1 foi eficiente na divisão de Expansão e Melhoria de SES. 

 

Gráfico 6 – Número de PSAEs eficientes por ano e por divisão. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

 Assim como em estudos anteriores que utilizaram o DEA Network Dinâmico para 

outros setores, a análise da correlação de Spearman apontou para uma relação fraca entre as 

eficiências das divisões (KAWAGUCHI; TONE; TSUTSUI, 2014; TRAN; VILLANO, 2015), 

no entanto, revelou uma correlação positiva e estatisticamente significante entre a eficiência 

das divisões e a eficiência global. De acordo com o exposto na Tabela 7, a eficiência da divisão 

de Expansão e Melhoria de SES apresenta a maior relação com a eficiência global, seguida pela 

divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES, e, por fim, a divisão de Expansão e Melhoria 

de SAA. De fato, a divisão de Expansão e Melhoria de SES apresenta a maior possibilidade de 

melhoria por parte dos PSAEs, o que pode resultar em incrementos significativos da eficiência 

global. 
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Tabela 7 – Correlação de Spearman entre os escores de eficiência global e 

divisional. 

 geff daaeff deseff dopeff 

Eficiência global 

(geff) 
1    

Eficiência Expansão e Melhoria de 

SAA 

(daaeff) 

0.644*** 1   

Eficiência Expansão e Melhoria de 

SES 

(deseff) 

0.737*** 0.403*** 1  

Eficiência Operação e Manutenção 

de SAA e SES 

(dopeff) 

0.697*** 0.417*** 0.390*** 1 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: ***Significante ao nível de 1%. 

 

 Ao projetar graficamente os resultados dos escores de eficiência para cada ano, 

conforme Gráfico 7, percebe-se que os escores de eficiência, global e divisional, eram mais 

próximos no início do período analisado, inclusive com resultados mais elevados. Há uma 

queda de desempenho médio entre 2006 e 2007, no entanto, após a aprovação do novo marco 

regulatório, a divisão de Expansão e Melhoria de SAA apresenta uma reação e se distancia das 

demais divisões em termos de eficiência. A divisão de Expansão e Melhoria de SES se mantém 

próxima à eficiência global, em patamares de desempenho mais baixos. Por sua vez, a divisão 

de Operação e Manutenção de SAA e SES exibe uma tendência de queda e, apesar de avanços 

entre 2012 e 2014, é a única divisão que apresenta perda de eficiência entre 2014 e 2015. 

 

Gráfico 7 – Evolução da eficiência global e divisional versus o número de 

prestadores regulados entre 2006 e 2015. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 
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 É importante observar que, diferentemente do comportamento dos escores de 

eficiência, o número de prestadores regulados aumentou gradativamente desde 2006. Em 

análise preliminar, a ampliação da regulação ainda não tem gerado avanços relevantes no 

desempenho relativo dos PSAEs investigados. 

 Os 10 PSAEs que alcançaram a fronteira de eficiência global ou para alguma das 

divisões, considerando os 10 anos analisados, não se enquadram em apenas um padrão 

específico. O Quadro 15 exibe esses prestadores, evidenciando que entre os PSAEs eficientes 

existem 5 prestadores regulados, com períodos diferentes de regulação, e 5 prestadores não 

regulados. Adicionalmente, os PSAEs possuem características distintas no que se refere à 

propriedade, abrangência e região geográfica. Entre os PSAEs não regulados e eficientes, todos 

são de propriedade pública e abrangência local, sendo 4 da região Sudeste e apenas 1 da região 

Nordeste; já entre os PSAEs regulados, todos têm abrangência regional, 4 são públicos e 1 têm 

propriedade privada, sendo 3 da região Sudeste, 1 da região Sul e 1 da região Nordeste. 

 

Quadro 15 – Características dos PSAEs eficientes. 

Prestadores eficientes Divisões 

PSAE Características 
Eficiência 

Global 

Expansão e 

Melhoria 

de SAA 

Expansão e 

Melhoria de 

SES 

Operação e 

Manutenção 

de SAA e SES 

CEDAE-Rio de 

Janeiro/RJ 

- Regulado: 2015 

- Propriedade: Pública 

- Abrangência: Regional 

- Região: Sudeste 

Sim Sim Sim Sim 

PMBP-Barra do 

Piraí/RJ 

- Não Regulado 

- Propriedade: Pública 

- Abrangência: Local 

- Região: Sudeste 

Sim Sim Sim Sim 

PMSCP-Santa 

Cruz das 

Palmeiras/SP 

- Não Regulado 

- Propriedade: Pública 

- Abrangência: Local 

- Região: Sudeste 

Sim Sim Sim Sim 

SAAE-Morada 

Nova/CE 

- Não Regulado 

- Propriedade: Pública 

- Abrangência: Local 

- Região: Nordeste 

Sim Sim Sim Sim 

SABESP-São 

Paulo/SP 

- Regulado: 2007-2015 

- Propriedade: Pública 

- Abrangência: Regional 

- Região: Sudeste 

Sim Sim Sim Sim 

SANEPAR-

Curitiba/PR 

- Regulado: 2006-2015 

- Propriedade: Privada 

- Abrangência: Regional 

- Região: Sul 

Sim Sim Sim Sim 

CAGEPA-João 

Pessoa/PB 

- Regulado: 2010-2015 

- Propriedade: Pública 

- Abrangência: Regional 

- Região: Nordeste 

Não Sim Não Não 
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Prestadores eficientes Divisões 

PSAE Características 
Eficiência 

Global 

Expansão e 

Melhoria 

de SAA 

Expansão e 

Melhoria de 

SES 

Operação e 

Manutenção 

de SAA e SES 

COPASA-Belo 

Horizonte/MG 

- Regulado: 2010-2015 

- Propriedade: Pública 

- Abrangência: Regional 

- Região: Sudeste 

Não Sim Não Não 

PMTP-Tupi 

Paulista/SP 

- Não Regulado 

- Propriedade: Pública 

- Abrangência: Local 

- Região: Sudeste 

Não Sim Não Não 

SAAE-

Paraisópolis/MG 

- Não Regulado 

- Propriedade: Pública 

- Abrangência: Local 

- Região: Sudeste 

Não Não Sim Não 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

 As análises do Gráfico 7 e do Quadro 15 reforçam a importância de aprofundar a 

discussão em torno da relação entre a atividade regulatória e a eficiência dos PSAEs, inclusive 

considerando as características dos prestadores regulados e não regulados. Nesse sentido, a 

Tabela 8 expõe os escores médios de eficiência global e divisional para os prestadores regulados 

e não regulados de acordo com região geográfica, tipo de propriedade, abrangência de atuação 

e tipo do regulador. 

 

Tabela 8 – Média da eficiência global e divisional dos PSAEs, segundo a situação da regulação, 

região geográfica, tipo de propriedade, abrangência do prestador e tipo do regulador. 

Características dos PSAEs 
Eficiência Global 

Expansão e 

Melhoria de 

SAA 

Expansão e 

Melhoria de 

SES 

Operação e 

Manutenção de 

SAA e SES 

Reg NReg Reg NReg Reg NReg Reg NReg 

Região 

Norte 0,425 0,392 0,681 0,563 0,418 0,444 0,682 0,504 

Nordeste 0,592 0,490 0,820 0,783 0,386 0,445 0,766 0,554 

Centro-Oeste 0,532 0,429 0,709 0,718 0,384 0,369 0,698 0,580 

Sudeste 0,374 0,422 0,594 0,623 0,295 0,396 0,457 0,484 

Sul 0,347 0,291 0,677 0,560 0,332 0,241 0,453 0,404 

Propriedade 
Pública 0,421 0,415 0,677 0,636 0,347 0,396 0,532 0,489 

Privada 0,427 0,363 0,591 0,612 0,275 0,181 0,600 0,476 

Abrangência 

Local 0,292 0,406 0,534 0,632 0,234 0,378 0,390 0,479 

Regional 0,623 0,500 0,857 0,694 0,487 0,439 0,782 0,622 

Microrregional -- 0,154 -- 0,357 -- 0,087 -- 0,310 

Tipo do 

Regulador 

Municipal 0,410 -- 0,649 -- 0,323 -- 0,561 -- 

Estadual 0,561 -- 0,781 -- 0,432 -- 0,715 -- 

Consorciado 0,351 -- 0,618 -- 0,320 -- 0,390 -- 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Nota: Reg = escore médio de eficiência para prestadores regulados entre 2006 e 2015; NReg = escore médio de 

eficiência para prestadores não regulados entre 2006 e 2015. 
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Sobre a última característica, tipo do regulador, para a eficiência global e de todas 

as divisões, os PSAEs com maiores escores médios de eficiência são regulados por entidades 

estaduais. Os reguladores municipais atuam sobre os PSAEs com o segundo melhor 

desempenho médio e os consórcios de regulação estão relacionados aos prestadores que 

apresentaram os escores médios de eficiência mais baixos.  

O resultado para o tipo de abrangência de atuação também foi o mesmo para a 

eficiência global e divisional, tanto para regulados como para não regulados, com os PSAEs de 

abrangência regional alcançando os maiores escores de eficiência. 

No caso do tipo de propriedade, os prestadores não regulados públicos 

apresentaram melhores resultados em todas as divisões. Já entre os PSAEs regulados, os 

públicos obtiveram maiores escores de eficiência nas divisões de Expansão e Melhoria de SAA 

e Expansão e Melhoria de SES, enquanto que os prestadores privados tiveram melhor 

desempenho na eficiência global e na divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES. Cabe 

ressaltar que os PSAEs públicos, em média, tiveram mais acesso a recursos não onerosos17 para 

realização de investimentos nos sistemas. 

Com relação à região geográfica do PSAE, o grupo de prestadores regulados 

apresentou melhor desempenho na região Nordeste, no caso da eficiência global e das divisões 

de Expansão e Melhoria de SAA e Operação e Manutenção de SAA e SES, e na região Norte, 

em relação à divisão de Expansão e Melhoria de SES. Entre os não regulados, os PSAEs da 

região Nordeste obtiveram maiores escores de eficiência global e nas divisões de Expansão e 

Melhoria de SAA e Expansão e Melhoria de SES, já para a divisão de Operação e Manutenção 

de SAA e SES, os prestadores da região Centro-Oeste alcançaram melhor resultado. 

 Em resumo, considerando apenas o resultado da eficiência global, entre os 

prestadores regulados, foram mais eficientes os PSAEs privados, da região Nordeste, com 

abrangência regional e regulados por entidades estaduais. Já entre os não regulados, os PSAEs 

com maiores escores médios de eficiência foram públicos, da região Nordeste e com 

abrangência regional. Carvalho, Pedro e Marques (2015), ao analisar cerca de 4.900 prestadores 

brasileiros, entre 2001 e 2011, também identificaram os prestadores privados como mais 

eficientes, no entanto, apontaram o grupo de prestadores locais com melhor desempenho, 

divergindo do resultado encontrado para a amostra de 156 PSAEs da presente pesquisa. 

                                                 
17 Investimentos pagos com recursos não reembolsáveis, oriundos do Orçamento Geral da União (OGU), 

orçamentos do Estado, Distrito Federal ou Município, ou de outras fontes, como, por exemplo, doações e 

investimentos pagos pelos usuários (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016). 
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 Apesar da relevância da discussão acerca da relação entre as demais características 

dos PSAEs e a eficiência, o interesse desta tese reside, especificamente, no impacto da 

regulação sobre a eficiência dos prestadores. Nesse sentido, os escores médios de eficiência 

apresentados na Tabela 9 sugerem que os PSAEs regulados são mais eficientes do que os não 

regulados no caso da eficiência global, da divisão de Expansão e Melhoria de SAA e da divisão 

de Operação e Manutenção de SAA e SES. Já para a divisão de Expansão e Melhoria de SES, 

o grupo de PSAEs não regulados alcançou um maior escore médio de eficiência. 

  

Tabela 9 – Média da eficiência global e divisional dos PSAEs, segundo a situação 

da regulação. 

Divisão 
Média PSAEs 

regulados 

Média PSAEs 

não regulados 

Valor Z 

(Teste de Wilcoxon) 

Eficiência global 0,423 0,411 0,479 

Expansão e Melhoria de SAA 0,661 0,634 -1,690* 

Expansão e Melhoria de SES 0,334 0,380 2,062** 

Operação e Manutenção de 

SAA e SES 
0,545 0,488 -2,464** 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: **Significante ao nível de 5%; *Significante ao nível de 10%. 

 

Cabe ressaltar que no caso da eficiência global, a diferença apresentada entre os 

escores médios de eficiência não foi considerada estatisticamente significante. O mesmo 

ocorreu em estudo promovido por Barbosa, Lima e Brusca (2016), para um grupo de 42 

prestadores brasileiros, entre 2005 e 2013: o escore de eficiência global também foi superior 

para o grupo de regulados, no entanto, não foi possível rejeitar a hipótese nula de igualdade 

entre os níveis de eficiência para regulados e não regulados. 

Sobre o comportamento da eficiência dos PSAEs regulados e não regulados ao 

longo do período analisado, o Gráfico 8 indica que na maior parte do tempo os prestadores 

regulados apresentaram maiores escores de eficiência, embora esta relação se inverta em alguns 

anos, principalmente, na divisão de Expansão e Melhoria de SES. Também merece destaque 

uma tendência geral de aproximação entre o desempenho de PSAEs regulados e não regulados. 

No que se refere à eficiência global, os PSAEs regulados apresentaram um 

crescimento no escore médio de eficiência entre 2006 e 2007, no entanto, após a aprovação do 

novo marco regulatório do setor (Lei nº 11.445/2007), o desempenho médio dos prestadores 

oscilou entre ganhos e perdas de eficiência, com uma tendência de queda até o ano de 2013 e 

pequena recuperação nos anos de 2014 e 2015. Os prestadores não regulados já começaram 

com queda de eficiência entre 2006 e 2007 e apresentaram perdas na maior parte do período, 
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contando apenas com pequenos incrementos nos anos de 2008, 2011, 2012 e 2015. A diferença 

entre os escores médios de eficiência global dos PSAEs regulados e não regulados permaneceu 

quase inalterada entre 2006 e 2015, no entanto, ambos pioraram seu desempenho médio, 

passando dos escores de 0,541 (regulados) e 0,500 (não regulados), em 2006, para 0,413 

(regulados) e 0,381 (não regulados), em 2015. 

 

Gráfico 8 – Evolução da eficiência global e divisional dos PSAEs, segundo a situação da 

regulação. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

Na divisão de Expansão e Melhoria de SAA, em 2006, os PSAEs não regulados 

obtiveram um escore de eficiência superior ao dos PSAEs regulados, mas, já em 2007, os 

prestadores regulados superaram o desempenho dos não regulados, alcançando seu melhor 

resultado em 2009. Entre 2009 e 2012, o desempenho caiu, tanto para os PSAEs regulados 

como para os não regulados, entretanto, a queda entre os prestadores regulados foi mais severa, 

resultando, em 2015, com o melhor desempenho dos não regulados em relação aos regulados. 

A distância entre regulados e não regulados caiu e os dois grupos apresentaram melhores 

resultados em 2015 (escore de 0,658 para regulados e 0,675 para não regulados), quando 

comparados a 2006 (escore de 0,573 para regulados e 0,640 para não regulados). 



 

 

116 

 

 A análise da divisão de Expansão e Melhoria de SES demonstra que os PSAEs 

regulados, incialmente, apresentaram melhor desempenho, mas com uma tendência de queda 

dos escores de eficiência, os PSAEs não regulados passaram a ter melhores resultados a partir 

de 2010. Entre 2010 e 2015, a superioridade dos prestadores não regulados se manteve, o que 

ampliou a diferença entre os grupos de PSAEs. Assim como no caso da eficiência global, os 

escores de eficiência dos dois grupos caíram de 0,537 (regulados) e 0,489 (não regulados), em 

2006, para 0,335 (regulados) e 0,391 (não regulados), em 2015. 

 Sobre a divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES, é importante destacar 

que foi a única divisão com desempenho superior, durante todo o período, dos PSAEs regulados 

em relação aos não regulados. Esse resultado sugere que os prestadores regulados se 

preocuparam mais com o desempenho na operação dos sistemas, o que pode ser consequência 

da presença de mais incentivos regulatórios voltados para o alcance de custos operacionais 

eficientes e qualidade na prestação dos serviços. Independentemente do melhor desempenho 

relativo dos prestadores regulados, os PSAEs não regulados mantiveram uma trajetória mais 

estável e, considerando a queda de eficiência dos PSAEs regulados, a diferença entre os grupos 

diminuiu. Em 2006, prestadores regulados alcançaram um escore de 0,709 e os prestadores não 

regulados um escore de 0,580, já em 2015, os escores de eficiência caíram para 0,497, no caso 

dos regulados, e para 0,467, entre os não regulados. 

 Os escores de eficiência constituem uma análise de desempenho relativo, portanto, 

a mudança de prestadores do grupo dos não regulados para o grupo dos regulados ou o 

deslocamento da própria fronteira de eficiência, em função, por exemplo, de avanços 

tecnológicos no setor, os quais podem impactar o escore médio e os escores individuais de 

eficiência, sem que, necessariamente os PSAEs piorem ou melhorem seu desempenho em 

termos absolutos. Além dessa ponderação, um cuidado tomado na análise diz respeito ao fato 

de que o aumento ou a redução da eficiência pode ocorrer em função de outras características 

dos PSAEs, não apenas do início da regulação. Logo, a análise do comportamento dos escores 

médios de eficiência entre regulados e não regulados ilustra a discussão sobre as diferenças 

entre os dois grupos, mas não é suficiente para apontar uma relação de causalidade entre a 

atuação da regulação e o nível de eficiência dos PSAEs. 

O Gráfico 9 revela a evolução da composição do grupo dos PSAEs regulados. Nos 

primeiros anos a distribuição de PSAEs regulados entre as regiões geográficas era similar, mas 

a partir de 2010 verifica-se um crescimento de PSAEs regulados da região Sudeste. Sobre o 

tipo de propriedade, desde o início do período analisado o número de PSAEs regulados de 

propriedade pública foi superior aos de propriedade privada e essa diferença só aumenta com o 
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tempo. Já no que se refere à abrangência de atuação, incialmente, havia mais prestadores 

regionais do que locais no grupo dos regulados, o que se inverteu a partir de 2010. É importante 

notar que o escore médio de eficiência global dos PSAEs da região Sudeste foi o mais baixo 

entre as regiões, assim como a média da eficiência global dos PSAEs locais foi mais baixa que 

a dos prestadores regionais, conforme Tabela 8. 

 

Gráfico 9 – Evolução da composição do grupo de PSAEs regulados, segundo 

região geográfica, tipo de propriedade e abrangência de atuação. 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

 O efeito da mudança de composição nos grupos de regulados e não regulados ao 

longo do tempo gera um viés de seleção, que impede a análise direta de causalidade da 

regulação sobre a eficiência. Para obter diretamente esse efeito causal, seria necessário a 

realização de um experimento ideal, no qual os PSAEs regulados ano a ano seriam selecionados 
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de forma aleatória. Tendo em vista a impossibilidade de aleatorização para composição dos 

grupos de regulados e não regulados, já que o marco regulatório prevê que todos os PSAEs 

sejam regulados e o início da regulação depende de decisão do poder concedente (município), 

a utilização de um método quase experimental, como a análise de dados em painel que foi 

conduzida na última etapa desta tese, se mostra essencial para discussão da hipótese proposta, 

de que a regulação impacta positivamente a eficiência dos PSAEs. 

 

5.2 INCENTIVOS REGULATÓRIOS PARA PSAES: A ATUAÇÃO DOS REGULADORES 

BRASILEIROS 

 

Conforme indicado em trabalhos discutidos no âmbito da revisão na seção 3.2, o 

desenvolvimento de variáveis que representem adequadamente a regulação por incentivos 

continua sendo um desafio das pesquisas empíricas e a utilização de variáveis inadequadas pode 

gerar resultados controversos, pois o impacto da regulação na eficiência depende da forma 

como se dá a regulação, de todo o ambiente regulatório, e não apenas da constatação de 

existência de um regulador (GUTIÉRREZ, 2003; KIRKPATRICK; PARKER; ZHANG, 2006). 

Em sua maioria, os estudos empíricos acerca do impacto da regulação sobre o 

desempenho dos regulados têm considerado variáveis dummies, que indicam a existência ou 

não de determinados regimes regulatórios, conforme já foi evidenciado no Quadro 7. Como 

forma de ampliar esse entendimento sobre a atuação da regulação, indo além do agrupamento 

em regimes regulatórios, a aplicação da análise de conteúdo, proposta no terceiro objetivo 

específico desta tese, explora quais incentivos estão sendo previstos nas normas editadas pelos 

reguladores. 

Conforme explicado no tópico 4.3.2.2 dos procedimentos metodológicos, a análise 

de conteúdo resultou em 523 normas regulatórias, que tiveram 1.460 referências codificadas, 

evidenciando a presença de incentivos regulatórios vinculados às 6 categorias temáticas 

propostas, como se pode verificar na Tabela 10. 

Entre as categorias de incentivos, a “atualização de níveis tarifários” foi a mais 

recorrente, com 23,6% dos incentivos identificados, e também foi a categoria que atingiu o 

maior número de normas. A atualização de tarifas foi tratada em mais da metade das normas 

codificadas, o que demonstra uma tendência de que os reguladores atuem com maior frequência 

na dimensão econômica da regulação. Reforçando essa tendência, a categoria relativa a “regime 

tarifário” também apresentou resultados importantes, com presença em 26,2% das normas e 

12,2% das referências codificadas. 
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Tabela 10 – Resumo da frequência de codificação por categorias de incentivos. 

IdCat Categorias de incentivos 

Normas 

codificadas1 

Referências 

codificadas 

Nº % Nº % 

cat1 Regime tarifário 137 26,2% 178 12,2% 

cat2 Atualização de níveis tarifários 274 52,4% 344 23,6% 

cat3 Expansão e melhoria dos sistemas 56 10,7% 87 6,0% 

cat4 
Condições gerais e qualidade da 

prestação dos serviços 
115 22,0% 343 23,5% 

cat5 Gestão empresarial 117 22,4% 294 20,1% 

cat6 Transparência e responsabilização 162 31,0% 214 14,7% 

Total de referências codificadas 1.460 100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Dados em negrito indicam a categoria de incentivos mais recorrente no que se refere ao 

quantitativo de normas regulatórias e ao número de referências codificadas. 

Nota: Número total de normas codificadas = 523. 

 

A categoria de “regime tarifário” inclui incentivos relacionados com a definição de 

procedimentos e prazos para fixação de tarifas, regras para reajustes, revisões, concessão de 

subsídios, estrutura tarifária, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e eficiência com 

apropriação social de ganhos de produtividade. Já a “atualização de níveis tarifários” reflete a 

concretização das regras definidas para o regime tarifário, portanto, refere-se à aplicação dos 

índices de reajustes e revisões, das tarifas para serviços diversos, dos mecanismos de indução 

da eficiência, além dos ajustes para situações tarifárias especiais, como no caso de racionamento 

de água e demais situações emergenciais. 

O código menos explorado em ambas as categorias diz respeito a mecanismos que 

induzam a eficiência dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade. Entre os 52 reguladores avaliados, 10 regulamentaram18 mecanismos com esse 

objetivo e apenas 4 reguladores já aplicaram mecanismos de indução à eficiência em suas 

análises tarifárias. A Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal (ADASA) aplicou mecanismo de indução à eficiência na homologação do resultado 

final do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica, em 2013; a Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) também fez a primeira aplicação em 

2013, dando continuidade nos reajustes anuais de 2014 e 2015; já a Agência de Regulação dos 

Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (ARPE) e a Agência Tocantinense de 

Regulação, Controle e Fiscalização (ATR) iniciaram a utilização de mecanismos de indução à 

                                                 
18 ARPE (estadual), ARSAE (estadual), ATR (estadual), ARES-PCJ (consórcio), ARSESP (estadual), ARIS 

(consórcio), AMAE-Joinville (municipal), AMAE-Belém (municipal), ADASA (distrital) e ARCE (estadual). 
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eficiência nas atualizações tarifárias de 2014.  Com isso, no período avaliado, a aplicação de 

tais mecanismos se restringiu a reguladores estaduais e pode ser considerada uma prática 

recente no setor. 

A relevância de incentivos relacionados com a regulação econômica também se 

verifica na análise de pesquisas anteriores. No estudo de Carvalho e Sampaio (2015), que 

mapeou os principais temas tratados em 145 normas regulatórias editadas até 2011, a questão 

tarifária também foi a mais relevante entre os temas identificados. Além disso, estudos que 

buscaram discutir o impacto da regulação por incentivos sobre o desempenho dos prestadores 

regulados, adotaram variáveis relacionadas à questão tarifária para representar a regulação 

(AUBERT; REYNAUD, 2005; KIRKPATRICK; PARKER; ZHANG, 2006; ERBETTA; 

CAVE, 2007; REYNAUD; THOMAS, 2013; BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 2016). 

Mesmo com a forte presença dos aspectos tarifários, foram identificados 10 casos19 

em que a entidade reguladora não exerceu plenamente suas competências no âmbito da 

regulação econômica e não editou normas para aplicação de reajustes ou revisões tarifárias, 

contribuindo para que tais análises sejam conduzidas principalmente pelo prestador de serviços 

e aprovadas diretamente pelo poder concedente (prefeituras municipais), sem garantias quanto 

à realização de uma avaliação técnica independente. 

Como forma, sobretudo, de estabelecer sanções pelo não cumprimento de suas 

determinações, os reguladores também atuaram com intensidade nos incentivos voltados para 

a “transparência e responsabilização”, que alcançaram 31,0% das normas regulatórias e 14,7% 

das referências codificadas. Essa categoria, além da definição de penalidades aplicáveis, 

também contemplou mecanismos de participação e acesso à informação e, em menor escala, a 

divulgação do desempenho dos prestadores de serviços, uma alternativa para fortalecer 

estratégias de “competição por comparação” e “regulação Sunshine”. Vale ressaltar que a 

definição de procedimentos e prazos para envio de informações ao regulador constitui 

mecanismo essencial para o desenvolvimento da regulação por incentivos, ao enfrentar a 

questão da assimetria informacional. 

As categorias de “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços” e “gestão 

empresarial”, em conjunto, correspondem a 43,6% das referências codificadas e estão presentes 

em um número significativo de normas regulatórias, pouco mais de 20,0% cada uma. A 

categoria que trata das “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços” contempla a 

                                                 
19 ARSAM (estadual), AGERJI (municipal), ER-CISABES (consórcio), AGRU (municipal), AR-ITU (municipal), 

ARPF (municipal), ORCISPAR (consórcio), AMAE-Joinville (municipal), AGEREG (municipal) e AMAES-

Cuiabá (municipal). 
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adoção de padrões para estrutura de atendimento ao público, funcionamento adequado, 

requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas de água e esgoto, além da definição de 

metas para indicadores de qualidade da prestação dos serviços, logo, abrange os principais 

aspectos a serem acompanhados pelo regulador, do ponto de vista da dimensão técnica da 

regulação. Por sua vez, a categoria “gestão empresarial” possibilita a avaliação e definição de 

metas para medidas de eficiência operacional, contabilidade regulatória e controles de natureza 

técnica e comercial, relacionando-se de forma mais direta com o objetivo regulatório da 

eficiência dos sistemas.  

Com a menor contribuição para as referências codificadas, apenas 6,0%, encontra-

se a categoria de “expansão e melhoria dos sistemas”. A temática, que contempla tanto 

diretrizes ou regras gerais, como a definição de metas acerca da ampliação progressiva do 

acesso aos serviços de água e esgoto, incluindo aspectos relativos a níveis de cobertura, 

realização de obras e investimentos, tanto para expansão como para melhoria dos sistemas, 

também teve o menor percentual de normas alcançadas (10,7%), situação contraditória frente 

ao objetivo regulatório da universalização do acesso aos serviços de água e esgoto. Cabe 

ressaltar que, proporcionalmente20, a categoria de “expansão e melhoria dos sistemas” foi mais 

abordada por reguladores das regiões Nordeste e Norte, as duas regiões que concentram o maior 

déficit de acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Em relação às três últimas categorias discutidas (“condições gerais e qualidade da 

prestação dos serviços”, “gestão empresarial” e “expansão e melhoria dos sistemas”), também 

chama atenção o fato de que aqueles incentivos que assumem o formato de metas regulatórias, 

ou seja, quando o regulador especifica prazos para que o prestador alcance determinado nível 

de desempenho, foram os menos utilizados em todas as áreas. Essa constatação sugere 

fragilidades na atuação dos reguladores que, mesmo dispondo de padrões objetivos para 

regulação técnica, não monitoram os PSAEs em relação a alvos pré-determinados, que 

garantam o padrão adequado de prestação dos serviços e o alcance dos objetivos regulatórios. 

A análise dos incentivos regulatórios sob a perspectiva dos diferentes arranjos 

institucionais dos reguladores, conforme disposto na Tabela 11, revelou que tanto as entidades 

reguladoras estaduais, como as municipais e consorciadas atuaram nas 6 categorias de 

incentivos. Entre os reguladores estaduais, a categoria de incentivos relacionados a “condições 

gerais e qualidade da prestação dos serviços” foi a mais trabalhada, já para as entidades 

reguladoras municipais, a categoria de “gestão empresarial” prevaleceu, e no que tange aos 

                                                 
20 Na região Nordeste, 8 dos 11 reguladores da amostra (72,7%) e, na região Norte, 3 dos 5 reguladores da amostra 

(60,0%), atuaram sobre a temática de da expansão e da melhoria dos sistemas de água e esgoto. 
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reguladores consorciados, a maior parcela dos incentivos detectados diz respeito à categoria de 

“atualização de níveis tarifários”. 

 

Tabela 11 – Resumo da frequência de codificação por categorias de incentivos e arranjo institucional 

do regulador. 

IdCat Categorias de incentivos 
Estadual1 Municipal Consorciado Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

cat1 Regime tarifário 119 14,9% 35 8,4% 24 9,9% 178 12,2% 

cat2 
Atualização de níveis 

tarifários 
158 19,7% 59 14,1% 127 52,5% 344 23.6% 

cat3 
Expansão e melhoria dos 

sistemas 
49 6,1% 30 7,2% 8 3,3% 87 6,0% 

cat4 

Condições gerais e 

qualidade da prestação dos 

serviços 

212 26,5% 94 22,5% 37 15,3% 343 23,5% 

cat5 Gestão empresarial 166 20,7% 105 25,2% 23 9,5% 294 20,1% 

cat6 
Transparência e 

responsabilização 
97 12,1% 94 22,5% 23 9,5% 214 14,7% 

Total de referências codificadas 801 100,0% 417 100,0% 242 100,0% 1460 100,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Nota 1: O arranjo estadual inclui a ADASA, única entidade reguladora com arranjo distrital. 

Nota 2: Dados em negrito indicam a categoria de incentivos mais recorrente de acordo com o arranjo institucional do regulador. 

 

A predominância da questão da atualização de tarifas entre os consórcios de 

regulação está relacionada com o fato de que tais reguladores têm tratado de forma 

individualizada os aspectos tarifários dos municípios que compõem o consórcio, o que gera um 

maior número de normas regulatórias para reajustes tarifários, por exemplo. Essas análises 

individualizadas também poderiam ser esperadas dos reguladores estaduais, os quais atuam em 

mais de um município, no entanto, parte dessas entidades reguladoras ainda tem trabalhado de 

forma agregada, notadamente, ao regularem PSAEs regionais. 

Outro aspecto que chama atenção é o fato da categoria de “expansão e melhoria dos 

sistemas” ter sido a menos explorada entre todos os tipos de reguladores, assim como ocorreu 

na análise geral. Os resultados também indicam que reguladores municipais, mais próximos do 

poder concedente (município), que é responsável pela universalização do acesso aos serviços, 

foram mais atuantes em termos de incentivos para expansão e melhorias dos sistemas, com 

7,2%, enquanto que os reguladores estaduais atingiram 6,1% e os consorciados apenas 3,3%. 

Considerando que o ambiente regulatório influencia as estratégias adotadas, os 

reguladores foram agrupados de acordo com o ano de início da sua atuação no setor de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, para evidenciar diferenças de acordo com o 

contexto de implementação da regulação, relacionado diretamente com as mudanças no marco 

regulatório. Dessa forma, o Gráfico 10 apresenta o percentual de participação de cada categoria 
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em relação ao total de incentivos criados pelos reguladores que iniciaram sua atuação no setor 

nos seguintes períodos: 1) até 2006, antes do estabelecimento de um marco regulatório; 2) entre 

2007 e 2010, período da aprovação do novo marco regulatório, com a Lei nº 11.445/2007, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.271/2010; 3) entre 2011 e 2015, já com a consolidação do 

novo marco regulatório. 

 

Gráfico 10 – Resumo da frequência de codificação por categorias de incentivos e período de 

início da atuação do regulador no setor. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

Conforme pode-se extrair da análise do Gráfico 10, o grupo de reguladores que 

iniciou sua atuação até 2006 priorizou incentivos voltados para a categoria de “gestão 

empresarial” (26,9%), seguida pela categoria de “condições gerais e qualidade da prestação dos 

serviços” (26,5%). Por sua vez, o grupo de prestadores com atividades iniciadas entre 2007 e 

2010 atuou mais fortemente na categoria de “atualização de níveis tarifários” (30,0%) e também 

na categoria de “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços” (21,2%). Essa relação 

se inverteu para os reguladores com atuação iniciada entre 2011 e 2015, que deram maior ênfase 

à categoria de “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços” (28,8%), seguida pela 

categoria de “atualização de níveis tarifários” (20,3%). 

Os resultados sugerem que os reguladores com atividades anteriores ao novo marco 

regulatório, buscaram incentivos centrados no prestador de serviços, relacionados com seus 

processos internos e eficiência operacional. Com a aprovação do novo marco regulatório, 

ganhou força a regulação econômica e ficou mantida a ênfase nos processos internos dos PSAEs 

em relação aos serviços existentes. No entanto, a preocupação com incentivos voltados para a 
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expansão desses serviços permaneceu em último plano. Mesmo adotando a universalização 

como um dos seus princípios, o marco regulatório não parece ter estimulado os reguladores a 

perseguirem tal objetivo. 

A análise geral das categorias de incentivos regulatórios ainda possibilitou o 

agrupamento dessas categorias em clusters de acordo com a similaridade de codificação, ou 

seja, categorias codificadas nas mesmas fontes ou normas regulatórias. De acordo com a 

estrutura da Figura 7, as categorias de incentivos podem ser divididas em 2 grandes grupos. Um 

dos grupos trata das questões tarifárias, logo, reguladores que atuam na atualização de tarifas 

também estabelecem regras para o regime tarifário. O segundo grupo reúne as demais 

categorias, evidenciando a separação entre a dimensão da regulação econômica e as dimensões 

técnica e social. 

 

Figura 7 – Categorias de incentivos em cluster por similaridade de codificação1. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Nota 1: O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado como medida para a similaridade de 

codificação. 

 

No que tange aos códigos de incentivos, a Tabela 12 reúne os 10 principais 

incentivos praticados pelas entidades reguladoras, que correspondem a mais de 50,0% do 

quantitativo de referências codificadas. O incentivo mais recorrente, com 14,3% das 

referências, se refere à “aplicação de índice de revisão ou reajuste de tarifas”, responsável em 

grande medida pela predominância da “atualização de níveis tarifários” entre as categorias 

analisadas. Outro ponto a ser destacado, é o fato de que apenas a categoria de “expansão e 

melhoria dos sistemas” (cat3) não apresentou um incentivo entre os 10 principais, o que mais 

uma vez revela a não priorização dessa temática entre os reguladores. 

Para melhor compreensão do conteúdo das normas regulatórias, no Apêndice D, 

são apresentadas referências textuais exemplificativas de cada um dos códigos utilizados, assim 

como a frequência de codificação de todos os incentivos, agrupados nas 6 categorias temáticas. 
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Tabela 12 – Ranking de incentivos de acordo com a frequência1 de codificação. 

Ranking IdCod Códigos de incentivos 
Referências codificadas 

Nº % 

1º cod2.1 
Aplicação de índice de revisão ou reajuste 

de tarifas 
209 14,3% 

2º cod2.4 Fixação de tarifas para serviços diversos 87 6,0% 

3º cod6.2 
Procedimentos e prazos para envio de 

informações ao regulador 
75 5,2% 

4º cod6.4 Previsão de penalidades 74 5,1% 

5º cod1.1 
Procedimentos e prazos para revisão ou 

reajuste de tarifas 
71 4,9% 

6º cod1.3 
Requisitos para concessão de subsídios ou 

tarifa social 
61 4,2% 

7º cod5.8 
Diretrizes ou regras sobre contabilidade 

regulatória ou plano de contas 
60 4,1% 

8º cod5.7 
Diretrizes ou regras sobre faturamento e 

cobrança 
57 3,9% 

9º cod4.7 
Diretrizes ou regras sobre interrupções dos 

serviços 
49 3,4% 

10º 

cod4.8 Diretrizes ou regras sobre reclamações 43 2,9% 

cod6.1 
Procedimentos e prazos para divulgação de 

informações 
43 2,9% 

Total de referências codificadas 829 56,9% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Nota 1: Frequência relativa considerando o total de 1.460 referências codificadas. 

 

A análise da frequência discutida até o presente momento possibilitou a 

identificação dos temas mais trabalhados pelos reguladores no que tange à construção de 

incentivos regulatórios. No entanto, outra abordagem relevante para a análise do conteúdo das 

normas regulatórias é a avaliação do alcance dos incentivos identificados, pois não basta avaliar 

apenas a quantidade de normas editadas ou de códigos de incentivos identificados, é preciso 

considerar sua abrangência – um regulador estadual ou consorciado pode atingir diversos 

PSAEs com apenas uma norma regulatória –  e vigência – uma norma regulatória pode ser 

suficiente para regulamentar determinada temática ao longo de vários anos. 

Passando a considerar o alcance dos incentivos ou o efeito das normas regulatórias 

sobre os PSAEs ao longo do tempo, foi calculado o fator de alcance, de acordo com o descrito 

no tópico 4.3.2.3, para cada uma das categorias de incentivos, conforme apresentado no Gráfico 

11. A categoria de “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços” obteve o maior 

fator de alcance (0,377), o que significa que gerou incentivos que se aplicam a um maior número 

de PSAEs ao longo do tempo. A segunda categoria com maior alcance foi a de “gestão 

empresarial” (0,250), seguida pela categoria de “transparência e responsabilização” (0,153). 

Essas três categorias contemplam tipos de incentivos de aplicação geral, a serem seguidos por 

todos os PSAEs e que possuem vigência longa. Requisitos para operação de sistemas, qualidade 
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da água e dos esgotos, padrões de contabilidade regulatória e a previsão de penalidades são 

exemplos desses tipos de incentivos que alcançam todos os prestadores e se perpetuam ao longo 

dos anos. A análise de conteúdo revelou que os reguladores, na maioria das vezes, editam 

apenas uma norma regulatória para definir os diversos padrões relativos aos padrões adequados 

para prestação dos serviços. 

 

Gráfico 11 – Fator de alcance dos incentivos regulatórios segundo categorias 

temáticas, entre 2006 e 2015. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

Por sua vez, as três categorias com menor alcance – “regime tarifário” (0,085), 

“expansão e melhoria dos sistemas” (0,076) e “atualização de níveis tarifários” (0,059) – podem 

refletir situações específicas para determinado PSAE, a depender, em alguns casos, do 

estabelecido nos termos contratuais (regras específicas para periodicidade de reajustes e 

revisões de tarifas e diferentes estratégias para ampliação progressiva do acesso aos serviços de 

água e esgoto, por exemplo). Além disso, as atualizações tarifárias têm, em grande medida, 

vigência anual e são direcionadas para um prestador em especial, resultando em um número 

elevado de normas regulatórias e de referências codificadas, conforme observado na Tabela 10, 

mas com baixo alcance na análise do setor como um todo. 

Ao realizar a mesma análise do fator de alcance dos incentivos, porém considerando 

o comportamento ano a ano disposto no Gráfico 12, verifica-se que ocorreram variações quanto 

à magnitude do fator de alcance de cada categoria, mas o ranking das categorias se manteve, 

com exceção da categoria de “expansão e melhoria dos sistemas”, que foi a quarta categoria 

com maior alcance, entre 2006 e 2014, mas em 2015 foi superada pelas categorias relacionadas 

a questões tarifárias. 
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Gráfico 12 – Fator de alcance dos incentivos regulatórios segundo categorias temáticas e ano. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 13, o fator de alcance por categoria também está agrupado de acordo 

com características dos PSAEs regulados. Na análise geral, os incentivos regulatórios ativos no 

período de 2006 a 2015 alcançaram, na maior parte dos casos, PSAEs da região Sudeste (0,387), 

com propriedade pública (0,898) e abrangência regional (0,537). 

Em todas as regiões geográficas, para prestadores públicos e privados, de 

abrangência local ou regional, as categorias com maior alcance foram “condições gerais e 

qualidade da prestação dos serviços”, “gestão empresarial” e “transparência e 

responsabilização”. Nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, a categoria “expansão e 

melhoria dos sistemas” foi a quarta em alcance, já na região Sudeste, essa categoria teve o 

menor alcance. A região Sudeste possui os melhores índices de cobertura com abastecimento 

de água e esgotamento sanitário do Brasil, o que pode justificar a não priorização de incentivos 

relacionados com o processo de expansão. 

Entre os PSAEs públicos, a quarta categoria com maior alcance foi a que trata de 

“regime tarifário”, no entanto, a categoria que reflete a implementação das regras tarifárias, a 

“atualização de níveis tarifários”, obteve o menor fator de alcance, o que pode indicar a não 

priorização da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os prestadores públicos. 

Por sua vez, os PSAEs privados apresentam como quarta categoria de maior alcance a 

“expansão e melhoria dos sistemas”, sugerindo o fortalecimento da estratégia de atração de 

investimentos privados em busca da universalização do acesso aos serviços de água e esgoto. 
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Tabela 13 – Fator de alcance dos incentivos regulatórios segundo categorias temáticas, região 

geográfica, tipo de propriedade e abrangência do prestador. 

Características dos PSAEs 
Fator de alcance por categoria 

cat1 cat2 cat3 cat4 cat5 cat6 Total 

Região 

Norte 0,004 0,003 0,005 0,018 0,017 0,006 0,053 

Nordeste 0,013 0,009 0,018 0,082 0,061 0,037 0,220 

Centro-Oeste 0,006 0,005 0,007 0,034 0,029 0,014 0,095 

Sudeste 0,048 0,030 0,024 0,146 0,088 0,050 0,387 

Sul 0,013 0,011 0,022 0,096 0,056 0,046 0,245 

Total 0,085 0,059 0,076 0,377 0,250 0,153 1,000 

Propriedade 

Pública 0,080 0,053 0,067 0,341 0,222 0,134 0,898 

Privada 0,005 0,006 0,009 0,036 0,027 0,019 0,102 

Total 0,085 0,059 0,076 0,377 0,250 0,153 1,000 

Abrangência 

Local 0,043 0,026 0,036 0,183 0,106 0,069 0,463 

Regional 0,041 0,033 0,040 0,194 0,144 0,084 0,537 

Total 0,085 0,059 0,076 0,377 0,250 0,153 1,000 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: cat1 = “regime tarifário”; cat2 = “atualização de níveis tarifários”; cat3 =” expansão e melhoria dos sistemas”; 

cat4 = “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços”; cat5 = “gestão empresarial”; cat6 = “transparência e 

responsabilização”. 

 

Ao avaliar os PSAEs pela abrangência, foi observado que a estratégia de incentivos 

regulatórios tem apresentado comportamento similar para os dois tipos. Tanto para PSAEs 

regionais como para os de abrangência local, a quarta categoria com maior alcance foi a de 

“regime tarifário”, seguida por “expansão e melhoria dos sistemas” e “atualização de níveis 

tarifários”. A abrangência do PSAE, diferentemente do tipo de propriedade, não parece ser um 

aspecto que está afetando a priorização de incentivos regulatórios. 

 A análise do alcance dos incentivos regulatórios ao longo do tempo, considerando 

a frequência de incentivos ativos por caso avaliado, ou seja, para cada PSAE/ano, possibilitou 

a construção do banco de dados aplicado na definição das variáveis representativas da 

regulação, que passaram a compor os modelos explicativos, conforme apresentado na seção 

seguinte. 

 

5.3 A ATIVIDADE REGULATÓRIA COMO INDUTORA DA UNIVERSALIZAÇÃO DO 

ACESSO E DA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

 A partir de subsídios obtidos nas duas primeiras etapas de análise, em relação à 

avaliação de eficiência dinâmica global e divisional dos PSAEs e à identificação dos incentivos 

regulatórios aplicáveis a esses prestadores, esta última etapa reúne evidências acerca do impacto 

da regulação sobre a eficiência dos PSAEs, possibilitando a discussão em torno da hipótese 
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central da presente tese: “reguladores atuantes, quanto à definição de mecanismos de incentivos, 

impactam positivamente a eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto no Brasil”. 

Os resultados apresentados nesta seção demonstram o impacto da regulação, 

representada a partir de diferentes variáveis, sobre a eficiência global dos PSAEs e sobre a 

eficiência das divisões de Expansão e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 

Expansão e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) e Operação e Manutenção 

de SAA e SES. Inicialmente, como forma de ilustrar o processo de definição dos modelos 

econométricos considerados ao final, a Tabela 14 contém os resultados de modelos, com 

diferentes especificações, para medir o impacto da existência de regulação sobre a eficiência 

global. 

Nas colunas de (1) a (6) estão dispostos os resultados de modelos de dados em 

painel com efeitos fixos. O primeiro modelo de efeitos fixos, sem dummies anuais, aponta um 

impacto negativo e significante a 10% da regulação sobre a eficiência global, no entanto, ao 

considerar erros-padrão robustos a cluster, o resultado perde significância estatística. No 

modelo (3), ao acrescentar as dummies anuais, prática recomendável para considerar as 

tendências temporais para a eficiência no setor, o efeito da regulação passa a ser positivo, mas 

também perde a significância estatística no modelo robusto a cluster. O PIB per capita, 

disponível apenas até 2014, também foi incluído nos modelos (5) e (6), mas não gerou uma 

mudança relevante no coeficiente da variável de interesse (dreg). 

O mesmo exercício foi implementado para os modelos de (7) a (12), com efeitos 

aleatórios. Os resultados foram similares, iniciando com impacto negativo da regulação, ao 

desconsiderar as dummies anuais, e passando a resultados positivos, porém sem significância 

estatística. Por último, também foi aplicada, no modelo (13), a proposta de regressão truncada 

de Simar e Wilson (2007), por meio de um painel que resultou em um efeito positivo da 

regulação sobre a eficiência global dos PSAEs e estatisticamente significante a 5%. 

Diante do exposto, os modelos finais, com os resultados apresentados nesta seção, 

aplicaram efeitos fixos ou efeitos aleatórios, conforme resultado do teste de Hausman, erros-

padrão robustos a cluster, incluindo variáveis dummies anuais e demais variáveis de controle, 

com exceção do PIB per capita. A opção de não utilizar o PIB per capita se deu pelo fato dos 

dados estarem disponíveis somente até 2014, o que comprometeria a análise do período 

completo, e, conforme os modelos (5), (6), (11) e (12), a variável não se mostrou relevante em 

relação ao resultado para o coeficiente da variável de interesse (dreg). O modelo de regressão 

truncada também não foi utilizado, pois o modelo de Simar e Wilson se mostrou aplicável 

apenas à análise de impacto da regulação sobre a eficiência global, e a presente pesquisa tem 

como objetivo ampliar a discussão do impacto da regulação na eficiência divisional dos PSAEs. 
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Tabela 14 – Modelos para análise do impacto da regulação sobre a eficiência global dos PSAEs. 

Variáveis 

independentes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Efeitos 

fixos 

Efeitos 

fixos 

(robusto a 

cluster) 

Efeitos 

fixos 

Efeitos 

fixos 

(robusto a 

cluster) 

Efeitos 

fixos 

Efeitos 

fixos 

(robusto a 

cluster) 

Efeitos 

aleatórios 

Efeitos 

aleatórios 

(robusto a 

cluster) 

Efeitos 

aleatórios 

Efeitos 

aleatórios 

(robusto a 

cluster) 

Efeitos 

aleatórios 

Efeitos 

aleatórios 

(robusto a 

cluster) 

Regressão 

truncada 

(Simar e 

Wilson) 

Dummy para regulado 

(dreg) 

-0,02587* 

(0,014) 

-0,02587 

(0,021) 

0,02895* 

(0,015) 

0,02895 

(0,022) 

0,02152 

(0,016) 

0,02152 

(0,023) 

-0,03180** 

(0,014) 

-0,03180* 

(0,019) 

0,02067 

(0,014) 

0,02067 

(0,020) 

0,01384 

(0,016) 

0,01384 

(0,021) 

0,04005** 

(0,018) 

Controles com 

variação no tempo1 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

PIB per capita 

(2006-2014)2 
    Sim Sim     

Sim Sim 
 

Controles constantes 
no tempo3 

      Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies anuais   Sim Sim Sim Sim   Sim Sim Sim Sim Sim 

Dummies por PSAE             Sim 

Constante 0,76735*** 

(0,193) 

0,76735** 

(0,310) 

1,11844*** 

(0,192) 

1,11844*** 

(0,295) 

0,97838*** 

(0,207) 

0,97838*** 

(0,309) 

0,68884*** 

(0,169) 

0,68884*** 

(0,261) 

1,01206*** 

(0,171) 

1,01206*** 

(0,254) 

0,90923*** 

(0,183) 

0,90923*** 

(0,253) 

1,57686*** 

(0,227) 

Observações 1.545 1.545 1.545 1.545 1.392 1.392 1.545 1.545 1.545 1.545 1.392 1.392 1.545 

R2 0,037 0,037 0,112 0,112 0,121 0,121        

PSAEs 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Erros padrão entre parênteses; *** Significante a 1%, ** Significante a 5%, * Significante a 10%. 

Nota 1: Densidade das redes de água (densaa) e de esgoto (denses), proporção de água tratada em ETA (propeta), participação das economias residenciais de água (partsaares) e de esgoto 

(partsesres), municípios atendidos (muntot), precipitação média anual (precmed e precmed2) e tipo de propriedade (proppsae). 

Nota 2: PIB per capita indisponível para 2015, portanto, os modelos (5), (6), (11) e (12) têm menor número de observações. 

Nota 3: Região geográfica (Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste). 
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 A Tabela 15 apresenta o impacto da regulação sobre a eficiência global dos PSAEs, 

por meio dos resultados estimados em 5 modelos de painel, que consideram diferentes variáveis 

relacionadas à existência da regulação, ao número de reguladores e aos seus arranjos 

institucionais.  

 

Tabela 15 – Resultados de modelos de dados em painel aplicados para análise do impacto da existência 

de regulação, do número de reguladores e do arranjo institucional dos reguladores, sobre a eficiência 

global dos PSAEs entre 2006 e 2015. 

Variáveis 

independentes1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Regulado 

(dreg) 

0,02895 

(0,022) 

    

1 regulador 

(dreg1) 

 
0,03366 

(0,022) 

   

2 reguladores 

(dreg2) 

 
-0,19388 

(0,118) 

-0,20789 

(0,140) 

  

3 reguladores 

(dreg3) 

 
0,01662 

(0,052) 

0,01505 

(0,054) 

  

4 reguladores 

(dreg4) 

 
-0,25604*** 

(0,058) 

-0,27641*** 

(0,081) 

  

Regulador municipal 

(dregmun) 

   
0,03104 

(0,049) 

 

Regulador estadual 

(dregest) 

   
0,05452 

(0,035) 

-0,07729 

(0,267) 

Regulador consorciado 

(dregcon) 

   
0,02303 

(0,030) 

-0,23587 

(0,220) 

Outros arranjos 

(dregout) 

   
-0,13573 

(0,098) 

-0,22555 

(0,217) 

Constante 1,11844*** 

(0,295) 

1,04015*** 

(0,284) 

-0,36037 

(0,516) 

1,05665*** 

(0,285) 

-0,22270 

(0,553) 

Controles Dummies anuais (ano2007-ano2015), densidade das redes de água (densaa) e de esgoto 

(denses), proporção de água tratada em ETA (propeta), participação das economias residenciais 

de água (partsaares) e de esgoto (partsesres), municípios atendidos (muntot), precipitação média 

anual (precmed e precmed2) e tipo de propriedade (proppsae). 

p-valor do Teste de 

Hausman 
0,0062 0,0004 0,0449 0,0004 0,0455 

Observações 1.545 1.545 390 1.545 390 

R2 0,112 0,132 0,181 0,127 0,162 

PSAEs3 155 155 72 155 72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Erros padrão entre parênteses; *** Significante a 1%, ** Significante a 5%, * Significante a 10%. 

Nota 1: Dummies para existência de regulação, número e arranjo institucional dos reguladores. 

Nota 2: Todos os modelos com erros-padrão robustos a cluster. 
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 De acordo com o modelo (1) da Tabela 15, o fato de um PSAE estar sob regulação 

não afeta sua eficiência global, pois o resultado do coeficiente da dummy para regulado não foi 

estatisticamente significante. Essa ausência de impacto da regulação sobre o desempenho dos 

regulados contraria a expectativa baseada no modelo teórico adotado, mas já ocorreu em 

estudos anteriores (ANWANDTER; OZUNA, 2002; KIRKPATRICK; PARKER; ZHANG, 

2006) e pode ser fruto do tipo de variável utilizada para representar a atividade regulatória. 

Kirkpatrick, Parker e Zhang (2006) utilizaram dummies para tipos de regulação, mas 

ressaltaram a necessidade de desenvolvimento de variáveis que pudessem representar não 

apenas a existência da regulação, mas caracterizar sua forma de atuação. 

 Dando continuidade à análise do impacto da regulação a partir de diferentes 

perspectivas, nos modelos (2) e (3) foram utilizadas dummies para o número de reguladores 

atuantes. Nesse caso, considerando a amostra completa dos PSAEs avaliados, o modelo (2) 

indica que a atuação de 4 reguladores sobre o mesmo prestador tem um impacto negativo e 

estatisticamente significante ao nível de 1%. Com base nessa estimativa, o fato de ser regulado 

por 4 reguladores é pior do que não ser regulado, com um impacto negativo de 25,6% na 

eficiência global do PSAE, considerando os demais fatores constantes. De maneira semelhante, 

o modelo (3), apenas para a amostra de PSAEs regulados, aponta que a regulação por 4 

reguladores gera uma queda de eficiência global de 27,6% em relação aos PSAEs regulados por 

apenas 1 regulador. 

 Os resultados para número de reguladores demonstram o risco de que reguladores 

distintos, atuando simultaneamente sobre um prestador, gerem regras conflitantes ou 

excessivas, além de maiores custos regulatórios, implicando em prejuízos relevantes para a 

eficiência dos regulados. Já o tipo de arranjo institucional do regulador, conforme modelos (4) 

e (5), não apresenta uma relação significante com a eficiência global dos PSAEs. Sobre esse 

último aspecto, embora não tenha sido estatisticamente significante, o coeficiente negativo do 

arranjo estadual, no modelo (5), está alinhado com os resultados de Reynaud e Thomas (2013), 

que detectaram um efeito negativo e estatisticamente significante para a atuação de reguladores 

regionais. 

 Ainda sobre os arranjos institucionais dos reguladores, a ausência de significância 

estatística para essa variável no caso brasileiro também pode ser fruto do fato de que não 

existem padrões pré-definidos acerca dos pacotes de incentivos utilizados por cada regulador. 

Dessa forma, reguladores com o mesmo tipo de arranjo podem trabalhar com mecanismos de 

regulação distintos, logo, espera-se que o maior impacto para a eficiência seja provocado pelo 

conjunto de incentivos trabalhado pelo regulador e não apenas por seu modelo institucional. 
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 Passando a considerar as categorias e o quantitativo de incentivos regulatórios como 

variáveis representativas da regulação, a Tabela 16 apresenta as estimativas de 4 modelos de 

painel que subsidiam essa discussão. Ao considerar as 6 categorias temáticas de incentivos 

regulatórios identificadas no âmbito da análise de conteúdo, o modelo (1) aponta para um efeito 

positivo, e estatisticamente significante a 10%, da categoria de “atualização de níveis tarifários” 

sobre a eficiência global do conjunto de PSAEs que compõem a amostra avaliada.  

 

Tabela 16 – Resultados de modelos de dados em painel aplicados para análise do impacto da existência 

de incentivos regulatórios e do número de incentivos identificados para cada categoria temática, sobre 

a eficiência global dos PSAEs entre 2006 e 2015. 

Variáveis independentes1 

(1) (2) (3) (4) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos  

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Regime tarifário 

(cat1d) 

-0,00178 

(0,031) 

-0,02432 

(0,034) 

  

Atualização de níveis tarifários 

(cat2d) 

0,03740* 

(0,019) 

0,01528 

(0,019) 

  

Expansão e melhoria dos 

sistemas 

(cat3d) 

0,01420 

(0,089) 

-0,05180 

(0,097) 

  

Condições gerais e qualidade da 

prestação dos serviços 

(cat4d) 

-0,03776 

(0,045) 

-0,01514 

(0,055) 

  

Gestão empresarial 

(cat5d) 

0,07698 

(0,067) 

0,09659 

(0,077) 

  

Transparência e 

responsabilização 

(cat6d) 

-0,05280 

(0,040) 

-0,04876 

(0,045) 

  

1 incentivo em “atualização de 

níveis tarifários” (cat2n1) 

  0,02076 

(0,019) 

0,00383 

(0,019) 

2 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” (cat2n2) 

  0,05524** 

(0,021) 

0,04812** 

(0,022) 

3 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” 

(cat2n3) 

  0,06839* 

(0,041) 

0,04198 

(0,033) 

4 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” 

(cat2n4) 

  0,02178 

(0,035) 

0,00903 

(0,051) 

5 ou mais incentivos em 

“atualização de níveis tarifários” 

(cat2n5m) 

  0,06084* 

(0,033) 

0,02580 

(0,050) 

1 incentivo em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n1) 

  0,16090*** 

(0,049) 

0,11005 

(0,071) 

2 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n2) 

  0,17984*** 

(0,064) 

0,11991 

(0,100) 
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Variáveis independentes1 

(1) (2) (3) (4) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos  

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

3 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n3) 

  0,16449** 

(0,074) 

-0,00000 

(0,101) 

4 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n4) 

  0,15704 

(0,097) 

0,01551 

(0,090) 

5 ou mais incentivos em 

“expansão e melhoria dos 

sistemas” 

(cat3n5m) 

  0,04965 

(0,073) 

-0,01159 

(0,096) 

1 incentivo em “gestão 

empresarial” 

(cat5n1) 

  0,00665 

(0,041) 

0,01967 

(0,050) 

2 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n2) 

  0,06221 

(0,095) 

0,05570 

(0,105) 

3 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n3) 

  0,11306*** 

(0,034) 

0,08947** 

(0,042) 

4 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n4) 

  -0,09842 

(0,062) 

-0,05353 

(0,085) 

5 ou mais incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n5m) 

  -0,17091*** 

(0,062) 

-0,14919 

(0,091) 

Constante 1,13989*** 

(0,292) 

-0,10820 

(0,537) 

1,07157*** 

(0,297) 

-0,39524 

(0,504) 

Controles Dummies anuais (ano2007-ano2015), densidade das redes de água (densaa) e de 

esgoto (denses), proporção de água tratada em ETA (propeta), participação das 

economias residenciais de água (partsaares) e de esgoto (partsesres), municípios 

atendidos (muntot), precipitação média anual (precmed e precmed2) e tipo de 

propriedade (proppsae). 

p-valor do Teste de Hausman 0,0035 0,0486 0,0003 0,0352 

Observações 1.545 390 1.545 390 

R2 0,117 0,127 0,130 0,212 

PSAEs 155 72 155 72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Erros padrão entre parênteses; *** Significante a 1%, ** Significante a 5%, * Significante a 10%. 

Nota 1: Dummies para existência de incentivos regulatórios e número de incentivos identificados para cada categoria temática. 

Nota 2: Todos os modelos com erros-padrão robustos a cluster. 

 

O efeito detectado indica que a eficiência global dos PSAEs, todo o restante 

constante, aumenta em 3,7% com a presença de incentivos de “atualização de níveis tarifários”. 

No entanto, quando considerados apenas os PSAEs regulados (modelo (2)), a existência de 

incentivos na referida categoria continua com efeito positivo, porém sem significância 

estatística. Para ambos os modelos, as demais categorias de incentivos não apresentaram 

impacto significante sobre a eficiência global dos PSAEs. 

 A variável dummy para a categoria de “atualização de níveis tarifários” se 

assemelha a variáveis dummies para regulação tarifária ou para determinados tipos de regulação 
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tarifária, presentes em pesquisas anteriores, que também apresentaram, em sua maioria, impacto 

positivo sobre o desempenho dos regulados (AUBERT; REYNAUD, 2005; KIRKPATRICK; 

PARKER; ZHANG, 2006; ERBETTA; CAVE, 2007; REYNAUD; THOMAS, 2013). Por 

outro lado, especificamente para o caso brasileiro, a dummy proposta por Barbosa, Lima e 

Brusca (2016), para regimes tarifários de price-cap ou revenue-cap, apresentou impacto 

negativo de 26,9% sobre a eficiência dos prestadores. 

 Com base na discussão desenvolvida na seção 5.2 e na análise do modelo de DEA 

Network Dinâmico proposto para os PSAEs, foram apontadas as 3 categorias de incentivos que 

podem contribuir mais diretamente com os objetivos regulatórios. No caso da universalização 

do acesso, a categoria mais relevante é a de “expansão e melhoria dos sistemas”; para o objetivo 

da eficiência dos sistemas, merece destaque a categoria de “gestão empresarial”; e para ambos 

os objetivos tem grande importância a categoria de “atualização de níveis tarifários”, por 

preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Diante disso, foram propostas 

variáveis que permitem um aprofundamento da discussão em torno dessas categorias a partir 

da análise do número de incentivos detectados para cada uma delas, conforme modelos (3) e 

(4) da Tabela 16. 

 Na categoria de “atualização de níveis tarifários”, foram detectados efeitos 

positivos e significantes para a presença de 2, 3 e 5 ou mais incentivos, conforme resultado do 

modelo (3). Se considerados apenas os PSAEs regulados, como no modelo (4), a variável que 

indica a existência de 2 incentivos na categoria permanece significante ao nível de 5%. A 

combinação com maior incremento de eficiência, considerando os demais fatores constantes, 

ocorre com a existência de 3 incentivos vigentes na categoria, chegando a um impacto positivo 

de 6,8% na eficiência global em relação aos prestadores que não dispõem desse tipo de 

incentivo. 

 A ocorrência de 1, 2 ou 3 incentivos regulatórios na categoria de “expansão e 

melhoria dos sistemas” gerou impactos positivos e estatisticamente significantes sobre a 

eficiência global dos PSAEs, conforme resultados do modelo (3). Apesar de ter sido uma das 

categorias menos exploradas pelos reguladores, a “expansão e melhoria dos sistemas” tem um 

potencial de gerar melhorias economicamente relevantes para a eficiência, como no caso da 

existência de apenas 2 incentivos relacionados com a categoria, em que o resultado obtido, 

estatisticamente significante a 1%, é de um incremento de 17,9% na eficiência global. Na 

subamostra que contempla apenas os PSAEs regulados, o impacto da “expansão e melhoria dos 

sistemas” perde significância estatística (modelo (4)). 
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Os resultados da categoria de “gestão empresarial” demonstram a importância de 

buscar o ponto de equilíbrio na definição de incentivos regulatórios. De acordo com o modelo 

(3), ao mesmo tempo em que 3 incentivos vigentes para determinado ano na categoria “gestão 

empresarial” implica em uma melhoria de 11,3% na eficiência global, a existência de 5 ou mais 

incentivos nessa categoria, com todo o resto constante, resulta em uma queda de 17,1% no 

escore de eficiência global dos PSAEs. Nos dois casos, os coeficientes foram estatisticamente 

significantes ao nível de 1%, mas entre os PSAEs regulados, no modelo (4), apenas o efeito 

positivo da ocorrência de 3 incentivos em “gestão empresarial” permanece significante, porém 

ao nível de 5% e com menor magnitude. 

Sobre o efeito controverso relacionado com os incentivos de “gestão empresarial”, 

conforme destaca Sappington (1994), o regulador deve equilibrar os custos impostos aos 

regulados com as recompensas esperadas, sob pena de que a firma regulada não seja incentivada 

a perseguir os objetivos regulatórios. No caso em análise, é possível que um número excessivo 

de incentivos com metas, diretrizes e requisitos na área de gestão empresarial gerem um custo 

muito elevado para os PSAEs, fazendo com que não se sintam motivados a desenvolver ações 

que levem ao alcance dos objetivos regulatórios e, por consequência, piorem sua eficiência 

global.  

 Dando continuidade à análise, com o objetivo de complementar o debate acerca do 

impacto da regulação para o alcance dos objetivos regulatórios, os modelos explicativos foram 

replicados para cada umas das divisões que compõem a estrutura de rede desenhada para os 

PSAEs, refletindo seu desempenho quanto à universalização do acesso e eficiência dos 

sistemas. 

 Na análise da divisão de Expansão e Melhoria de SAA, conforme Tabela 17, os 

modelos para avaliação do impacto da existência de regulação, do número de reguladores e dos 

seus arranjos institucionais sobre o escore de eficiência obtido para a referida divisão, não gerou 

resultados estatisticamente significantes. De acordo com essa primeira análise, apesar do escore 

médio de eficiência dos PSAEs regulados ter sido maior que a eficiência média dos PSAEs não 

regulados (ver Tabela 9), para a divisão de Expansão e Melhoria de SAA, os 5 primeiros 

modelos explicativos avaliados não apontam uma relação de causalidade entre a regulação e a 

eficiência do prestador. 
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Tabela 17 – Resultados de modelos de dados em painel aplicados para análise do impacto da existência 

de regulação, do número de reguladores e do arranjo institucional dos reguladores, sobre a eficiência da 

divisão de “Expansão e Melhoria de SAA” dos PSAEs entre 2006 e 2015. 

Variáveis 

independentes1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Regulado 

(dreg) 
0,01063 

(0,021) 

    

1 regulador 

(dreg1) 
 0,01320 

(0,021) 

   

2 reguladores 

(dreg2) 
 -0,07467 

(0,051) 

-0,07052 

(0,054) 

  

3 reguladores 

(dreg3) 
 -0,07413 

(0,060) 

-0,04264 

(0,038) 

  

4 reguladores 

(dreg4) 
 -0,01267 

(0,033) 

0,00072 

(0,043) 

  

Regulador municipal 

(dregmun) 
   0,04352 

(0,047) 

 

Regulador estadual 

(dregest) 
   -0,02197 

(0,037) 

0,01858 

(0,070) 

Regulador consorciado 

(dregcon) 
   0,02096 

(0,025) 

0,05747 

(0,052) 

Outros arranjos 

(dregout) 
   -0,07541 

(0,046) 

-0,04450 

(0,040) 

Constante 0,46779* 

(0,280) 

0,44181 

(0,278) 

-0,63141 

(0,707) 

0,44005 

(0,276) 

-0,65855 

(0,709) 

Controles Dummies anuais (ano2007-ano2015), densidade das redes de água (densaa) e de esgoto 

(denses), proporção de água tratada em ETA (propeta), participação das economias residenciais 

de água (partsaares) e de esgoto (partsesres), municípios atendidos (muntot), precipitação média 

anual (precmed e precmed2) e tipo de propriedade (proppsae). 

p-valor do Teste de 

Hausman 
0,0036 0,0005 0,0434 0,0003 0,0481 

Observações 1.545 1.545 390 1.545 390 

R2 0,041 0,045 0,084 0,047 0,082 

PSAEs 155 155 72 155 72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Erros padrão entre parênteses; *** Significante a 1%, ** Significante a 5%, * Significante a 10%. 

Nota 1: Dummies para existência de regulação, número e arranjo institucional dos reguladores. 

Nota 2: Todos os modelos com erros-padrão robustos a cluster. 

 

 Na Tabela 18, as dummies para as categorias de incentivos regulatórios, inseridas 

nos modelos (1) e (2), também não apresentaram resultados estatisticamente significantes. 

Somente com a utilização das variáveis dummies para o quantitativo de incentivos regulatórios 
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foi possível identificar impactos estatisticamente significantes da regulação sobre a eficiência 

da divisão de Expansão e Melhoria de SAA. 

 Diferentemente do que foi detectado para a eficiência global, os modelos (3) e (4) 

indicaram um efeito negativo dos incentivos relativos à categoria de “atualização de níveis 

tarifários” sobre a eficiência da divisão de Expansão e Melhoria de SAA. Esse efeito foi 

estatisticamente significante ao nível de 10%, no caso do modelo (3), levando à análise de que 

a presença de 5 ou mais incentivos regulatórios na categoria de “atualização de níveis tarifários” 

resulta em queda de 10,6% no escore de eficiência divisional, mantidos os demais fatores 

constantes. Por sua vez, considerando apenas os PSAEs regulados, no modelo (4), o efeito 

negativo foi significante ao nível de 5% para a presença de apenas 1 incentivo de “atualização 

de níveis tarifários” e para a presença de 5 incentivos ou mais na categoria em questão. 

 No grupo dos PSAEs regulados, o efeito negativo de ter somente 1 incentivo de 

“atualização de níveis tarifários” é de 5,7%, já no caso de 5 incentivos ou mais, o efeito negativo 

sobe para 13,6%. É importante esclarecer que a categoria de “atualização de níveis tarifários” 

não contempla apenas o incentivo de “aplicação de índice de reajuste ou revisão de tarifas”, a 

categoria também inclui, entre outros, a “aplicação de mecanismos que induzam a eficiência 

dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade” e a “fixação de 

tarifas especiais para medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento e 

desabastecimento”. Na primeira situação, o incentivo está relacionado com a eficiência 

operacional dos sistemas, por meio da obtenção de custos operacionais eficientes, o que pode 

gerar a não priorização de investimentos para expansão. Na segunda situação, as tarifas 

especiais podem gerar suspensões de faturamentos, por exemplo, nos casos de falta de 

continuidade no abastecimento de água, o que leva a um pior desempenho. 

 Com base no exposto, a existência de apenas 1 incentivo na “atualização de níveis 

tarifários” pode não ser suficiente para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, já um número maior de incentivos, no caso, 5 ou mais, pode significar que houve a 

necessidade de aplicação de tarifas especiais, decorrentes de desabastecimento e racionamento, 

situações que comprometem o desempenho dos PSAEs. 

 Em contrapartida, a ocorrência de incentivos na categoria de “expansão e melhoria 

dos sistemas”, conforme modelo (3), revela impactos positivos e estaticamente significantes. 

Quando considerada a amostra completa de PSAEs, a existência de um incentivo vigente em 

determinado ano, relacionado com “expansão e melhoria dos sistemas”, gera um impacto 

positivo de 15,8% sobre a eficiência da divisão de Expansão e Melhoria de SAA; no caso de 2 

incentivos, o impacto positivo cresce para 17,4%; e, para 3 incentivos, o impacto positivo sobre 
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a eficiência da divisão é de 17,1%. São resultados relevantes, que indicam que o 

estabelecimento de metas de cobertura e investimento, ou de diretrizes e regras para ampliação 

da cobertura e execução de obras, têm contribuído para avanços na área de abastecimento de 

água. Cabe registrar que, se considerados apenas os PSAEs regulados (modelo (4)), esse efeito 

positivo perde a significância estatística. 

 

Tabela 18 – Resultados de modelos de dados em painel aplicados para análise do impacto da existência 

de incentivos regulatórios e do número de incentivos identificados para cada categoria temática, sobre 

a eficiência da divisão de “Expansão e Melhoria de SAA” dos PSAEs entre 2006 e 2015. 

Variáveis independentes1 

(1) (2) (3) (4) 

Efeitos fixos2 Efeitos aleatórios  

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Regime tarifário 

(cat1d) 

-0,02105 

(0,028) 

-0,02365 

(0,033) 

  

Atualização de níveis tarifários 

(cat2d) 

-0,01409 

(0,021) 

-0,02709 

(0,019) 

  

Expansão e melhoria dos 

sistemas 

(cat3d) 

0,01149 

(0,098) 

-0,02461 

(0,110) 

  

Condições gerais e qualidade da 

prestação dos serviços 

(cat4d) 

-0,02482 

(0,047) 

-0,05145 

(0,054) 

  

Gestão empresarial 

(cat5d) 

0,03368 

(0,073) 

0,06063 

(0,081) 

  

Transparência e 

responsabilização 

(cat6d) 

0,00061 

(0,043) 

0,00189 

(0,042) 

  

1 incentivo em “atualização de 

níveis tarifários” (cat2n1) 

  -0,02842 

(0,019) 

-0,05753** 

(0,023) 

2 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” (cat2n2) 

  -0,00434 

(0,023) 

-0,01595 

(0,026) 

3 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” 

(cat2n3) 

  -0,00087 

(0,039) 

-0,00821 

(0,037) 

4 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” 

(cat2n4) 

  -0,04116 

(0,059) 

-0,04174 

(0,059) 

5 ou mais incentivos em 

“atualização de níveis tarifários” 

(cat2n5m) 

  -0,10646* 

(0,064) 

-0,13564** 

(0,064) 

1 incentivo em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n1) 

  0,15777*** 

(0,049) 

0,11145 

(0,071) 

2 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n2) 

  0,17437*** 

(0,059) 

0,13481 

(0,084) 

3 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n3) 

  0,17076*** 

(0,065) 

0,08373 

(0,085) 
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Variáveis independentes1 

(1) (2) (3) (4) 

Efeitos fixos2 Efeitos aleatórios  

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

4 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n4) 

  0,22231** 

(0,096) 

0,07743 

(0,078) 

5 ou mais incentivos em 

“expansão e melhoria dos 

sistemas” 

(cat3n5m) 

  0,07434 

(0,068) 

0,02819 

(0,086) 

1 incentivo em “gestão 

empresarial” 

(cat5n1) 

  -0,03244 

(0,046) 

-0,00187 

(0,057) 

2 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n2) 

  0,06119 

(0,083) 

0,10804 

(0,093) 

3 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n3) 

  0,19871*** 

(0,031) 

0,22317*** 

(0,051) 

4 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n4) 

  -0,13718 

(0,102) 

-0,15639* 

(0,082) 

5 ou mais incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n5m) 

  -0,16068*** 

(0,056) 

-0,10731 

(0,075) 

Constante 0,49522* 

(0,279) 

0,01168 

(0,434) 

0,43650 

(0,277) 

-0,80560 

(0,674) 

Controles Dummies anuais (ano2007-ano2015), densidade das redes de água (densaa) e de 

esgoto (denses), proporção de água tratada em ETA (propeta), participação das 

economias residenciais de água (partsaares) e de esgoto (partsesres), municípios 

atendidos (muntot), precipitação média anual (precmed e precmed2), tipo de 

propriedade (proppsae) e, apenas para efeitos aleatórios, região geográfica (nortpsae, 

nordpsae, sulpsae, sudpsae). 

p-valor do Teste de Hausman 0,0351 0,1397 0,0057 0,0001 

Observações 1.545 390 1.545 390 

R2 0,044  0,062 0,186 

PSAEs 155 72 155 72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Erros padrão entre parênteses; *** Significante a 1%, ** Significante a 5%, * Significante a 10%. 

Nota 1: Dummies para existência de incentivos regulatórios e número de incentivos identificados para cada categoria temática. 

Nota 2: Todos os modelos com erros-padrão robustos a cluster. 

 

 Para a categoria de “gestão empresarial” os modelos (3) e (4) apontam como melhor 

opção a combinação de 3 incentivos. Para a amostra completa dos prestadores, a ocorrência de 

3 incentivos em “gestão empresarial” amplia a eficiência em 19,9% e, considerando o grupo 

dos regulados, o impacto positivo é de 22,3%, sendo ambos os resultados estaticamente 

significantes ao nível de 1%. No entanto, assim como ocorreu com a eficiência global, a 

elevação do número de incentivos nessa categoria gera impactos negativos sobre a eficiência 

da divisão de Expansão e Melhoria de SAA, sendo 16,1% para o caso de 5 incentivos ou mais 

na amostra completa e 15,6% para 4 incentivos em “gestão empresarial” na subamostra dos 

regulados. Metas ou diretrizes sobre perdas de água e micromedição, por exemplo, estão 



 

 

141 

 

contribuindo para o aperfeiçoamento dos sistemas de abastecimento de água, quando aplicadas 

de maneira equilibrada. 

 De forma similar ao que ocorreu com a eficiência global, os resultados da divisão 

de Expansão e Melhoria de SES, dispostos na Tabela 19, não apresentaram impacto positivo da 

regulação ao se utilizar apenas a dummy para regulado e ficou evidenciado nos modelos (2) e 

(3) que a existência de 4 reguladores atuando simultaneamente sobre determinado PSAE 

provoca um efeito negativo sobre a eficiência dos prestadores. Para o total dos PSAEs, o 

impacto negativo da atuação simultânea de 4 reguladores é de 37,6% e, para o grupo dos 

regulados, o impacto negativo é de 28,9% sobre a eficiência da divisão de Expansão e Melhoria 

de SES, nos dois casos, são impactos negativos com magnitude superiores aos detectados para 

a eficiência global. Por último, os arranjos institucionais dos reguladores também não 

apresentaram resultados estatisticamente significantes. 

 

Tabela 19 – Resultados de modelos de dados em painel aplicados para análise do impacto da existência 

de regulação, do número de reguladores e do arranjo institucional dos reguladores, sobre a eficiência da 

divisão de “Expansão e Melhoria de SES” dos PSAEs entre 2006 e 2015. 

Variáveis 

independentes1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Regulado 

(dreg) 
0,02512 

(0,028) 

    

1 regulador 

(dreg1) 
 0,02976 

(0,028) 

   

2 reguladores 

(dreg2) 
 -0,21337 

(0,165) 

-0,15156 

(0,207) 

  

3 reguladores 

(dreg3) 
 0,03727 

(0,047) 

0,11350 

(0,078) 

  

4 reguladores 

(dreg4) 
 -0,37657*** 

(0,076) 

-0,28930** 

(0,123) 

  

Regulador municipal 

(dregmun) 
   0,05373 

(0,048) 

 

Regulador estadual 

(dregest) 
   0,06298 

(0,061) 

-0,15275 

(0,368) 

Regulador consorciado 

(dregcon) 
   0,00252 

(0,038) 

-0,35088 

(0,284) 

Outros arranjos 

(dregout) 
   -0,14208 

(0,132) 

-0,21662 

(0,278) 
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Variáveis 

independentes1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Constante 1,22380*** 

(0,359) 

1,13468*** 

(0,347) 

-0,80764 

(0,873) 

1,15243*** 

(0,347) 

-0,58079 

(0,901) 

Controles Dummies anuais (ano2007-ano2015), densidade das redes de água (densaa) e de esgoto 

(denses), proporção de água tratada em ETA (propeta), participação das economias residenciais 

de água (partsaares) e de esgoto (partsesres), municípios atendidos (muntot), precipitação média 

anual (precmed e precmed2) e tipo de propriedade (proppsae). 

p-valor do Teste de 

Hausman 
0,0000 0,0000 0,0800 0,0000 0,0761 

Observações 1.545 1.545 390 1.545 390 

R2 0,080 0,092 0,133 0,089 0,123 

PSAEs 155 155 72 155 72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Erros padrão entre parênteses; *** Significante a 1%, ** Significante a 5%, * Significante a 10%. 

Nota 1: Dummies para existência de regulação, número e arranjo institucional dos reguladores. 

Nota 2: Todos os modelos com erros-padrão robustos a cluster. 
 

De acordo com a Tabela 20, apenas a estratégia de incentivos baseados na categoria 

de “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços” gera um efeito estatisticamente 

significante sobre a eficiência da divisão de Expansão e Melhoria de SES. Conforme resultados 

no modelo (2), considerando somente o grupo dos PSAEs regulados, a presença de incentivos 

na mencionada categoria representa um impacto positivo de 10,5% sobre a eficiência da 

divisão. Esse resultado pode indicar que incentivos relacionados a metas, diretrizes e requisitos 

para extravasamentos, nível de tratamento e qualidade de esgotos, que compõem a categoria de 

“condições gerais e qualidade da prestação dos serviços”, estão refletindo melhorias para os 

sistemas de esgotamento sanitário. 

 Na análise do número de incentivos presentes nas três categorias selecionadas como 

as mais relevantes, detectou-se que a divisão de Expansão e Melhoria de SES não tem sido 

impactada pela categoria de “gestão empresarial”, enquanto que obteve resultados 

estatisticamente significantes para as categorias de “atualização de níveis tarifários” e 

“expansão e melhoria dos sistemas”. No primeiro caso, os resultados da divisão foram 

semelhantes ao encontrado na análise da eficiência global, com a presença de 2 incentivos 

relacionados com “atualização de níveis tarifários” impactando de forma positiva o escore de 

eficiência, tanto para o total de regulados, como para o grupo que inclui somente os PSAEs 

regulados. No caso da divisão de Expansão e Melhoria de SES, o impacto positivo teve uma 

magnitude superior ao encontrado para a eficiência global, sendo de 8,5% para o total da 

amostra (modelo (3)) e de 8,1% para o grupo dos regulados (modelo (4)). 
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Tabela 20 – Resultados de modelos de dados em painel aplicados para análise do impacto da existência 

de incentivos regulatórios e do número de incentivos identificados para cada categoria temática, sobre 

a eficiência da divisão de “Expansão e Melhoria de SES” dos PSAEs entre 2006 e 2015. 

Variáveis independentes1 

(1) (2) (3) (4) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos  

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos aleatórios 

(apenas regulados) 

Regime tarifário 

(cat1d) 

-0,05666 

(0,040) 

-0,06895 

(0,043) 

  

Atualização de níveis tarifários 

(cat2d) 

0,04131 

(0,026) 

0,03098 

(0,025) 

  

Expansão e melhoria dos 

sistemas 

(cat3d) 

-0,05142 

(0,080) 

-0,12515 

(0,095) 

  

Condições gerais e qualidade da 

prestação dos serviços 

(cat4d) 

0,04877 

(0,053) 

0,10549* 

(0,061) 

  

Gestão empresarial 

(cat5d) 

0,10284 

(0,072) 

0,13083 

(0,096) 

  

Transparência e 

responsabilização 

(cat6d) 

-0,07602 

(0,056) 

-0,10244 

(0,079) 

  

1 incentivo em “atualização de 

níveis tarifários” (cat2n1) 

  -0,00172 

(0,030) 

-0,02642 

(0,028) 

2 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” (cat2n2) 

  0,08568** 

(0,034) 

0,08157** 

(0,032) 

3 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” 

(cat2n3) 

  0,00158 

(0,059) 

-0,01417 

(0,047) 

4 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” 

(cat2n4) 

  0,03226 

(0,054) 

0,05240 

(0,066) 

5 ou mais incentivos em 

“atualização de níveis tarifários” 

(cat2n5m) 

  0,03997 

(0,052) 

0,01909 

(0,072) 

1 incentivo em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n1) 

  -0,00123 

(0,094) 

-0,08797 

(0,095) 

2 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n2) 

  0,01222 

(0,106) 

-0,07194 

(0,121) 

3 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n3) 

  -0,05656 

(0,125) 

-0,28628** 

(0,126) 

4 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n4) 

  -0,06328 

(0,146) 

-0,18286 

(0,132) 

5 ou mais incentivos em 

“expansão e melhoria dos 

sistemas” 

(cat3n5m) 

  -0,25519* 

(0,132) 

-0,31505** 

(0,132) 

1 incentivo em “gestão 

empresarial” 

(cat5n1) 

  0,02688 

(0,061) 

0,06919 

(0,079) 
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Variáveis independentes1 

(1) (2) (3) (4) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos  

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos aleatórios 

(apenas regulados) 

2 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n2) 

  0,10854 

(0,150) 

0,11976 

(0,163) 

3 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n3) 

  -0,06562 

(0,063) 

-0,03289 

(0,074) 

4 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n4) 

  -0,00720 

(0,128) 

0,08101 

(0,127) 

5 ou mais incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n5m) 

  0,01176 

(0,109) 

0,04202 

(0,124) 

Constante 1,25591*** 

(0,360) 

-0,58721 

(0,872) 

1,18555*** 

(0,361) 

-1,09236* 

(0,605) 

Controles Dummies anuais (ano2007-ano2015), densidade das redes de água (densaa) e de 

esgoto (denses), proporção de água tratada em ETA (propeta), participação das 

economias residenciais de água (partsaares) e de esgoto (partsesres), municípios 

atendidos (muntot), precipitação média anual (precmed e precmed2), tipo de 

propriedade (proppsae) e, apenas para efeitos aleatórios, região geográfica (nortpsae, 

nordpsae, sulpsae, sudpsae). 

p-valor do Teste de Hausman 0,0000 0,0618 0,0000 0,1506 

Observações 1.545 390 1.545 390 

R2 0,083 0,133 0,094  

PSAEs 155 72 155 72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Erros padrão entre parênteses; *** Significante a 1%, ** Significante a 5%, * Significante a 10%. 

Nota 1: Dummies para existência de incentivos regulatórios e número de incentivos identificados para cada categoria temática. 

Nota 2: Todos os modelos com erros-padrão robustos a cluster. 

 

 Já para o segundo caso, na categoria de “expansão e melhoria dos sistemas”, os 

resultados apontaram um impacto negativo sobre a eficiência divisional, divergindo do que foi 

encontrado para a eficiência global e para a divisão de Expansão e Melhoria de SAA. De acordo 

com o modelo (3), a presença de 5 ou mais incentivos relativos à “expansão e melhoria dos 

sistemas” implica em perda de 25,5% na eficiência da divisão de Expansão e Melhoria de SES. 

Ao considerar o grupo de PSAEs regulados, segundo modelo (4), 3 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” resultam em impacto negativo de 28,6% sobre a eficiência da divisão 

de Expansão e Melhoria de SES e o impacto negativo aumenta para 31,5% quando considerada 

a presença de 5 ou mais incentivos. 

 A partir dos resultados dos modelos (3) e (4) da Tabela 20, fica evidenciado que a 

estratégia de incentivos de “expansão e melhoria dos sistemas” não está produzindo os efeitos 

esperados, já que os sistemas de esgotamento sanitário apresentam os maiores déficits de acesso 

no Brasil e os incentivos praticados estão provocando um impacto negativo na eficiência dos 

prestadores para essa divisão. Uma consequência disso está refletida no monitoramento das 



 

 

145 

 

metas do PLANSAB, que indicou que a melhoria dos indicadores de esgotamento sanitário, até 

2014, estava abaixo do necessário para o alcance das metas definidas para a universalização 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). 

Também é interessante perceber que, conforme discutido na seção anterior, entre 

os incentivos da categoria de “expansão e melhoria dos sistemas”, a menor parcela se refere ao 

estabelecimento de metas; a maior parte dos incentivos diz respeito apenas a diretrizes sobre 

ampliação de cobertura, realização de investimentos e execução de obras, sem horizontes claros 

a serem perseguidos pelos PSAEs. Trata-se de uma estratégia que está funcionando para o 

abastecimento de água, mas que precisa ser aperfeiçoada para estimular avanços na área de 

esgotamento sanitário, a qual demanda maiores investimentos para implantação dos sistemas, 

além de maiores custos para operação e manutenção. 

 A última divisão em análise é a de Operação e Manutenção de SAA e SES para a 

qual, assim como para a eficiência global e demais divisões, não foi identificado impacto 

estatisticamente significante da regulação sobre a eficiência, quando considerada apenas a 

dummy para prestador regulado (modelo (1) da Tabela 21). Ainda repetindo o padrão da 

eficiência global, a presença de 4 reguladores também impactou negativamente a eficiência 

divisional, ao mesmo tempo em que os tipos de arranjos institucionais dos reguladores não 

impactaram a eficiência. 

 De acordo com os resultados dos modelos (2) e (3) da Tabela 21, no total dos 

prestadores, a presença de 4 reguladores atuando sobre o mesmo PSAE representa um impacto 

negativo de 17,5% na eficiência e, para o grupo dos regulados, o impacto negativo é de 17,8%, 

com estatísticas significantes a 1%. 

 

Tabela 21 – Resultados de modelos de dados em painel aplicados para análise do impacto da existência 

de regulação, do número de reguladores e do arranjo institucional dos reguladores, sobre a eficiência da 

divisão de “Operação e Manutenção de SAA-SES” dos PSAEs entre 2006 e 2015. 

Variáveis 

independentes1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos Efeitos aleatórios 

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos aleatórios 

(apenas regulados) 

Regulado 

(dreg) 
-0,00313 

(0,019) 

    

1 regulador 

(dreg1) 
 -0,00066 

(0,018) 

   

2 reguladores 

(dreg2) 
 -0,11844 

(0,080) 

-0,12077 

(0,085) 

  

3 reguladores 

(dreg3) 
 -0,02362 

(0,079) 

0,01601 

(0,070) 
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Variáveis 

independentes1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos Efeitos aleatórios 

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos aleatórios 

(apenas regulados) 

4 reguladores 

(dreg4) 
 -0,17562*** 

(0,047) 

-0,17812*** 

(0,060) 

  

Regulador municipal 

(dregmun) 
   -0,00239 

(0,041) 

 

Regulador estadual 

(dregest) 
   0,01981 

(0,022) 

0,08139 

(0,081) 

Regulador consorciado 

(dregcon) 
   -0,01131 

(0,025) 

-0,00411 

(0,065) 

Outros arranjos 

(dregout) 
   -0,09078 

(0,068) 

-0,04443 

(0,080) 

Constante 0,92390*** 

(0,281) 

0,88174*** 

(0,281) 

0,25775 

(0,554) 

0,88878*** 

(0,280) 

0,41092 

(0,546) 

Controles Dummies anuais (ano2007-ano2015), densidade das redes de água (densaa) e de esgoto 

(denses), proporção de água tratada em ETA (propeta), participação das economias residenciais 

de água (partsaares) e de esgoto (partsesres), municípios atendidos (muntot), precipitação média 

anual (precmed e precmed2) e tipo de propriedade (proppsae). 

p-valor do Teste de 

Hausman 
0,0452 0,0386 0,2169 0,0274 0,1709 

Observações 1.545 1.545 390 1.545 390 

R2 0,112 0,117  0,117  

PSAEs 155 155 72 155 72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Erros padrão entre parênteses; *** Significante a 1%, ** Significante a 5%, * Significante a 10%. 

Nota 1: Dummies para existência de regulação, número e arranjo institucional dos reguladores. 

Nota 2: Todos os modelos com erros-padrão robustos a cluster. 

 

 Entre as categorias de incentivos, segundo os dados da Tabela 22, a presença de 

incentivos relativos à “atualização de níveis tarifários” tem impacto positivo e estatisticamente 

significante sobre a eficiência da divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES, com efeito 

de 3,7% para o total de PSAEs e 4,3% para os regulados. Já a presença de incentivos da 

categoria de “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços” está indicando um efeito 

negativo de 8,7% sobre a eficiência divisional do total de PSAEs e de 10,1% sobre a eficiência 

dos prestadores regulados. As demais variáveis indicativas da existência de incentivos nas 

categorias não apresentaram resultados estatisticamente significantes. 

O resultado negativo para a categoria de “condições gerais e qualidade da prestação 

dos serviços” é mais um indicativo de que os incentivos relacionados com a qualidade da 

prestação dos serviços podem gerar custos elevados que, até certo ponto, geram piores 

resultados para a eficiência da divisão em análise. Trata-se de uma questão também debatida 

por Carvalho, Pedro e Marques (2015), que detectaram um impacto negativo do marco 
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regulatório brasileiro sobre a eficiência dos prestadores e relacionaram esse resultado ao fato 

da implantação da regulação, no curto prazo, gerar maiores custos para melhoria da qualidade 

dos serviços prestados. 

  

Tabela 22 – Resultados de modelos de dados em painel aplicados para análise do impacto da existência 

de incentivos regulatórios e do número de incentivos identificados para cada categoria temática, sobre 

a eficiência da divisão de “Operação e Manutenção de SAA-SES” dos PSAEs entre 2006 e 2015. 

Variáveis independentes1 

(1) (2) (3) (4) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos  

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

Regime tarifário 

(cat1d) 

0,00054 

(0,025) 

-0,00958 

(0,032) 

  

Atualização de níveis tarifários 

(cat2d) 

0,03718* 

(0,019) 

0,04302** 

(0,021) 

  

Expansão e melhoria dos 

sistemas 

(cat3d) 

0,03055 

(0,056) 

0,02840 

(0,055) 

  

Condições gerais e qualidade da 

prestação dos serviços 

(cat4d) 

-0,08768* 

(0,048) 

-0,10116* 

(0,052) 

  

Gestão empresarial 

(cat5d) 

0,05123 

(0,045) 

0,02953 

(0,047) 

  

Transparência e 

responsabilização 

(cat6d) 

-0,02530 

(0,029) 

-0,00220 

(0,039) 

  

1 incentivo em “atualização de 

níveis tarifários” (cat2n1) 

  0,03560* 

(0,019) 

0,03819* 

(0,022) 

2 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” (cat2n2) 

  0,02578 

(0,022) 

0,05012** 

(0,021) 

3 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” 

(cat2n3) 

  0,00812 

(0,037) 

0,01475 

(0,038) 

4 incentivos em “atualização de 

níveis tarifários” 

(cat2n4) 

  0,01127 

(0,043) 

0,02972 

(0,051) 

5 ou mais incentivos em 

“atualização de níveis tarifários” 

(cat2n5m) 

  0,04419 

(0,027) 

0,04641 

(0,042) 

1 incentivo em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n1) 

  0,13693 

(0,136) 

0,13597 

(0,126) 

2 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n2) 

  0,13255 

(0,140) 

0,11545 

(0,138) 

3 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n3) 

  0,16182 

(0,139) 

0,12577 

(0,134) 

4 incentivos em “expansão e 

melhoria dos sistemas” 

(cat3n4) 

  0,22761 

(0,151) 

0,21557 

(0,156) 
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Variáveis independentes1 

(1) (2) (3) (4) 

Efeitos fixos2 Efeitos fixos  

(apenas regulados) 

Efeitos fixos Efeitos fixos 

(apenas regulados) 

5 ou mais incentivos em 

“expansão e melhoria dos 

sistemas” 

(cat3n5m) 

  0,13740 

(0,138) 

0,11927 

(0,125) 

1 incentivo em “gestão 

empresarial” 

(cat5n1) 

  0,00243 

(0,053) 

-0,00356 

(0,058) 

2 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n2) 

  -0,00862 

(0,043) 

-0,03994 

(0,050) 

3 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n3) 

  0,07897 

(0,056) 

0,02456 

(0,058) 

4 incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n4) 

  -0,04140 

(0,140) 

0,04263 

(0,141) 

5 ou mais incentivos em “gestão 

empresarial” 

(cat5n5m) 

  -0,17216 

(0,139) 

-0,17976 

(0,137) 

Constante 0,92884*** 

(0,278) 

0,09176 

(0,798) 

0,87067*** 

(0,281) 

-0,14575 

(0,782) 

Controles Dummies anuais (ano2007-ano2015), densidade das redes de água (densaa) e de 

esgoto (denses), proporção de água tratada em ETA (propeta), participação das 

economias residenciais de água (partsaares) e de esgoto (partsesres), municípios 

atendidos (muntot), precipitação média anual (precmed e precmed2) e tipo de 

propriedade (proppsae). 

p-valor do Teste de Hausman 0,0081 0,0019 0,0006 0,0236 

Observações 1.545 390 1.545 390 

R2 0,119 0,152 0,124 0,184 

PSAEs 155 72 155 72 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Erros padrão entre parênteses; *** Significante a 1%, ** Significante a 5%, * Significante a 10%. 

Nota 1: Dummies para existência de incentivos regulatórios e número de incentivos identificados para cada categoria temática. 

Nota 2: Todos os modelos com erros-padrão robustos a cluster. 

 

 Com relação à análise do número de incentivos por categoria, apenas no caso da 

“atualização de níveis tarifários” foi detectado um impacto positivo e significante sobre a 

eficiência da divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES, com 3,5% de aumento de 

eficiência para 1 incentivo na categoria, em meio ao total dos PSAEs (modelo (3)). 

Considerando somente os PSAEs regulados, 1 incentivo na categoria de “atualização de níveis 

tarifários” gera um impacto positivo de 3,8% na eficiência e com 2 incentivos na categoria o 

impacto positivo cresce para 5,0%. 

Como já era de se esperar, por se tratar de uma divisão essencialmente de operação 

e manutenção da estrutura existente, os incentivos da categoria de “expansão e melhoria dos 

sistemas” não apresentaram impactos significantes. No entanto, a ausência de impacto da 

categoria de “gestão empresarial” contraria o esperado, já que a categoria contempla incentivos 
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relacionados com a eficiência operacional dos sistemas, entre os quais estão diretrizes e metas 

para micromedição, perdas de água, produtividade de pessoal e faturamento e cobrança. 

Adicionalmente, os resultados do DEA Network Dinâmico indicam que os prestadores 

regulados, em média, são mais eficientes na divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES. 

No entanto, a divisão apresentou uma tendência de queda nos escores médios de eficiência e 

foi a única a apresentar perdas entre 2014 e 2015. Logo, os resultados apontam para um desgaste 

na estratégia adotada para incentivar a eficiência operacional dos sistemas, comprometendo o 

alcance desse objetivo regulatório. 

Com o intuito de sintetizar os resultados discutidos, o Quadro 16 apresenta as 

diferentes variáveis representativas da regulação e seu impacto na eficiência global e divisional 

dos PSAEs. Em meio aos conjuntos de variáveis aplicados nos modelos explicativos, a dummy 

para regulado e as dummies para os diferentes tipos de arranjo institucional dos reguladores não 

apresentaram resultados estatisticamente significantes acerca do impacto da atividade 

regulatória. Já a análise do número de reguladores indicou impactos negativos sobre a eficiência 

global e das divisões de Expansão e Melhoria de SES e Operação e Manutenção de SAA e SES, 

com a atuação concomitante de 4 reguladores sobre os PSAEs. No caso da divisão de Expansão 

e Melhoria de SAA, os resultados para o número de reguladores não foram estatisticamente 

significantes. 

 A variável dummy para a presença de incentivos regulatórios na categoria de 

“atualização de níveis tarifários” apresentou impactos positivos para a eficiência global e para 

a divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES e não se mostrou relevante para as divisões 

de expansão e melhoria dos sistemas. Já no caso da categoria de “condições gerais e qualidade 

da prestação dos serviços”, o impacto detectado foi positivo para a divisão de Expansão e 

Melhoria de SES e negativo para a divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES. As 

demais variáveis dummies para categorias de incentivos não foram estatisticamente 

significantes. De fato, os resultados mais relevantes foram identificados nas variáveis relativas 

aos números de incentivos presentes nas principais categorias. 

 Na categoria de “atualização de níveis tarifários”, os diferentes números de 

incentivos resultaram em impactos positivos para a eficiência global e divisional, com exceção 

da divisão de Expansão e Melhoria de SAA, que revelou um impacto negativo para a presença 

de apenas 1 incentivo na categoria, assim como para a ocorrência de 5 ou mais incentivos. É 

interessante perceber que a referida categoria foi a única relevante para a discussão de todos os 

escores de eficiência, considerando os 3 divisionais e o escore de eficiência global. 
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Quadro 16 – Resumo do impacto da regulação sobre a eficiência global e divisional dos PSAEs, 

segundo variáveis representativas da atividade regulatória. 

Variáveis 

representativas da 

regulação 

Eficiência Global 

Expansão e 

Melhoria de 

SAA 

Expansão e 

Melhoria de SES 

Operação e 

Manutenção de 

SAA e SES 

Total Regulados Total Regulados Total Regulados Total Regulados 

4 reguladores Neg Neg   Neg Neg Neg Neg 

Atualização de níveis 

tarifários 
Pos      Pos Pos 

Condições gerais e 

qualidade da prestação 

dos serviços 

     Pos Neg Neg 

1 incentivo em 

“atualização de níveis 

tarifários” 

   Neg   Pos Pos 

2 incentivos em 

“atualização de níveis 

tarifários” 

Pos Pos   Pos Pos  Pos 

3 incentivos em 

“atualização de níveis 

tarifários” 

Pos        

5 ou mais incentivos em 

“atualização de níveis 

tarifários” 

Pos  Neg Neg     

1 incentivo em 

“expansão e melhoria 

dos sistemas” 

Pos  Pos      

2 incentivos em 

“expansão e melhoria 

dos sistemas” 

Pos  Pos      

3 incentivos em 

“expansão e melhoria 

dos sistemas” 

Pos  Pos   Neg   

4 incentivos em 

“expansão e melhoria 

dos sistemas” 

  Pos      

5 ou mais incentivos em 

“expansão e melhoria 

dos sistemas” 

    Neg Neg   

3 incentivos em “gestão 

empresarial” 
Pos Pos Pos Pos     

4 incentivos em “gestão 

empresarial” 
   Neg     

5 ou mais incentivos em 

“gestão empresarial” 
Neg  Neg      

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Legenda: Pos = impacto positivo e estatisticamente significante; Neg = impacto negativo e estatisticamente significante. 

 

Quanto à categoria de “expansão e melhoria dos sistemas”, ficou evidenciado que 

ela não impacta a eficiência da divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES, mas 

apresenta um relevante impacto positivo para a eficiência global e para a divisão de Expansão 
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e Melhoria de SAA. No caso da divisão de Expansão e Melhoria de SES, foram detectados 

impactos negativos para a ocorrência de incentivos na referida categoria. 

A última categoria analisada quanto ao número de incentivos existentes foi a de 

“gestão empresarial”, que revelou impactos positivos para a eficiência global e para a divisão 

de Expansão e Melhoria de SAA, no caso da ocorrência de 3 incentivos. Entretanto, a partir de 

4 incentivos existentes, a mesma categoria apresentou impactos negativos nos escores de 

eficiência global e da divisão de Expansão e Melhoria de SAA. Por sua vez, nas divisões de 

Expansão e Melhoria de SES e Operação e Manutenção de SAA e SES, a ocorrência de 

incentivos na categoria de “gestão empresarial” não foi significante. 

A análise do número de incentivos regulatórios entre as principais categorias 

também evidenciou a importância de avaliar o impacto desses incentivos para cada uma das 

divisões dos PSAEs. A estratégia da categoria de “expansão e melhoria de sistemas” se mostrou 

eficaz para a divisão de Expansão e Melhoria de SAA e, de acordo com os resultados do DEA 

Network Dinâmico, o melhor resultado de escore médio de eficiência foi obtido nessa divisão, 

que também foi a única a apresentar melhoria na eficiência média, quando comparados os anos 

de 2006 e 2015. Já a divisão de Expansão e Melhoria de SES está sendo impactada 

negativamente pela categoria de “expansão e melhoria de sistemas” e apresentou o pior 

resultado em termos de eficiência média, além de ter piorado seu desempenho entre 2006 e 

2015. Especificamente para o caso da divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES, a 

estratégia de “gestão empresarial” não tem aplicado incentivos efetivos e a divisão também caiu 

em termos de eficiência média no período analisado. 

Em linhas gerais, os resultados das dummies para a quantidade de incentivos 

demonstram o efeito positivo da regulação sobre a eficiência global dos PSAEs, algo que não 

pôde ser evidenciado apenas com a utilização da variável dummy para regulado. Os resultados 

também revelam que a intensidade com que se aplica diferentes tipos de incentivos pode 

ampliar o impacto positivo da atividade regulatória ou, até mesmo, transformá-lo em impacto 

negativo. Portanto, a análise do conjunto de evidências reunidas leva à confirmação da hipótese 

central da presente tese, ou seja, reguladores atuantes, quanto à definição de mecanismos de 

incentivos, impactam positivamente a eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto 

no Brasil. 

 Sob a perspectiva da literatura empírica pré-existente para o caso brasileiro, os 

resultados aqui apresentados são divergentes, uma vez que estudos anteriores, ao explorarem a 

relação entre regulação e eficiência dos PSAEs no Brasil, não comprovaram impacto 

estatisticamente significante da regulação (CARVALHO; SAMPAIO, 2015) ou relacionaram 
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atividades regulatórias a efeitos negativos (CARVALHO; PEDRO; MARQUES, 2015; 

BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 2016). Vale ressaltar que, conforme discutido no capítulo 3, 

apenas Barbosa, Lima e Brusca (2016) aplicaram um modelo explicativo de segundo estágio 

para análise da eficiência dinâmica, mas nenhum desses trabalhos avaliou a eficiência em 

modelo de rede ou utilizou a diversidade de variáveis representativas da regulação aplicada 

nesta tese. 

 Por fim, a confirmação da hipótese central da tese se alinha com o esperado a partir 

do modelo teórico de Sappington (1994), que prevê a aplicação de incentivos como meio efetivo 

para que as firmas reguladas alcancem os objetivos regulatórios, o que, para o contexto em 

discussão, significa que a utilização de incentivos pelos reguladores contribui para que os 

PSAEs brasileiros persigam a universalização do acesso e a eficiência dos sistemas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O acesso a serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é associado 

a benefícios em áreas como saúde, meio ambiente, educação e desenvolvimento econômico, no 

entanto, a ausência de tais serviços ainda é uma realidade para milhões de brasileiros. Não 

obstante, em que pese o Brasil ainda conviver com um déficit histórico de acesso a serviços de 

água e esgoto, mudanças recentes, notadamente as ocorridas nos últimos 10 anos, têm gerado 

alternativas para avanços no setor. 

Diante do relevante déficit de acesso, da dificuldade dos prestadores de serviços de 

água e esgoto (PSAEs) de executarem investimentos para ampliação dos níveis de cobertura e 

da presença de ineficiências de operação e manutenção, uma importante ruptura no setor 

ocorreu com a aprovação do novo marco regulatório, por meio da Lei nº 11.445/2007, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010. O novo marco regulatório instituiu como princípios 

e, consequentemente, como objetivos regulatórios, a universalização do acesso e a eficiência 

dos sistemas; ademais, fortaleceu o papel das entidades reguladoras, tornando a existência da 

regulação uma condição para a validade dos contratos e atribuindo aos reguladores ampla 

competência para editar normas nas dimensões técnica, econômica e social da prestação dos 

serviços. 

Tais definições contribuíram para o crescimento do número de PSAEs regulados e 

para a retomada dos investimentos voltados para medidas estruturais – obras e intervenções 

físicas em infraestrutura, com expansão dos sistemas – e para medidas estruturantes – 

modernização e melhoria contínua da infraestrutura física dos sistemas, além de ações que dão 

suporte político e gerencial para o aperfeiçoamento da gestão dos PSAEs. 

Tendo em vista o exposto e considerando as características de monopólio natural e 

a assimetria informacional inerentes ao setor de saneamento básico, entende-se como uma 

alternativa para superar os desafios existentes, a atuação dos reguladores, a partir da sua função 

normativa, no estabelecimento de mecanismos de incentivos capazes de induzir os PSAEs a 

buscar a universalização e a eficiência dos sistemas, objetivos regulatórios aqui denominados 

de eficiência global. Com isso, a presente tese analisou o impacto da regulação sobre a 

eficiência dos prestadores de serviços de água e esgoto no Brasil, adotando como hipótese 

central a de que reguladores atuantes, quanto à definição de mecanismos de incentivos, 

impactam positivamente a eficiência dos PSAEs brasileiros. 

Para tanto, foi preciso definir, inicialmente, uma medida de desempenho adequada 

para captar os aspectos relativos à eficiência global dos PSAEs, o que resultou na configuração 
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de um modelo inédito para o setor, capaz de ir além da análise tradicional realizada por modelos 

de Análise Envoltória de Dados (DEA) do tipo "caixa preta", possibilitando a avaliação da 

eficiência dinâmica, interconectando processos no tempo e incluindo os efeitos do capital ao 

longo do período entre 2006 e 2015, e da eficiência das estruturas internas dos PSAEs, por meio 

de uma rede composta por 3 divisões interligadas para refletir os objetivos regulatórios 

analisados: 1) Expansão e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA); 2) 

Expansão e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES); e 3) Operação e 

Manutenção de SAA e SES. 

Após o desenvolvimento do modelo DEA Network Dinâmico, foram conduzidas 

três etapas de análise que compõem a perspectiva adotada de métodos mistos com enfoque 

paralelo convergente. A primeira etapa de análise consistiu na avaliação da eficiência dos 

PSAEs; na segunda etapa, foram identificados os incentivos regulatórios presentes nas normas 

editadas pelos reguladores; e a última etapa relacionou os resultados das duas primeiras para 

medir o impacto da regulação sobre a eficiência dos PSAEs. 

A aplicação do modelo DEA Network Dinâmico possibilitou gerar, para cada 

PSAE, escores de eficiência global, divisional e por períodos. Os resultados apontaram para 

baixos níveis de eficiência global. Ao avaliar os escores médios de eficiência global por ano, o 

desempenho do grupo de PSAEs investigados piorou, quando comparados o ano inicial (2006) 

e o ano final (2015), mesmo com um crescimento gradativo do número de PSAEs regulados, o 

que pode indicar que a expansão da regulação, ainda incipiente, não tem provocado melhores 

níveis de eficiência global no período avaliado. 

Vale ressaltar que, mesmo considerando o ano com melhor desempenho, em média, 

os PSAEs ainda poderiam aperfeiçoar a realização de investimentos para expansão e melhoria 

dos sistemas, bem como seus processos de operação e manutenção, em cerca de 50,0%. Ao 

comparar o referido desempenho com resultados do modelo DEA Dinâmico, que não considera 

a estrutura em rede, ou a avaliação da eficiência em cada divisão, foi possível evidenciar que a 

inclusão da estrutura interna dos PSAEs (3 divisões) na análise revela ineficiências não captadas 

por estudos anteriores, o que justifica a realização da avaliação desagregada. 

Os resultados divisionais corroboraram aspectos da evolução histórica do setor, ao 

identificar a divisão de Expansão e Melhoria de SAA com melhores escores médios de 

eficiência, seguida pela divisão de Operação e Manutenção de SAA e SES e pela divisão de 

Expansão e Melhoria de SES. Os serviços de abastecimento de água foram priorizados ao longo 

do tempo, apenas com as recentes mudanças na estrutura regulatória e nos planos aplicáveis ao 

setor, luzes foram lançadas sobre a necessidade de universalizar a cobertura de esgotamento 
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sanitário e de aperfeiçoar os processos de operação e manutenção dos prestadores. Nesse 

contexto, também foi detectado que a divisão de Expansão e Melhoria de SES, que apresenta 

maiores oportunidades de melhoria, possui a maior correlação com o escore de eficiência 

global. 

A análise dos resultados do DEA Network Dinâmico também revelou que o grupo 

de PSAEs eficientes apresenta características variadas quanto a situação da regulação, 

propriedade, abrangência de atuação e região geográfica, não sendo possível estabelecer, a 

partir dessa análise inicial, um padrão de características que podem levar à eficiência dos 

prestadores. Entretanto, após teste de igualdade de médias, verificou-se que os PSAES 

regulados apresentam melhores médias de eficiência no caso das divisões de Expansão e 

Melhoria de SAA e Operação e Manutenção de SAA e SES; já para a divisão de Expansão e 

Melhoria de SES, os PSAEs não regulados apresentaram resultados superiores. 

Por último, foi identificada uma tendência de aproximação entre os resultados 

médios de eficiência de PSAEs regulados e não regulados, porém, é importante notar que a 

composição dos grupos de regulados e não regulados se modifica ao longo do tempo, afetando 

os resultados do seu desempenho relativo, sem que essa alteração possa ser diretamente 

associada à existência de regulação. 

Quanto aos incentivos regulatórios, a análise de conteúdo das normas editadas pelos 

reguladores identificou a presença de incentivos nas seis categorias temáticas propostas – 1) 

Regime tarifário; 2) Atualização de níveis tarifários; 3) Expansão e melhoria dos sistemas; 4) 

Condições gerais e qualidade da prestação dos serviços; 5) Gestão empresarial; e 6) 

Transparência e responsabilização –, com atuação de reguladores de diferentes arranjos 

institucionais (municipal, estadual e consorciado). As referidas categorias, após análise de 

cluster, foram divididas em dois grupos, sendo o primeiro relacionado com a dimensão 

econômica da regulação e, portanto, incluindo as categorias de "regime tarifário" e "atualização 

de níveis tarifários"; e o segundo, reunindo as demais categorias nas dimensões técnica e social 

da regulação. 

A análise de frequência para identificação dos temas mais trabalhados pelos 

reguladores revelou que o grupo de categorias da regulação econômica, principalmente, a 

categoria de "atualização de níveis tarifários" foi a mais recorrente. Os reguladores 

consorciados foram os que mais atuaram nessa categoria, provavelmente, por terem que lidar 

individualmente com a situação tarifária de diferentes municípios que compõem o consórcio. 

Por sua vez, a categoria de “expansão e melhoria dos sistemas” foi a menos frequente, mesmo 

tendo uma importante relação com o objetivo regulatório da universalização do acesso. Sobre 
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esse último ponto, cabe destacar que os reguladores de arranjo municipal, mais próximos do 

poder concedente, e os reguladores das regiões Norte e Nordeste, que detêm os maiores déficits 

de acesso, foram, proporcionalmente, aqueles que mais atuaram na categoria “expansão e 

melhoria dos sistemas”. 

De forma complementar, a análise da frequência dos incentivos também 

possibilitou identificar que os reguladores com atividades anteriores ao novo marco regulatório 

atuaram predominante na categoria de “gestão empresarial”, buscando incentivos centrados no 

prestador de serviços, relacionados com seus processos internos e eficiência operacional. O 

grupo de reguladores com atividades iniciadas entre 2007 e 2010, em meio ao estabelecimento 

do novo marco regulatório, priorizou aspectos da regulação econômica, com ênfase na categoria 

de “atualização de níveis tarifários”. Já o grupo de reguladores que surgiu entre 2011 e 2015, 

se voltou para aspectos de qualidade da prestação dos serviços existentes, atuando com maior 

frequência na categoria de “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços”. 

Ao avaliar a frequência dos códigos de incentivos e não apenas dos dados agregados 

nas categorias temáticas, foi possível demonstrar fragilidades na forma de atuação dos 

reguladores, que não têm priorizado a utilização de metas regulatórias e mecanismos tarifários 

de indução à eficiência. Em meio à categoria de "atualização de níveis tarifários", o incentivo 

menos presente foi o de mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade, com utilização recente (primeira aplicação em 

2013) e restrita a reguladores estaduais. De forma semelhante, no que tange ao estabelecimento 

de metas a serem alcançadas pelos PSAEs, foi constatado que esse tipo de incentivo obteve a 

frequência mais baixa em todas as categorias temáticas. 

Outro aspecto interessante acerca do perfil da atuação dos reguladores na definição 

de incentivos, diz respeito ao fator de alcance desses incentivos. Os resultados da análise de 

conteúdo ao longo do tempo, considerando os anos de vigência do incentivo e sua abrangência, 

ou o número de PSAEs que se submetem a tal regulamentação, apontaram as categorias de 

“condições gerais e qualidade da prestação dos serviços”, “gestão empresarial” e “transparência 

e responsabilização”, como as categorias de maior alcance. Essas categorias tratam de temas 

gerais, aplicáveis a vários PSAEs, e, normalmente, vigentes durante muitos anos. Em 

contrapartida, as categorias de “regime tarifário”, “expansão e melhoria dos sistemas” e 

“atualização de níveis tarifários” tiveram menor alcance, por abordarem temas específicos, que 

impactam determinado PSAE, em determinado ano, como no caso dos reajustes tarifários. 

Ainda sobre a análise de alcance, ficou evidenciado que os prestadores públicos 

foram menos alcançados por incentivos relacionados com “atualização de níveis tarifários”, o 
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que pode indicar a baixa priorização do equilíbrio econômico-financeiro de tais prestadores; já 

entre os prestadores privados, a categoria de “expansão e melhoria dos sistemas” apresentou 

fator de alcance relevante, o que sugere a utilização da estratégia de atrair investimentos 

privados como uma das alternativas para alcançar a universalização do acesso. 

Além dos aspectos já apresentados, a identificação de incentivos regulatórios 

cumpriu seu papel subsidiando a construção de um conjunto de variáveis representativas da 

regulação, que foram aplicadas nos modelos explicativos para aferição do impacto da regulação 

sobre a eficiência global e divisional dos PSAEs. Os resultados obtidos com os referidos 

modelos permitiram a confirmação da hipótese central da tese, de que reguladores atuantes, 

quanto à definição de mecanismos de incentivos, impactam positivamente a eficiência dos 

prestadores de serviços de água e esgoto no Brasil. 

As variáveis dummies para existência de regulação e diferentes tipos de arranjos 

institucionais não apresentaram efeitos significativos sobre a eficiência dos PSAEs, por sua vez, 

o número excessivo de reguladores apresentou impacto negativo. As dummies para a existência 

de incentivos nas categorias temáticas levaram a efeitos significantes e positivos para 

"atualização de níveis tarifários", sobre a eficiência global e da divisão de Operação e 

Manutenção de SAA e SES; já para a categoria de "condições gerais e qualidade da prestação 

dos serviços", o efeito foi positivo para Expansão e Melhoria de SES e negativo para Operação 

e Manutenção de SAA e SES. 

Com relação às variáveis dummies que indicaram o número de incentivos para as 

principais categorias temáticas, a maior parte resultou em impactos positivos. A categoria de 

"atualização de níveis tarifários" obteve efeitos significantes para a eficiência global e para 

todas as divisões; a categoria “expansão e melhoria dos sistemas” foi significativa para a 

eficiência global e para as divisões de Expansão e Melhoria de SAA e Expansão e Melhoria de 

SES; por fim, a categoria de “gestão empresarial” foi relevante para explicar a eficiência global 

e a eficiência da divisão de Expansão e Melhoria de SAA. 

Sob a perspectiva acadêmica, a configuração do modelo DEA Network Dinâmico 

para avaliação da eficiência dinâmica global e divisional dos PSAEs, constituiu a primeira 

contribuição da presente pesquisa, ao preencher lacuna existente na literatura empírica, uma 

vez que não foram identificadas aplicações anteriores de modelos em rede para estudos em 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Até mesmo a análise dinâmica da eficiência, 

considerando o efeito do capital sobre a eficiência dos PSAEs ao longo do tempo, só havia sido 

trabalhada em duas pesquisas recentes (BARBOSA; LIMA; BRUSCA, 2016; POINTON; 

MATTHEWS, 2016). 
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Além disso, o estudo também apresenta implicações teóricas, ao contribuir com o 

debate acerca de variáveis capazes de capturar o efeito da atividade regulatória (GUTIÉRREZ, 

2003; KIRKPATRICK; PARKER; ZHANG, 2006). A operacionalização das variáveis 

relacionadas com as categorias de incentivos existentes nas normas regulatórias possibilitou a 

validação do modelo teórico de regulação por incentivos de Sappington (1994), para o caso 

brasileiro, viabilizando uma nova perspectiva para análises de impacto dos incentivos 

regulatórios. A utilização das variáveis propostas, em conjunto com a análise específica para 

cada uma das divisões do modelo DEA Network Dinâmico, ampliou a discussão acerca do 

impacto da regulação sob a perspectiva da aplicação de diferentes estratégias regulatórias. 

A presente tese também apresentou contribuições gerenciais e implicações para a 

política pública. A princípio, todo o trabalho de especificação do modelo DEA Network 

Dinâmico pode ser replicado por reguladores que decidam aplicar medidas de desempenho 

relativo nas avaliações dos prestadores regulados, sob a perspectiva dos objetivos regulatórios. 

Ademais, a análise do impacto das categorias de incentivos regulatórios sobre a eficiência 

global e de cada divisão, inclusive, considerando diferentes intensidades (número de incentivos 

ativos por categoria, que podem transformar um efeito positivo em efeito negativo), constitui 

um material analítico para que reguladores e prestadores de serviços reavaliem suas estratégias 

para alcance dos objetivos regulatórios. 

A partir desse tipo de análise, os resultados evidenciaram, por exemplo, que a 

estratégia regulatória de incentivos para “expansão e melhoria dos sistemas” gerou impactos 

positivos na divisão de Expansão e Melhoria de SAA, mas provocou impactos negativos na 

divisão de Expansão e Melhoria de SES. Logo, é preciso reavaliar se o conjunto de incentivos 

aplicáveis para expansão de abastecimento de água, um serviço que foi historicamente 

priorizado, é suficiente para incentivar a expansão do esgotamento sanitário, serviço 

relacionado a maiores custos de implantação, operação e manutenção. Na divisão de Operação 

e Manutenção de SAA e SES, chamam atenção resultados que indicam impacto negativo para 

a categoria de “condições gerais e qualidade da prestação dos serviços”, o que pode revelar a 

necessidade de adaptação dos PSAEs aos custos de ampliar a qualidade dos serviços; e a 

ausência de impacto da categoria de "gestão empresarial", alertando para um possível desgaste 

da estratégia para incentivar a eficiência operacional dos sistemas. 

Sobre implicações para a política pública, o atual marco regulatório permite que o 

ente municipal (poder concedente) delegue a atividade regulatória para qualquer entidade 

reguladora dentro dos limites do Estado em que está localizado, portanto, em uma situação 

extrema, é possível que um PSAE de abrangência regional ou microrregional seja regulado por 



 

 

159 

 

diversas entidades reguladoras simultaneamente, basta que os municípios atendidos pelo 

prestador optem por delegar a regulação a diferentes entidades. Considerando que os resultados 

da presente pesquisa demonstraram que o exercício simultâneo da regulação por 4 reguladores 

tem um impacto negativo considerável sobre a eficiência global dos PSAEs, é recomendável 

que a política pública seja reavaliada acerca do número de reguladores que podem atuar sobre 

os PSAEs, o que deverá resultar no estabelecimento de limites para o processo de delegação da 

regulação pelo poder concedente ou na definição de mecanismos que minimizem o risco de 

regras conflitantes ou excessivas. 

Com base em todo o exposto, verifica-se que esta tese alcançou os objetivos 

incialmente propostos, não obstante, como é característico de pesquisas científicas, o presente 

estudo também enfrentou limitações. Em relação ao modelo de avaliação de eficiência, a 

ausência de dados do SNIS impossibilitou a inclusão de variáveis de qualidade dos serviços, 

como o número de extravasamentos de esgoto. Também por indisponibilidade de dados no 

SNIS, para todos os anos pesquisados, diversos prestadores não puderam ser incluídos na 

amostra. 

No que se refere aos procedimentos da análise de conteúdo, algumas ferramentas 

de exploração do material, disponíveis no NVivo® (por exemplo: nuvem de palavras), não 

puderam ser utilizadas, pois parte das normas regulatórias coletadas somente estava disponível 

em formato de imagem, não pesquisável. Também não puderam ser realizados procedimentos 

de análise comparativa de codificações, pois todo o material foi codificado apenas pela 

pesquisadora. Ainda, no caso dos modelos explicativos de dados em painel, a variável PIB per 

capita não foi incluída como controle, pois o IBGE ainda não disponibilizou dados para 2015; 

já a aplicação da variável de precipitação média anual resultou na exclusão de um prestador da 

amostra, por não haver dados disponíveis do INMET para o estado de Rondônia. 

Por fim, pretende-se que a presente tese também atue como um incentivo para que 

outros pesquisadores desenvolvam trabalhos na área de regulação no setor de saneamento 

básico. Assim, como sugestões para a agenda de pesquisas futuras, destacam-se os seguintes 

pontos: realizar análise de conteúdo para identificar incentivos nos contratos firmados entre os 

municípios e os PSAEs; identificar variáveis representativas de características político-

institucionais dos reguladores, para que sejam consideradas no modelo explicativo como opção 

às suposições do regulador benevolente e do compromisso regulatório; aprofundar a análise dos 

efeitos dos incentivos identificados nas normas regulatórias, com o intuito de propor menus de 

contratos de acordo com as características dos PSAEs regulados; e ampliar o universo de 

pesquisa para incluir o município como unidade principal de análise, em substituição ao PSAE, 
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possibilitando a avaliação de toda estratégia selecionada pelo poder concedente para o alcance 

dos objetivos da política pública. 
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APÊNDICE A – Relação de prestadores de serviços de água e esgoto (PSAEs)1 e reguladores incluídos na amostra. 

 
Id PSAE 

(Sigla/Sede) 
Nome do PSAE 

Abrangência 

do PSAE 

Propriedade 

do PSAE 

Início da 

Regulação2 
Nome do Regulador 

Arranjo do 

Regulador 

1 ADI-Itu/SP 
Águas de Itu Exploração de 

Serviços de Água e Esgoto S.A. 
Local Privada 2009 

Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos Delegados de Itu (AR-ITU) 
Municipal 

2 
AG-Campo 

Grande/MS 
Águas Guariroba S/A Local Privada 2006 

Agência Municipal de Regulação de 

Serviços Públicos de Campo Grande 

(AGEREG) 

Municipal 

3 
AGESPISA-

Teresina/PI 
Águas e Esgotos do Piauí S/A Regional Pública 2011 

Agência Municipal de Regulação de 

Serviços Públicos de Teresina 

(ARSETE) 

Municipal 

4 
CAAN-

Resende/RJ 
Águas das Agulhas Negras Local Privada 2014 

Agência de Saneamento do 

Município de Resende (SANEAR-

Resende) 

Municipal 

5 
CAB AdP-

Paranaguá/PR 
CAB Águas de Paranaguá S/A Local Privada 2015 

Central de Água, Esgoto e Serviços 

Concedidos do Litoral (CAGEPAR) 
Municipal 

6 CAB-Cuiabá/MT CAB Cuiabá Local Privada 2011 

Agência Municipal de Água e 

Esgotamento Sanitário (AMAES-

Cuiabá) 

Municipal 

Agência de Regulação de Serviços 

Públicos Delegados de Cuiabá 

(ARSEC) 

Municipal 

7 
CAB-Pontes e 

Lacerda/MT 
CAB Pontes e Lacerda Ltda Local Privada Não regulado Não identificado Não se aplica 

8 
CAEMA/AM-

Matão/SP 
Águas de Matão Local Privada Não regulado Não identificado Não se aplica 

9 
CAEMA-São 

Luís/MA 

Companhia de Saneamento 

Ambiental do Maranhão 
Regional Pública 2011 

Agência Reguladora de Serviços 

Públicos do Estado do Maranhão 

(ARSEP-ARSEMA) 

Estadual 

10 
CAER-Boa 

Vista/RR 

Companhia de Águas e Esgotos 

de Roraima 
Regional Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

11 
CAERD-Porto 

Velho/RO 

Companhia de Águas e Esgotos 

de Rondônia 
Regional Pública 2012 

Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados do Município de 

Ji-Paraná (AGERJI) 

Municipal 

12 
CAERN-

Natal/RN 

Companhia de Águas e Esgotos 

do Rio Grande do Norte 
Regional Pública 2006 

Agência Reguladora de Serviços de 

Saneamento Básico do Município de 

Natal (ARSBAN) 

Municipal 
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Id PSAE 

(Sigla/Sede) 
Nome do PSAE 

Abrangência 

do PSAE 

Propriedade 

do PSAE 

Início da 

Regulação2 
Nome do Regulador 

Arranjo do 

Regulador 

13 
CAESA-

Macapá/AP 

Companhia de Água e Esgoto 

do Amapá 
Regional Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

14 
CAESB-

Brasília/DF 

Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal 
Regional Pública 2006 

Agência Reguladora de Água, 

Energia e Saneamento Básico do 

Distrito Federal (ADASA) 

Distrital 

15 
CAGECE-

Fortaleza/CE 

Companhia de Água e Esgoto 

do Ceará 
Regional Pública 2006 

Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados do Estado do 

Ceará (ARCE) 

Estadual 

Autarquia de Regulação, Fiscalização 

e Controle dos Serviços Públicos de 

Saneamento Ambiental (ACFOR) 

Municipal 

16 
CAGEPA-João 

Pessoa/PB 

Companhia de Águas e Esgotos 

da Paraíba 
Regional Pública 2010 

Agência de Regulação do Estado da 

Paraíba (ARPB) 
Estadual 

17 
CAI-

Petrópolis/RJ 
Águas do Imperador S/A Local Privada Não regulado Não identificado Não se aplica 

18 CAJ-Joinville/SC Companhia Águas de Joinville Local Pública 2006 

Agência Municipal de Regulação de 

Serviços de Água e Esgotos de 

Joinville (AMAE-Joinville) 

Municipal 

19 CAN-Niterói/RJ Águas de Niterói S/A Local Privada Não regulado Não identificado Não se aplica 

20 
CAP-Campos dos 

Goytacazes/RJ 
Águas do Paraíba S/A Local Privada Não regulado Não identificado Não se aplica 

21 
CASAL-

Maceió/AL 

Companhia de Saneamento de 

Alagoas 
Regional Pública 2009 

Agência Reguladora de Serviços 

Públicos do Estado de Alagoas 

(ARSAL) 

Estadual 

Agência Reguladora de Serviços de 

Saneamento Básico de Maceió 

(ARSMC) 

Municipal 

22 
CASAN-

Florianópolis/SC 

Companhia Catarinense de 

Águas e Saneamento 
Regional Pública 2010 

Agência Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento (ARIS) 
Consorciado 

Agência de Regulação de Serviços 

Públicos de Santa Catarina (ARESC-

AGESAN) 

Estadual 

Agência Intermunicipal de Regulação 

do Médio Vale do Itajaí (AGIR) 
Consorciado 
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Id PSAE 

(Sigla/Sede) 
Nome do PSAE 

Abrangência 

do PSAE 

Propriedade 

do PSAE 

Início da 

Regulação2 
Nome do Regulador 

Arranjo do 

Regulador 

23 
CEDAE-Rio de 

Janeiro/RJ 

Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos 
Regional Pública 2015 

Agencia Reguladora de Energia e 

Saneamento Básico do Estado do Rio 

de Janeiro (AGENERSA) 

Estadual 

24 
CESAMA-Juiz de 

Fora/MG 

Companhia de Saneamento 

Municipal 
Local Pública 2010 

Agencia Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Agua e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de 

Minas Gerais (ARSAE) 

Estadual 

25 
CESAN-

Vitória/ES 

Companhia Espírito-Santense de 

Saneamento 
Regional Pública 2008 

Agência Reguladora de Saneamento 

Básico e Infraestrutura Viária do 

Espírito Santo (ARSI-ARSP) 

Estadual 

26 
CODAU-

Uberaba/MG 

Centro Operacional de 

Desenvolvimento e Saneamento 

de Uberaba 

Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

27 
CODEN-Nova 

Odessa/SP 

Cia de Desenvolvimento de 

Nova Odessa 
Local Pública 2012 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciada 

28 
COMPESA-

Recife/PE 

Companhia Pernambucana de 

Saneamento 
Regional Pública 2007 

Agência Estadual de Regulação de 

Serviços Delegados de Pernambuco 

(ARPE) 

Estadual 

29 
COMUSA-Novo 

Hamburgo/RS 

Serviços de Água e Esgoto de 

Novo Hamburgo 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

30 
COPASA-Belo 

Horizonte/MG 

Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais 
Regional Pública 2010 

Agencia Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Agua e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de 

Minas Gerais (ARSAE) 

Estadual 

31 
CORSAN-Porto 

Alegre/RS 

Companhia Rio-Grandense de 

Saneamento 
Regional Pública 2007 

Agência Estadual de Regulação dos 

Serviços Públicos Delegados do Rio 

Grande do Sul (AGERGS) 

Estadual 

Agência de Regulação de São Borja 

(AGESB) 
Municipal 

Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos de Erechim (AGER-

Erechim) 

Municipal 
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Agência Reguladora de Serviços 

Concedidos ou Permitidos de Santa 

Cruz do Sul (AGERSANT) 

Municipal 

32 
COSÁGUA-

Paraguaçu/MG 

Concessionária de Saneamento 

Básico Ltda 
Local Privada Não regulado Não identificado Não se aplica 

33 
COSANPA-

Belém/PA 

Companhia de Saneamento do 

Pará 
Regional Pública 2008 

Agência Reguladora Municipal de 

Água e Esgoto de Belém (AMAE-

Belém) 

Municipal 

Agência de Regulação e Controle de 

Serviços Públicos do Estado do Pará 

(ARCON-PA) 

Estadual 

34 
DAAE-

Araraquara/SP 

Departamento Autônomo de 

Água e Esgotos 
Local Pública 2014 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

35 
DAAE-Rio 

Claro/SP 

Departamento Autônomo de 

Água e Esgoto 
Local Pública 2010 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

36 
DAE-

Americana/SP 

Departamento de Água e Esgoto 

de Americana 
Local Pública 2013 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

37 
DAE-Barra do 

Bugres/MT 

Departamento de Água e 

Esgotos 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

38 DAEB-Bagé/RS 
Departamento de Água e Esgoto 

de Bagé 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

39 DAE-Jundiaí/SP DAE S/A - Água e Esgoto Local Pública 2014 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

40 
DAEM-

Marília/SP 

Departamento de Água e Esgoto 

de Marília 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

41 
DAEP-

Penápolis/SP 

Departamento Autônomo de 

Água e Esgoto de Penápolis 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 
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42 
DAERP-Ribeirão 

Preto/SP 

Departamento de Água e 

Esgotos de Ribeirão Preto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

43 
DAE-São Caetano 

do Sul/SP 

Departamento de Água e Esgoto 

de São Caetano do Sul 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

44 
DAE-Várzea 

Grande/MT 

Departamento de Água e Esgoto 

de Várzea Grande 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

45 
DAEV-

Valinhos/SP 

Departamento de Águas e 

Esgotos de Valinhos 
Local Pública 2011 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

46 
DEMAE/SAS-

Barbacena/MG 
Serviço de Água e Saneamento Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

47 
DEMSUR-

Muriaé/MG 

Departamento Municipal de 

Saneamento Urbano 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

48 
DESO-

Aracaju/SE 

Companhia de Saneamento de 

Sergipe 
Regional Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

49 
DMAE-Poços de 

Caldas/MG 

Departamento Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

50 
DMAE-Porto 

Alegre/RS 

Departamento Municipal de 

Água e Esgotos 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

51 
DMAES-Ponte 

Nova/MG 

Departamento Municipal de 

Água, Esgoto e Saneamento 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

52 
DMAE-

Uberlândia/MG 

Departamento Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública 2009 

Comitê Técnico de Regulação dos 

Serviços Municipais de Saneamento 

Básico (CRESAN) 

Municipal 

53 
EMBASA-

Salvador/BA 

Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. 
Regional Pública 2009 

Agência Reguladora de Saneamento 

Básico do Estado da Bahia 

(CORESAB-AGERSA) 

Estadual 

Agência Reguladora e Fiscalizadora 

dos Serviços Públicos de Salvador 

(ARSAL) 

Municipal 

54 
EMDAEP-

Dracena/SP 

Empresa de Desenvolvimento, 

Água, Esgoto e Pavimentação 

de Dracena 

Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

55 
FDL/OAL-

Limeira/SP 

Odebrecht Ambiental – Limeira 

S.A. 
Local Privada 2013 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 
Consorciado 
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Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

56 

FOZ/OACI-

Cachoeiro de 

Itapemirim/ES 

Odebrecht Ambiental – 

Cachoeiro S.A. 
Local Privada 2006 

Agência Municipal de Regulação dos 

Serviços Públicos Delegados de 

Cachoeiro de Itapemirim (AGERSA) 

Municipal 

57 
FOZ/OAPF-Porto 

Ferreira/SP 

Odebrecht Ambiental - Unidade 

Porto Ferreira 
Local Privada 2010 

Agência Reguladora de Serviços 

Públicos do Município de Porto 

Ferreira (ARPF) 

Municipal 

58 
GUARA-

Guará/SP 
Águas de Guará Ltda Local Privada Não regulado Não identificado Não se aplica 

59 MA-Manaus/AM Manaus Ambiental Local Privada 2006 

Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos Concedidos do Estado do 

Amazonas (ARSAM) 

Estadual 

60 
PMA-

Aguanil/MG 
Prefeitura Municipal de Aguanil Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

61 PMB-Birigui/SP Prefeitura Municipal de Birigui Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

62 
PMBP-Barra do 

Piraí/RJ 

Prefeitura Municipal de Barra 

do Piraí 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

63 
PMI-

Itapiranga/SC 

Prefeitura Municipal de 

Itapiranga 
Local Pública 2011 

Agência Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento (ARIS) 
Consorciado 

64 
PMJ-

Jaguariúna/SP 

Prefeitura Municipal de 

Jáguariúna 
Local Pública 2010 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

65 PMR-Rafard/SP Prefeitura Municipal de Rafard Local Pública 2013 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

66 

PMSCP-Santa 

Cruz das 

Palmeiras/SP 

Prefeitura Municipal de Santa 

Cruz das Palmeiras 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

67 
PMTP-Tupi 

Paulista/SP 

Prefeitura Municipal de Tupi 

Paulista 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

68 
SAAE-

Aracruz/ES 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 
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69 SAAE-Atibaia/SP 
Saneamento Ambiental de 

Atibaia 
Local Pública 2010 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

70 
SAAE-

Bacabal/MA 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

71 
SAAE-

Bandeirantes/PR 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

72 
SAAE-Barra 

Mansa/RJ 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Barra Mansa 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

73 
SAAEB-

Barretos/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Barretos 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

74 
SAAEB-

Bebedouro/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Bebedouro 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

75 
SAAEB-

Belém/PA 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Belém 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

76 
SAAEB-

Brotas/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Brotas 
Local Pública 2015 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

77 
SAAE-Boa 

Esperança/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

78 
SAAE-

Bocaiúva/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

79 
SAAE-Bom Jesus 

da Lapa/BA 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

80 
SAAE-Casimiro 

de Abreu/RJ 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

81 
SAAE-

Coqueiral/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

82 
SAAE-Córrego 

Fundo/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

83 

SAAE-

Governador 

Valadares/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 
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84 SAAE-Guaçuí/ES 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

85 
SAAE-

Guanhães/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

86 
SAAE-

Guarulhos/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública 2012 

Agência Reguladora dos Serviços 

Públicos de Saneamento Básico de 

Guarulhos (AGRU) 

Municipal 

87 
SAAE-

Ibitinga/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto da Estância Turística de 

Ibitinga 

Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

88 SAAE-Iguatu/CE 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Iguatu 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

89 
SAAE-

Indaiatuba/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos 
Local Pública 2015 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

90 
SAAE-Itabira-

Itabira/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Itabira 
Local Pública 2010 

Agencia Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Agua e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de 

Minas Gerais (ARSAE) 

Estadual 

91 SAAE-

Itabirito/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 

Local Pública 2015 

Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Básico da Região 

Central (CISAB RC) 

Consorciado 

92 SAAE-Itaúna/MG 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

93 SAAE-Jacareí/SP 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Jacareí 
Local Pública 2014 

Serviço de Regulação de Saneamento 

de Jacareí (SRJ) 
Municipal 

94 
SAAE-

Jataizinho/PR 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública 2013 

Órgão de Regulação do Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento do 

Paraná (ORCISPAR) 

Consorciado 

95 
SAAE-Jerônimo 

Monteiro/ES 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

96 
SAAE-

Juazeiro/BA 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Juazeiro 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

97 
SAAE-

Lambari/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 
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98 
SAAE-Limoeiro 

do Norte/CE 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

99 
SAAE-

Linhares/ES 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Linhares 
Local Pública 2013 

Ente Regulador do Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento Básico 

do Espírito Santo (ER-CISABES) 

Consorciado 

100 

SAAE-Marechal 

Cândido 

Rondon/PR 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública 2013 

Órgão de Regulação do Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento do 

Paraná (ORCISPAR) 

Consorciado 

101 
SAAE-Mogi 

Mirim/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos de Mogi Mirim 
Local Pública 2010 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

102 
SAAE-Morada 

Nova/CE 

Serviço de Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

103 
SAAE-

Nepomuceno/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

104 
SAAE-

Oliveira/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública 2015 

Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Básico da Região 

Central (CISAB RC) 

Consorciado 

105 
SAAE-

Paraisópolis/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Paraisópolis 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

106 
SAAE-

Passos/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública 2010 

Agencia Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Agua e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de 

Minas Gerais (ARSAE) 

Estadual 

107 
SAAE-

Pedreira/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública 2010 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

108 
SAAE-

Pimenta/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

109 
SAAE-

Piumhi/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

110 
SAAE-

Promissão/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 
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111 
SAAE-

Remanso/BA 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

112 
SAAE-

Sacramento/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Sacramento 
Local Pública 2011 

Agencia reguladora dos serviços de 

Saneamento Básico de Sacramento 

(COMUSA) 

Municipal 

113 SAAE-Salto/SP 
Serviço Autônomo de Água, 

Esgoto e Meio Ambiente 
Local Pública 2014 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

114 
SAAE-São 

Carlos/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

115 

SAAE-São 

Gabriel do 

Oeste/MS 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

116 SAAE-Sobral/CE 
Serviço de Água e Esgoto de 

Sobral 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

117 
SAAE-

Sorocaba/SP 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

118 
SAAE-Três 

Pontas/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

119 
SAAE-

Viçosa/MG 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

120 
SAAE-Volta 

Redonda/RJ 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Volta Redonda 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

121 
SABESP-São 

Paulo/SP 

Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo 
Regional Pública 2007 

Agência Reguladora de Saneamento e 

Energia do Estado de São Paulo 

(ARSESP) 

Estadual 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

122 
SAEAN-Artur 

Nogueira/SP 

Serviço de Água e Esgoto de 

Artur Nogueira 
Local Pública 2010 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 
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123 
SAE-

Araguari/MG 

Superintendência de Água e 

Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

124 SAE-Catalão/GO 
Superintendência Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

125 
SAEC-

Catanduva/SP 

Superintendência de Água e 

Esgoto de Catanduva 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

126 
SAECIL-

Leme/SP 

Superintendência de Água e 

Esgotos da Cidade de Leme 
Local Pública 2013 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

127 
SAEG-

Guaratinguetá/SP 

Companhia de Serviço de Água, 

Esgoto e Resíduos de 

Guaratinguetá 

Local Pública 2007 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Água, Esgotos e Resíduos de 

Guaratinguetá (ARSAEG) 

Municipal 

128 
SAE-

Ituiutaba/MG 

Superintendência de Água e 

Esgotos de Ituiutaba 
Local Pública 2010 

Agencia Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Agua e de 

Esgotamento Sanitário do Estado de 

Minas Gerais (ARSAE) 

Estadual 

129 
SAELP-Bandeira 

do Sul/MG 

Serviço de Água, Esgoto e 

Limpeza Pública 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

130 
SAEMA-

Araras/SP 

Serviço de Água, Esgoto e Meio 

Ambiente do Município de 

Araras 

Local Pública 2014 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

131 SAE-Ourinhos/SP 
Superintendência de Água e 

Esgoto de Ourinhos 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

132 
SAEP-

Pirassununga/SP 

Serviço de Água e Esgoto de 

Pirassununga 
Local Pública 2014 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

133 
SAEV-

Votuporanga/SP 

Superintendência de Água, 

Esgotos e Meio Ambiente de 

Votuporanga 

Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

134 
SAMAE-Campos 

Novos/SC 

Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública 2012 

Agência de Regulação de Serviços 

Públicos de Santa Catarina (ARESC-

AGESAN) 

Estadual 
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Nome do PSAE 

Abrangência 

do PSAE 

Propriedade 

do PSAE 

Início da 

Regulação2 
Nome do Regulador 

Arranjo do 

Regulador 

135 
SAMAE-Caxias 

do Sul/RS 

Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

136 
SAMAE-

Ibiporã/PR 

Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública 2013 

Órgão de Regulação do Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento do 

Paraná (ORCISPAR) 

Consorciado 

137 
SAMAE-Jaraguá 

do Sul/SC 

Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública 2012 

Agência Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento (ARIS) 
Consorciado 

138 
SAMAE-Mogi 

Guaçu/SP 

Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto de Mogi Guaçu 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

139 
SAMAE-

Orleans/SC 

Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

140 
SAMAE-Rio 

Negrinho/SC 

Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública 2013 

Agência Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento (ARIS) 
Consorciado 

141 
SAMAE-São 

Bento do Sul/SC 

Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública 2009 

Agência Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento (ARIS) 
Consorciado 

142 
SAMAE-Tangará 

da Serra/MT 

Serviço Autônomo Municipal de 

Água e Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

143 
SAMAR-

Araçatuba/SP 

Soluções Ambientais de 

Araçatuba S.A. 
Local Privada 2011 

Agência Reguladora e Fiscalizadora 

dos Serviços Públicos de Saneamento 

Básico do Município de Araçatuba 

(AGR-DAEA) 

Municipal 

144 
SANEAGO-

Goiânia/GO 
Saneamento de Goiás S/A Regional Pública 2006 

Agência Goiana de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos (AGR) 

Estadual 

145 
SANEAR-

Colatina/ES 

Serviço Colatinense de Meio 

Ambiente e Saneamento 

Ambiental 

Local Pública 2006 

Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Saneamento Ambiental 

de Colatina (COMMASA) 

Municipal 

146 
SANEAR-

Rondonópolis/MT 

Serviço de Saneamento 

Ambiental de Rondonópolis 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

147 
SANEATINS-

Palmas/TO 

Companhia de Saneamento do 

Tocantins 
Regional Privada 2009 

Agência Tocantinense de Regulação, 

Controle e Fiscalização (ATR) 
Estadual 

148 
SANEBAVI-

Vinhedo/SP 
Saneamento Básico Vinhedo Local Pública 2013 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 
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Id PSAE 

(Sigla/Sede) 
Nome do PSAE 

Abrangência 

do PSAE 

Propriedade 

do PSAE 

Início da 

Regulação2 
Nome do Regulador 

Arranjo do 

Regulador 

149 
SANEPAR-

Curitiba/PR 

Companhia de Saneamento do 

Paraná 
Regional Privada 2006 

Agência Reguladora de Águas e 

Saneamento Básico do Município de 

Ponta Grossa (ARAS) 

Municipal 

Instituto das Águas do Paraná (IAP) Estadual 

Agência Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento (ARIS) 
Consorciado 

150 
SANEP-

Pelotas/RS 

Serviço Autônomo de 

Saneamento de Pelotas 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

151 

SANESUL-

Campo 

Grande/MS 

Empresa de Saneamento de 

Mato Grosso do Sul S/A 
Regional Pública 2008 

Agência Estadual de Regulação de 

Serviços Públicos do Mato Grosso do 

Sul (AGEPAN) 

Estadual 

152 
SEMAE-

Piracicaba/SP 

Serviço Municipal de Água e 

Esgoto 
Local Pública 2012 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

(ARES-PCJ) 

Consorciado 

153 
SEMAE-São José 

do Rio Preto/SP 

Serviço Municipal Autônomo de 

Água e Esgoto 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

154 
SEMAE-São 

Leopoldo/RS 

Serviço Municipal de Água e 

Esgotos 
Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

155 
SEMASA-Santo 

André/SP 

Serviço Municipal de 

Saneamento Ambiental de Santo 

André 

Local Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

156 
SIMAE-

Joaçaba/SC 

Serviço Intermunicipal de Água 

e Esgoto 
Microrregional Pública Não regulado Não identificado Não se aplica 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa. 

Nota 1: Os dados dos PSAE correspondem às informações cadastrais do SNIS, referente ao ano de 2015. 

Nota 2: A coluna “Início da Regulação” se refere ao ano que o prestador passou a ser regulado entre os anos de 2006 e 2015 (período da pesquisa). 
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APÊNDICE B – Formulário de pesquisa sobre pesos das divisões do modelo DEA Network 

Dinâmico. 
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APÊNDICE C – Protocolo de codificação. 
 

▪ Unidades de registro: códigos de incentivos. 

▪ Unidades de contexto: dispositivos das normas regulatórias. 

▪ Regra de contagem: uma referência por norma, não sendo permitidas repetições de códigos dentro da mesma 

norma regulatória. 
 

IdCat Categorias IdCod Códigos de incentivos 

cat1 Regime tarifário 

cod1.1 Procedimentos e prazos para revisão ou reajuste de tarifas 

cod1.2 Definição da estrutura tarifária 

cod1.3 Requisitos para concessão de subsídios ou tarifa social 

cod1.4 
Previsão de mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade 

cod1.5 Previsão de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

cat2 
Atualização de 

níveis tarifários 

cod2.1 Aplicação de índice de revisão ou reajuste de tarifas 

cod2.2 Aplicação de índice extraordinário de reajuste ou revisão de tarifas 

cod2.3 
Aplicação de mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e que 

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade 

cod2.4 Fixação de tarifas para serviços diversos 

cod2.5 
Fixação de tarifas especiais para medidas de contingências e de 

emergências, inclusive racionamento e desabastecimento 

cat3 

Expansão e 

melhoria dos 

sistemas 

cod3.1 Metas relativas a nível de cobertura com abastecimento de água 

cod3.2 Metas relativas a nível de investimento em abastecimento de água 

cod3.3 Metas relativas a nível de cobertura com esgotamento sanitário 

cod3.4 Metas relativas a nível de investimento em esgotamento sanitário 

cod3.5 Diretrizes ou regras para ampliação da cobertura 

cod3.6 Diretrizes ou regras para realização de investimentos 

cod3.7 Diretrizes ou regras para execução de obras 

cat4 

Condições gerais 

e qualidade da 

prestação dos 

serviços 

cod4.1 Metas relativas a índice de tratamento de esgotos 

cod4.2 Metas relativas a extravasamentos de esgotos 

cod4.3 Metas relativas a interrupções dos serviços  

cod4.4 Metas relativas a níveis de reclamações 

cod4.5 Diretrizes ou regras sobre índice de tratamento de esgotos 

cod4.6 Diretrizes ou regras sobre extravasamentos de esgotos 

cod4.7 Diretrizes ou regras sobre interrupções dos serviços 

cod4.8 Diretrizes ou regras sobre reclamações 

cod4.9 Diretrizes ou regras sobre manutenção dos sistemas 

cod4.10 Requisitos de qualidade da água 

cod4.11 Requisitos de qualidade de esgotos 

cod4.12 Requisitos de operação dos sistemas 

cod4.13 Requisitos de estrutura para atendimento ao usuário 

cod4.14 Definição de prazos para realização de serviços diversos 

cod4.15 Definição de modelo ou regras gerais de contrato para prestação de serviços 

cat5 
Gestão 

empresarial 

cod5.1 Metas relativas a índice de micromedição 

cod5.2 Metas relativas a índice de perdas de água 

cod5.3 Metas relativas à produtividade de pessoal 

cod5.4 Diretrizes ou regras sobre micromedição 

cod5.5 Diretrizes ou regras sobre perdas de água 

cod5.6 Diretrizes ou regras sobre produtividade de pessoal 

cod5.7 Diretrizes ou regras sobre faturamento e cobrança 

cod5.8 Diretrizes ou regras sobre contabilidade regulatória ou plano de contas 

cod5.9 Diretrizes ou regras sobre eficiência na prestação dos serviços 

cod5.10 Requisitos para cadastro comercial 

cod5.11 Requisitos para cadastro técnico 

cat6 
Transparência e 

responsabilização 

cod6.1 Procedimentos e prazos para divulgação de informações 

cod6.2 Procedimentos e prazos para envio de informações ao regulador 

cod6.3 Divulgação de medidas de desempenho, Benchmarking ou Rankings 

cod6.4 Previsão de penalidades 
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APÊNDICE D – Frequência e exemplos de referências textuais (unidades de contexto) por 

código de incentivos. 

 

CATEGORIA 1 - REGIME TARIFÁRIO 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod1.1 

Procedimentos e prazos 

para revisão ou reajuste 

de tarifas 

(4,9%) 

Art.2º - O Índice de Reajuste Tarifário – IRT será 

calculado através da seguinte fórmula: 

  

IRT =  
(VPA ×IrA) + (VPB ×IrB)

CO
, 

 

 sendo VPB = CO − VPA 

 

Onde:  

IRT=Índice de Reajuste Tarifário; VPA=Valor 

da Parcela A: despesas não administráveis 

orçadas para o último período tarifário; 

VPB=Valor da parcela B: despesas 

administráveis orçadas para o último período 

tarifário; 

IrA= Índice de reajuste da parcela A; 

IrB= Índice de reajuste da parcela B; 

CO= Custo operacional dos serviços de água e 

esgoto orçados para o último período tarifário; 

IPCA= Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo, publicado de IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

estimativa do índice acumulado no período. 

Deliberação nº 002/2009 

- Agência Reguladora de 

Saneamento Básico do 

Estado da Bahia 

(CORESAB-AGERSA) 

cod1.2 

Definição da estrutura 

tarifária 

(1,0%) 

Art. 1º - Fixar nova Estrutura Tarifária a ser 

praticada pela Superintendência de Água e 

Esgoto da Cidade de Leme - SAECIL, composta 

por 8 (oito) categorias (Residencial, Residencial 

Social, Comercial, Industrial, Insumo de 

Produção, Clubes Recreativos, Entidades 

Filantrópicas e Prédios Municipais), e a vigorar a 

partir de fevereiro de 2015. 

Resolução ARES-PCJ nº 

75/2015 - Agência 

Reguladora dos Serviços 

de Saneamento das 

Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (ARES-PCJ)  

cod1.3 

Requisitos para 

concessão de subsídios 

ou tarifa social 

(4,2%) 

Art. 2º Autorizar o SAAE/Itabira a instituir a 

Tarifa Social observado o estabelecido neste 

artigo. 

§ 1º Para ter direito à Tarifa Social, o usuário 

deverá atender aos seguintes critérios de 

enquadramento: 

I - unidade usuária classificada como residencial; 

 II - os moradores da unidade usuária classificada 

como residencial – Tarifa Social devem 

pertencer a uma família inscrita no Cadastro 

Único para Programas Sociais; e  

III - a renda per capita mensal familiar desta 

unidade usuária deve ser menor ou igual a meio 

salário mínimo nacional. 

Resolução ARSAE-MG 

nº 19/2012 - Agencia 

Reguladora de Serviços 

de Abastecimento de 

Agua e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de 

Minas Gerais (ARSAE) 
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CATEGORIA 1 - REGIME TARIFÁRIO 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod1.4 

Previsão de 

mecanismos que 

induzam a eficiência 

dos serviços e que 

permitam a apropriação 

social dos ganhos de 

produtividade 

(0,7%) 

Art. 10 O Valor da “Parcela B” no mês em que 

as novas tarifas, resultantes do reajuste em 

processamento, passarão a vigorar -VPB será 

obtido pela aplicação de um número índice - IB 

e de um fator de produtividade – X, fixado pela 

Agência, que induza a eficiência e eficácia dos 

serviços e que permita a apropriação social dos 

ganhos de produtividade, conforme a fórmula 

constante do Anexo V desta Resolução. 

Resolução Normativa nº 

003/2011 - Agencia 

Reguladora de Serviços 

de Abastecimento de 

Agua e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de 

Minas Gerais (ARSAE) 

cod1.5 

Previsão de 

manutenção do 

equilíbrio econômico-

financeiro 

(1,4%) 

Art. 2º Visando à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro da prestação dos serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, os valores monetários das tarifas e de 

outros preços públicos relativos serão 

reajustados e revisados periodicamente conforme 

a regulação legal e as disposições desta norma. 

Resolução CRESAN nº 

001/2013 - Comitê 

Técnico de Regulação 

dos Serviços Municipais 

de Saneamento Básico 

(CRESAN) 

 

CATEGORIA 2 - ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS TARIFÁRIOS 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod2.1 

Aplicação de índice de 

revisão ou reajuste de 

tarifas 

(14,3%) 

Art. 1° - Autorizar a empresa concessionária do 

serviço público de água e esgoto do Município de 

Cachoeiro de Itapemirim, Odebrecht Ambiental 

– Cachoeiro de Itapemirim S/A, proceder à 

aplicação do índice de 6,49% (seis vírgula 

quarenta e nove por cento) sobre as tarifas de 

água e esgoto, a título de reajuste tarifário, por se 

tratar de recomposição de defasagem tarifária, 

prevista no item 7.3 do nono termo aditivo do 

Contrato de Concessão N.º 029/1998. 

Portaria nº 029/2015 - 

Agência Municipal de 

Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de 

Cachoeiro de Itapemirim 

(AGERSA) 

cod2.2 

Aplicação de índice 

extraordinário de 

reajuste ou revisão de 

tarifas 

(1,9%) 

Art. 1° Autorizar a Empresa de Saneamento de 

Mato Grosso do Sul S.A – SANESUL, a aplicar 

o Índice de Revisão Tarifária Extraordinária 

(IRTE) de 21,76% (vinte e um inteiros e setenta 

e seis centésimos por cento) aos serviços 

públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, sendo:  

I – 3,84% (três inteiros e oitenta e quatro 

centésimos por cento) relativo à recomposição 

das despesas com o aumento dos custos de 

energia elétrica, e  

II – 17,92% (dezessete inteiros e noventa e dois 

centésimos por cento), relativo à Tarifa 

Adicional para geração de recursos para 

Investimentos. 

Portaria nº 119/2015 - 

Agência Estadual de 

Regulação de Serviços 

Públicos do Mato Grosso 

do Sul (AGEPAN) 
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CATEGORIA 2 - ATUALIZAÇÃO DE NÍVEIS TARIFÁRIOS 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod2.3 

Aplicação de 

mecanismos que 

induzam a eficiência 

dos serviços e que 

permitam a apropriação 

social dos ganhos de 

produtividade 

(0,4%) 

Art. 2°. Autorizar o índice de reajuste cumulativo 

de 7,7875% [...], constituído por: 

I – Reajuste Tarifário Anual de 2015 de 7,1899% 

(sete inteiros e mil oitocentos e noventa e nove 

décimos de milésimo por cento), calculado com 

base na variação do IPCA no período de março 

de 2014 a março de 2015, que totalizou 8,1285% 

(oito inteiros e mil duzentos e oitenta e cinco 

décimos de milésimo por cento), descontado o 

fator de eficiência (fator X) de 0,9386% (zero 

vírgula nove mil trezentos e oitenta e seis 

décimos de milésimo por cento); 

Deliberação ARSESP nº 

560/2015 - Agência 

Reguladora de 

Saneamento e Energia do 

Estado de São Paulo 

(ARSESP) 

cod2.4 

Fixação de tarifas para 

serviços diversos 

(6,0%) 

Art. 1° - Ficam reajustados em 6,59% (seis 

inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) 

os valores constantes do Anexo I -Tabela de 

Preços e Prazos de Serviços da Resolução nº 

02/2012-ARSETE, de 20/12/2012, em 

conformidade com o que dispõe o Contrato de 

Programa nº 03/2012, de 28/06/2012, em suas 

cláusulas 39, 40, 41 parágrafo único, 44 

parágrafo único e 53. 

Resolução nº 09/2013 – 

Agência Municipal de 

Regulação de Serviços 

Públicos de Teresina 

(ARSETE) 

cod2.5 

Fixação de tarifas 

especiais para medidas 

de contingências e de 

emergências, inclusive 

racionamento e 

desabastecimento 

(1,0%) 

1. Autorizar, que o DMAE de Itapiranga, proceda 

descontos nas faturas, devido a ocorrência de 

enchente no final de junho de 2014; 

Deliberação nº 012/2014 

- Agência Reguladora 

Intermunicipal de 

Saneamento (ARIS) 

 

CATEGORIA 3 - EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod3.1 

Metas relativas a nível 

de cobertura com 

abastecimento de água 

(0,4%) 

Art. 5° Estabelecer as seguintes Metas 

Regulatórias de Incentivo à Melhoria dos 

Serviços, a serem cumpridas até 31 de dezembro 

de 2017: 

[...] 

III-Índice de Atendimento de Água (IAA) - 

Atingir o nível de cobertura de 90% de 

atendimento à população urbana do Estado; 

Resolução ARPE nº 

89/2014 - Agência de 

Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do 

Estado de Pernambuco 

(ARPE) 

cod3.2 

Metas relativas a nível 

de investimento em 

abastecimento de água 

(0,1%) 

Art. 1º. Definir que a CAERN atenda às seguintes 

determinações, no âmbito do Município do 

Natal, a contar da vigência desta Resolução, 

obedecendo os prazos devidamente 

discriminados: 

[...] 

XIII – Investir o correspondente a 10% do 

faturamento bruto pertinente aos serviços 

prestados ao município de Natal no sistema de 

abastecimento de água [...]. 

Resolução nº 002/2011 - 

Agência Reguladora de 

Serviços de Saneamento 

Básico do Município de 

Natal (ARSBAN) 
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CATEGORIA 3 - EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod3.3 

Metas relativas a nível 

de cobertura com 

esgotamento sanitário 

(0,4%) 

Art. 146. Para efeito destas especificações, o 

sistema de esgotos sanitários é considerado 

adequado quando apresentar cobertura igual ou 

superior a 90% (noventa por cento). 

Resolução 0001/2013 - 

Agência Reguladora e 

Fiscalizadora dos 

Serviços Públicos de 

Saneamento Básico do 

Município de Araçatuba 

(AGR-DAEA) 

cod3.4 

Metas relativas a nível 

de investimento em 

esgotamento sanitário 

(0,1%) 

Indicadores e metas para os anos de 2011, 2012, 

2013 e 2014 respectivamente. 

[...] 

10 Investimentos realizados (R$mil): 412.000; 

422.000; 432.000 e 443.000. 

Resolução nº 004/2011 - 

Agência Reguladora de 

Saneamento Básico do 

Estado da Bahia 

(CORESAB-AGERSA)  

cod3.5 

Diretrizes ou regras 

para ampliação da 

cobertura 

(1,1%) 

Art. 6º O Plano de Exploração dos Serviços 

estabelecerá os programas e ações para atingir 

metas da universalização estabelecidas no 

instrumento de delegação e no Plano Municipal 

de Saneamento Básico. 

Parágrafo Único: Para acompanhar o 

cumprimento das metas, o prestador de serviços 

deverá apurar anualmente indicadores relativos à 

universalização, que deverão ser enviados à 

AGESAN até o último dia do mês de janeiro do 

ano subsequente. 

Resolução AGESAN nº 

008/2011 - Agência de 

Regulação de Serviços 

Públicos de Santa 

Catarina (ARESC-

AGESAN) 

cod3.6 

Diretrizes ou regras 

para realização de 

investimentos 

(1,6%) 

Art. 4º As ações prioritárias previstas para o 

Abastecimento de Água da Área Urbana visam 

atender os seguintes objetivos:  

I- Aumento da capacidade de reservação a partir 

de 2022; 

II- Ampliação das redes de água em função do 

aumento dos padrões de atendimento e do 

crescimento vegetativo a partir de 2014; 

III- Substituição de parcela da rede atual com 

elevado estado de deterioração a partir de 2015; 

IV- Substituições periódicas anuais de redes de 

água; 

V- Ampliação das ligações de água em função do 

aumento dos padrões de atendimento e do 

crescimento vegetativo a partir de 2014; 

VI- Substituições periódicas anuais de ligações 

de água; 

Resolução Ad 

Referendum nº 001/2014 

- Agência Reguladora 

Municipal de Água e 

Esgoto de Belém 

(AMAE-Belém) 

(AMAE) 

cod3.7 

Diretrizes ou regras 

para execução de obras 

(2,3%) 

Art. 88 – O PRESTADOR DE SERVIÇOS 

deverá utilizar materiais cuja qualidade seja 

compatível com as normas editadas pelos órgãos 

técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as 

especificações e normas técnicas brasileiras que 

assegurem integral solidez e segurança das obras 

de sua responsabilidade, tanto na sua fase de 

construção quanto na de operação. 

Resolução nº 02/2004 - 

Agência Municipal de 

Regulação de Serviços 

de Água e Esgotos de 

Joinville (AMAE-

Joinville) 
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CATEGORIA 4 - CONDIÇÕES GERAIS E QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod4.1 

Metas relativas a 

índice de tratamento 

de esgotos 

(0,0%) 

- - 

cod4.2 

Metas relativas a 

extravasamentos de 

esgotos 

(0,2%) 

Art. 5° Estabelecer as seguintes Metas 

Regulatórias de Incentivo à Melhoria dos 

Serviços, a serem cumpridas até 31 de dezembro 

de 2017:  

[...] 

IV- Índice de Eficiência no Atendimento de 

Extravasamentos de Esgoto (IEAEE) – atender 

70% das solicitações de extravasamentos de 

esgotos em no máximo 72 horas, conforme 

definido na Nota Técnica ARPE/DEF/CT nº 

01/2014. 

Resolução ARPE nº 

89/2014 - Agência de 

Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do 

Estado de Pernambuco 

(ARPE) 

cod4.3 

Metas relativas a 

interrupções dos 

serviços 

(0,2%) 

IA03 – ÍNDICE DE CONTINUIDADE 

(h/dia/economia) Este indicador destina-se a 

avaliar o nível de qualidade de serviço fornecido 

ao usuário, no que diz respeito à disponibilização 

do serviço de abastecimento de água. É definido 

pela duração total de paralisações, expresso em 

horas por dia por economia. 

IA03 = 24 – (DA05 / DA06) / Dias 

DA05 – Duração total das paralisações nas 

economias ativas (hora) 

DA06 – Quantidade de economias ativas de água 

(economia) 

Dias – Quantidade total de dias corridos no 

período de referência (dia)  

Valores de referência: 

•••• Excelente ≥ 23 h/dia/economia  

••• Bom ≥ 18 h/dia/economia e < 23 

h/dia/economia 

•• Mediano ≥ 12 h/dia/economia e < 18 

h/dia/economia 

• Ruim < 12 h/dia/economia 

Resolução nº 137/2014 - 

Agência Reguladora de 

Serviços Públicos do 

Estado de Alagoas 

(ARSAL) 

cod4.4 

Metas relativas a 

níveis de reclamações 

(0,1%) 

IAP09 – Índice de Reclamações 

(reclamações/mil ligações)  

IAP09 = (DA16/DA07m) / 1000  

Onde: 

DA16 – Quantidade de reclamações sobre os 

serviços de abastecimento de água (reclamação) 

DA07 – Quantidade de ligações ativas de água 

(ligações)  

Valores de Referência (Anual): 

• Excelente ≤ 50 recl./mil lig. 

• Bom > 50 recl./mil lig. e ≤ 100 recl./mil lig. 

• Mediano > 100 recl./mil lig. e ≤ 150 recl./mil 

lig. 

• Ruim > 150 recl./mil lig. 

Resolução nº 167/2013 - 

Agência Reguladora de 

Serviços Públicos 

Delegados do Estado do 

Ceará (ARCE) 



 

 

197 

 

CATEGORIA 4 - CONDIÇÕES GERAIS E QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod4.5 

Diretrizes ou regras 

sobre índice de 

tratamento de esgotos 

(0,3%) 

Art. 12 - O PRESTADOR DE SERVIÇOS 

deverá cumprir metas estabelecidas no Contrato 

de Concessão ou de Programa e nos Planos de 

Saneamento Básico relacionadas ao tratamento 

de esgotos.  

Parágrafo único - O PRESTADOR DE 

SERVIÇOS poderá propor modificações em tais 

metas, que deverão ser previamente acordadas 

com o PODER CONCEDENTE e as autoridades 

competentes sanitárias, ambientais e de recursos 

hídricos. 

Resolução nº 122/2009 - 

Agência Reguladora de 

Serviços Públicos 

Delegados do Estado do 

Ceará (ARCE) 

cod4.6 

Diretrizes ou regras 

sobre 

extravasamentos de 

esgotos 

(0,7%) 

§ 2° O prestador, quando for informado da 

ocorrência de vazamentos nas redes de 

abastecimento de água ou de extravasamentos de 

esgoto sanitário, adotará medidas imediatas e 

manterá registros com as providências adotadas. 

Resolução nº 40/2013 - 

Agencia Reguladora de 

Serviços de 

Abastecimento de Agua 

e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de 

Minas Gerais (ARSAE) 

cod4.7 

Diretrizes ou regras 

sobre interrupções 

dos serviços 

(3,4%) 

Art.100. Cabe à CONCESSIONÁRIA efetuar o 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA de forma 

contínua e permanente, salvo as interrupções 

para manutenção, na hipótese de caso fortuito ou 

força maior.  

Parágrafo Único. As interrupções para 

manutenção deverão ser amplamente divulgadas 

pela CONCESSIONÁRIA, com indicação das 

zonas afetadas e dos prazos prováveis 

necessários para a normalização dos serviços. As 

interrupções programadas para manutenção 

preventiva deverão ser informadas aos usuários 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

Resolução Normativa nº 

05/2012 - Agência 

Municipal de Água e 

Esgotamento Sanitário 

(AMAES-Cuiabá) 

cod4.8 

Diretrizes ou regras 

sobre reclamações 

(2,9%) 

Parágrafo Único – Para controle das 

reclamações, a Concessionária manterá um 

Cadastro das Reclamações de Clientes, no qual 

constarão as seguintes variáveis: 1) Data: 2) 

Hora: 3) Localidade: 4) Detalhamento da 

Reclamação, com as seguintes alternativas: I – 

Qualidade de água fornecida; II – Interrupções do 

fornecimento de água e/ou coleta de esgotos; III 

– Pressão do fornecimento de água; IV – 

Extravasamento de esgoto; V – Serviços fora dos 

prazos regulamentares ou contratuais; VI – 

Valores cobrados na fatura; VII – Faturas não 

entregues; VIII – Suspensão do fornecimento ou 

coleta; IX – Outros; E ainda sempre que possível: 

5) Tipo de Reclamação; procedente ou 

improcedente: 6) Tempo de atendimento da 

reclamação: 7) Solução adotada. 

Resolução nº 003/2010 - 

Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos 

Concedidos do Estado do 

Amazonas (ARSAM) 

cod4.9 

Diretrizes ou regras 

sobre manutenção 

dos sistemas 

(2,1%) 

Art. 1º Determinar à CAERD que, 

bimestralmente, a contar do mês de janeiro de 

2015, realize, de modo preventivo, serviços de 

geofonia, através de equipe de pitometria, na 

Adutora que leva água do I Distrito para o II 

Resolução nº 006/2014 - 

Agência Reguladora de 

Serviços Públicos 

Delegados do Município 

de Ji-Paraná (AGERJI) 
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CATEGORIA 4 - CONDIÇÕES GERAIS E QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

Distrito do Município de Ji-Paraná, como forma 

de prevenir novas quedas de pressão, como a que 

ocorreu no último mês de novembro de 2014. 

cod4.10 

Requisitos de 

qualidade da água 

(2,7%) 

Art.134 – A CAEMA se obriga a controlar, 

rotineiramente, a qualidade da água por ela 

distribuída, a fim de assegurar a sua portabilidade 

conforme exigências dos órgãos competentes, 

albergado na Portaria N° 518/MS. 

Resolução nº 001/2012 - 

Agência Reguladora de 

Serviços Públicos do 

Estado do Maranhão 

(ARSEP-ARSEMA) 

cod4.11 

Requisitos de 

qualidade de esgotos 

(1,5%) 

Art. 10 - Os requisitos de qualidade de esgotos 

tratados para lançamento em corpos receptores 

observarão as características de qualidade da 

água desses corpos receptores e seus usos 

preponderantes, segundo a classificação dada 

pela Resolução nº 20/86, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA e atualizações e 

a legislação ambiental Federal, Estadual e 

Municipal. 

Resolução nº 212/2003 - 

Agência Goiana de 

Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços 

Públicos (AGR) 

cod4.12 

Requisitos de 

operação dos 

sistemas 

(1,8%) 

Art. 23. O fornecimento de água deverá ser 

realizado mantendo uma pressão dinâmica 

disponível mínima de 10 mca (dez metros de 

coluna de água) referida ao nível do eixo da via 

pública, em qualquer ponto da rede pública de 

abastecimento de água, sob condição de 

consumo não nulo. 

Resolução Normativa nº 

001/2013 - Agência 

Intermunicipal de 

Regulação do Médio 

Vale do Itajaí (AGIR) 

cod4.13 

Requisitos de 

estrutura para 

atendimento ao 

usuário 

(2,2%) 

Art. 110 O prestador de serviços deverá dispor de 

estrutura de atendimento adequada às 

necessidades de seu mercado, acessível a todos 

os seus usuários e que possibilite, de forma 

organizada e com controle, o recebimento e a 

solução de suas solicitações e reclamações, bem 

como o pagamento da fatura referente a prestação 

do serviço e abastecimento de água esgotamento 

sanitário.  

Parágrafo único. A estrutura adequada é a que, 

além dos aspectos vinculados à qualidade do 

atendimento, possibilite aos usuários o 

pagamento de suas faturas referente a prestação 

do serviço e atendimento as suas solicitações e 

reclamações, sem que, para tanto, tenha que se 

deslocar do município onde está localizada sua 

instalação. 

Resolução ARSI nº 

008/2010 - Agência 

Reguladora de 

Saneamento Básico e 

Infraestrutura Viária do 

Espírito Santo (ARSI-

ARSP) 

cod4.14 

Definição de prazos 

para realização de 

serviços diversos 

(2,7%) 

Art. 37. Os pedidos de vistoria e de ligação, 

quando se tratar de abastecimento de água e/ou 

coleta de esgoto, em rede de distribuição e/ou 

coletora existentes, serão atendidos dentro dos 

seguintes prazos, ressalvado o disposto no Art. 

38: 

I – em área urbana: 

a) quatro dias úteis para a vistoria e orientação 

quanto a eventuais correções das instalações de 

montagem padrão; 

b) seis dias úteis para a ligação, contados a partir 

da data de aprovação das instalações e do 

Resolução de Diretoria 

da ARPB nº 002/2010 - 

Agência de Regulação do 

Estado da Paraíba 

(ARPB) 
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CATEGORIA 4 - CONDIÇÕES GERAIS E QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cumprimento das demais condições 

regulamentares. [...] 

cod4.15 

Definição de modelo 

ou regras gerais de 

contrato para 

prestação de serviços 

(2,7%) 

Art. 1º- Esta Resolução aprova os Termos de 

Compromisso, bem como os Termos de Contrato 

de Adesão para ligação de água/esgoto 

individualizada em edifícios e conjuntos 

habitacionais já existentes e em construção, 

conforme modelos dos Anexos I, II, III e IV. 

Resolução ATR nº 

056/2010 - Agência 

Tocantinense de 

Regulação, Controle e 

Fiscalização (ATR) 

 

CATEGORIA 5 - GESTÃO EMPRESARIAL 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod5.1 

Metas relativas a 

índice de 

micromedição 

(0,7%) 

Indicadores e metas para os anos de 2011, 2012, 

2013 e 2014 respectivamente. 

[...] 

7 Hidrometração: 92,0; 93,0; 93,5 e 94,0. 

Resolução nº 004/2011 - 

Agência Reguladora de 

Saneamento Básico do 

Estado da Bahia 

(CORESAB-AGERSA)  

cod5.2 

Metas relativas a 

índice de perdas de 

água 

(0,3%) 

Art. 2º. Determinar que a CAERN atenda às 

seguintes determinações, no âmbito do 

Município do Natal, a contar da vigência desta 

Resolução, obedecendo os prazos devidamente 

discriminados: 

XII – Reduzir o valor das perdas hídricas, tanto 

físicas quanto financeiras, registrada em 

31/05/2010, em pelo menos 10%, até 30/04/2011 

e, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, com 

atualizações trimestrais posteriores até o último 

dia útil do mês subseqüente, enviar relatório 

contendo as ações realizadas pela Companhia 

concernente a perdas. 

Resolução nº 001/2010 - 

Agência Reguladora de 

Serviços de Saneamento 

Básico do Município de 

Natal (ARSBAN) 
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CATEGORIA 5 - GESTÃO EMPRESARIAL 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod5.3 

Metas relativas à 

produtividade de 

pessoal 

(0,1%) 

IAG10 – Índice de Produtividade de Pessoal 

Total - Equivalente (ligações/empregado)  

IAG10 = DA07m / (DA17m * (1 + 

(DA19r/DA18r)) 

Onde: 

DA07 – Quantidade de ligações ativas de água 

(ligações) 

DA17 – Quantidade total de empregados 

próprios – água (empregado) 

DA18 – Despesa com pessoal próprio – água 

(R$) 

DA19 – Despesa com serviços de terceiros – 

água (R$)  

Valores de Referência: 

• Excelente ≥ 350 ligações/empregado 

• Bom < 350 ligações/empregado e ≥ 250 

ligações/empregado 

• Mediano < 250 ligações/empregado e ≥ 150 

ligações/empregado 

• Ruim < 150 ligações/empregado 

Resolução nº 167/2013 - 

Agência Reguladora de 

Serviços Públicos 

Delegados do Estado do 

Ceará (ARCE) 

cod5.4 

Diretrizes ou regras 

sobre micromedição 

(2,8%) 

Art. 46. Todas as ligações de água serão providas 

de medidor de água (HIDRÔMETRO) 

dimensionado pelo SAAE de acordo com as 

características previstas para o consumo da 

ligação e de acordo com as Normas Técnicas 

Brasileiras e instruções técnicas do SAAE. 

Resolução nº 002/2015, 

Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos de 

Saneamento Básico de 

Guarulhos (AGRU) 

cod5.5 

Diretrizes ou regras 

sobre perdas de água 

(2,0%) 

II. Plano de Redução de Perdas Físicas de Água 

Potável, como condição para acessar os recursos 

financeiros oriundos da Tarifa de Contingência. 

§ 1° - O Plano de Redução de Perdas Físicas de 

Água Potável, apresentado pela CAGECE, 

deverá conter um detalhamento que permita 

identificar no mínimo: a) a atividade associada ao 

investimento; b) as metas físicas concretas e 

mensuráveis que se estimam atingir a partir da 

execução dos diferentes investimentos 

propostos, bem como os prazos em que as 

mesmas serão atingidas; c) detalhamento das 

unidades construtivas e custos unitários com os 

quais foram avaliados os investimentos; d) um 

programa detalhado de execução do plano de 

investimentos, juntamente com o cronograma 

físico-financeiro. 

Resolução 

Homologatória nº 

02/2015 - Autarquia de 

Regulação, Fiscalização 

e Controle dos Serviços 

Públicos de Saneamento 

Ambiental (ACFOR) 
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CATEGORIA 5 - GESTÃO EMPRESARIAL 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod5.6 

Diretrizes ou regras 

sobre produtividade 

de pessoal 

(0,1%) 

A fim de permitir melhor avaliação dos 

indicadores selecionados, a empresa prestadora 

dos serviços de saneamento deverá manter 

atualizado o cadastro para cada município 

conveniado e informar a AGERGS sobre os 

dados relacionados a seguir, os quais deverão ser 

apurados mensalmente. 

[...] 

6. Quanto a informações de produtividade de 

pessoal da empresa: 

- despesa com pessoal próprio; 

- despesa com serviços de terceiros; 

- número total de empregados; 

- receita operacional líquida. 

Resolução 

Homologatória REH nº 

51/2014 - Agência 

Estadual de Regulação 

dos Serviços Públicos 

Delegados do Rio 

Grande do Sul 

(AGERGS) 

cod5.7 

Diretrizes ou regras 

sobre faturamento e 

cobrança 

(3,9%) 

Art. 93. O prestador de serviços efetuará as 

leituras, bem como os faturamentos, em 

intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, 

observados o mínimo de 27 (vinte e sete) dias e 

o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo 

com o calendário pré-estabelecido. 

Resolução nº 14/2011 - 

Agência Reguladora de 

Água, Energia e 

Saneamento Básico do 

Distrito Federal 

(ADASA) 

cod5.8 

Diretrizes ou regras 

sobre contabilidade 

regulatória ou plano 

de contas 

(4,1%) 

Art. 1º - Determinar à concessionária pública de 

água e esgoto de Itu, a implantação do Plano de 

Contas Contábeis, que deverá ser discutido e 

aprovado pela AR-ITU até julho, para que o 

mesmo venha a ser aplicado no exercício 

seguinte, que inicia em 1º de janeiro. 

Resolução nº 002/2014 - 

Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos 

Delegados de Itu (AR-

ITU) 

cod5.9 

Diretrizes ou regras 

sobre eficiência na 

prestação dos 

serviços 

(2,3%) 

[...] há necessidade de, além das obrigações 

acima, sejam também tomadas as seguintes 

providências pela COMPANHIA 

CATARINENSE DE ÁGUAS E 

SANEAMENTO – CASAN: 

c) Que a CASAN realize estudos de eficiência 

energética no âmbito dos municípios regulados 

pela AGIR, com ou sem PMSB (Planos 

Municipais de Saneamento Básico), para que 

sejam implementadas medidas que permitam 

aferir, na próxima revisão/reajuste, os resultados 

obtidos, com implantação de equipamentos 

novos, ou troca destes, objetivando a redução do 

consumo de energia, sem perda de eficiência e/ou 

ainda, implementar procedimentos de 

manutenção corretiva, preventiva, preditiva e 

onde necessário, implantação de geradores para 

evitar as interrupções; 

Decisão nº 005/2015 - 

Agência Intermunicipal 

de Regulação do Médio 

Vale do Itajaí (AGIR) 
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CATEGORIA 5 - GESTÃO EMPRESARIAL 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod5.10 

Requisitos para 

cadastro comercial 

(2,2%) 

Art.108. O prestador de serviços deverá 

organizar e manter atualizado o cadastro 

comercial relativo aos usuários, no qual conste, 

obrigatoriamente, em cada um deles, no mínimo, 

as seguintes informações: 

I - Identificação do usuário: a) Nome completo; 

b) Número da Carteira de Identidade com órgão 

expedidor ou de outro documento de 

identificação; c) Número de inscrição no 

cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ ou 

no cadastro de pessoa física – CPF; d) Meio de 

contato com o usuário, tais como telefone fixo, 

celular e/ou endereço eletrônico; e) Código do 

registro de referência do usuário. 

II – Código ou registro da unidade usuária; 

III - Endereço da unidade usuária [...] 

Resolução nº 137/2014 - 

Agência Reguladora de 

Serviços Públicos do 

Estado de Alagoas 

(ARSAL) 

cod5.11 

Requisitos para 

cadastro técnico 

(1,6%) 

Art. 24 - O PRESTADOR DE SERVIÇOS 

deverá dispor de um sistema informatizado de 

Cadastro Técnico das Redes de Água e Esgotos, 

incluindo instalações, equipamentos, redes e 

demais componentes dos sistemas, com base em 

um Sistema de Informações Georreferenciadas – 

SIG, com capacidade para receber, armazenar e 

disponibilizar informações operacionais e 

comerciais. Parágrafo único - O termo de 

delegação deverá definir o cronograma para a 

implantação do sistema definido no “caput” do 

artigo. 

Resolução nº 02/2004 - 

Agência Municipal de 

Regulação de Serviços 

de Água e Esgotos de 

Joinville (AMAE-

Joinville) 

 

CATEGORIA 6 - TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod6.1 

Procedimentos e prazos 

para divulgação de 

informações 

(2,9%) 

Art. 3º A Cesama dará ampla transparência aos 

valores faturados, arrecadados e investidos por 

meio da aplicação da tarifa adicional, divulgando 

mensalmente as informações e os resultados por 

meio de seu sítio eletrônico. §1º O percentual 

referente à cobrança da tarifa adicional para 

investimentos, 9,19% (nove inteiros e dezenove 

centésimos por cento) da fatura de água e de 

esgoto calculada com as tarifas do anexo desta 

Resolução, terá destaque na fatura emitida para 

os usuários, através da inserção do seguinte texto 

no campo “Mensagem”: “9,19% do faturamento 

referem-se à Tarifa Adicional para 

Investimentos”. 

Resolução ARSAE-MG 

nº 70/2015 - Agencia 

Reguladora de Serviços 

de Abastecimento de 

Agua e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de 

Minas Gerais (ARSAE) 
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CATEGORIA 6 - TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIZAÇÃO 

IdCod 
Códigos 

(frequência) 
Referências Normas regulatórias 

cod6.2 

Procedimentos e prazos 

para envio de 

informações ao 

regulador 

(5,2%) 

Art. 1º A CORSAN deverá encaminhar à 

AGESB os seguintes documentos relacionados 

às suas informações econômicofinanceiras, 

obedecendo a periodicidade definida: 

I  Balancete Contábil, anualmente, considerando 

o período de competência encerrado em 

dezembro; 

II  Inventário de Bens vinculados à prestação de 

serviços, anualmente, considerando o período de 

competência encerrado em dezembro; 

III  Relatório de obras em andamento, 

semestralmente, considerando os períodos de 

competência encerrados em junho e dezembro; 

IV  Investimentos realizados no Município, com 

a respectiva natureza, semestralmente, 

considerando os períodos de competência de 

janeiro a junho e julho a dezembro; 

V  Investimentos programados para o 

Município, com a respectiva natureza, 

semestralmente, considerando os períodos de 

competência de janeiro a junho e julho a 

dezembro. 

Instrução Normativa 

002/2014 - Agência de 

Regulação de São Borja 

(AGESB) 

cod6.3 

Divulgação de medidas 

de desempenho, 

Benchmarking ou 

Rankings 

(1,5%) 

Art. 1º - A Agência de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Campo Grande certifica a 

Concessionária Águas Guariroba S/A, quanto 

manutenção do indicador de perdas de água no 

ano de 2012, conforme disposição contida no 

Marco Executivo Contratual 5.7 do Contrato de 

Concessão n.104/2000 celebrado com a 

Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS, 

nos termos da metodologia definida na 

Resolução AGEREG n. 01 de 15 de dezembro de 

2011. 

Resolução AGEREG nº 

22/2013 - Agência 

Municipal de Regulação 

de Serviços Públicos de 

Campo Grande 

(AGEREG) 

cod6.4 

Previsão de 

penalidades 

(5,1%) 

Art. 20. As infrações às disposições contidas 

nesta Resolução, bem como aos preceitos 

estabelecidos em lei, nos contratos e nas normas 

técnicas sujeitarão o infrator, conforme a sua 

natureza, às penalidades de:  

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Embargo de obra ou serviço; 

IV - Interdição de instalações. 

Resolução ARES-PCJ nº 

71/2014 - Agência 

Reguladora dos Serviços 

de Saneamento das 

Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (ARES-PCJ)  

 


