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RESUMO  

 

O saneamento básico é definido como um agrupamento de medidas cujo objetivo é preservar o 

meio ambiente, a fim de prevenir doenças e oferecer melhores condições de saúde à população. 

Nesse sentido, avaliar a eficiência econômico-financeira desses serviços é essencial para 

compreender a qualidade do serviço no país.  Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo 

medir a eficiência dinâmica intertemporal dos gastos com serviços públicos e privados de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados por concessionárias regionais e 

microrregionais brasileiras de 2016 a 2020. Trata-se de um estudo documental, do tipo 

descritivo, com abordagem quantitativa. Para a análise da eficiência, foi utilizada a técnica de 

análise intertemporal DEA dinâmico – DSBM, com os prestadores de serviços de saneamento 

básico, a fim de encontrar a eficiência das operadoras. A amostra do estudo é composta por 25 

empresas que prestam serviços de água e esgotamento sanitário no Brasil. Os resultados 

evidenciam que a eficiência média do setor foi cerca de 57,27% e que a as concessionárias 

necessitam aumentar os investimentos realizados a fim de universalizar a prestação dos 

serviços. A maioria das empresas são públicas e regionais e o nível de eficiência se concentra 

entre fraca e boa. Desse modo, conclui-se que as operadoras do setor de saneamento básico 

necessitam aumentar seu nível de eficiência para cumprir a meta de universalização do setor 

para o ano de 2033. 

Palavras-chave: Saneamento básico; Eficiência dinâmica; Operadoras regionais e 

microrregionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Basic sanitation is defined as a grouping of measures whose objective is to preserve the 

environment, in order to prevent diseases and offer better health conditions to the population. 

In this sense, evaluating the economic-financial efficiency of these services is essential to 

understand the quality of the service in the country. Thus, the present study aims to measure 

the intertemporal dynamic efficiency of spending on public and private water supply and 

sewage services provided by Brazilian regional and micro-regional concessionaires from 2016 

to 2020. This is a documentary study, of the descriptive type, with a quantitative approach. For 

the analysis of efficiency, the technique of intertemporal analysis dynamic DEA - DSBM was 

used with the basic sanitation service providers, in order to find the efficiency of the operators. 

The study sample is composed of 25 companies that provide water and sewage services in 

Brazil. The results show that the average efficiency of the sector was about 57.27% and that the 

concessionaires need to increase the investments made in order to universalize the provision of 

services. Most companies are public and regional and the level of efficiency is concentrated 

between poor and good. Thus, it is concluded that operators in the basic sanitation sector need 

to increase their level of efficiency to meet the goal of universalization of the sector for the year 

2033. 

 

Keywords: Basic Sanitation; Dynamic efficiency; Regional and microregional operators.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do problema 

 O saneamento básico é definido como um agrupamento de medidas cujo objetivo é 

preservar o meio ambiente, a fim de prevenir doenças e oferecer melhores condições de saúde 

à população (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2021). De acordo com Morais e Borja (2014), o 

conceito de saneamento básico vai além do abastecimento de água e o esgotamento sanitário, 

sendo entendido como uma medida essencial à vida humana e à preservação da natureza. 

 Todavia, apesar da importância social, a situação do setor de saneamento no Brasil é 

negligenciada, pois não é tida como um investimento para a sociedade. Tal fato ocorre devido 

aos governantes não se esforçarem para qualidade na execução dos serviços (GARCIA; 

FERREIRA, 2017). Corroborando com o exposto, Sousa e Costa (2016), dissertam que o 

saneamento básico no Brasil é afetado por inúmeros fatores que explicam o baixo desempenho 

do serviço nas últimas décadas, como os interesses privados em detrimento do bem público. 

 Dessa maneira, o setor de saneamento brasileiro lida com alguns percalços ao longo dos 

anos, como a gestão ineficiente dos recursos e a limitação da distribuição para toda a população, 

no que se refere ao esgotamento sanitário e a água potável (MOREIRA, 1996). Tal fato é 

confirmado por Turolla (2002), que relata a dificuldade da disponibilização do serviço para toda 

a população. Nesse sentido, Lisboa, Heller e Silveira (2013) elencam algumas dificuldades 

quanto a prestação do serviço à população, como a escassez de recursos e a incapacidade técnica 

municipal. 

   A prestação dos serviços deve ser realizada de maneira eficiente para a comunidade, 

atendendo às suas necessidades e ofertando serviços de qualidade. Dentre os aspectos a serem 

considerados como eficientes, tem-se a economicidade e a abstenção de desperdícios 

(CAMARGO; GUIMARÃES, 2013). Assim, o setor de saneamento deve atender a requisitos 

técnicos, ambientais, econômicos e sociais, a fim de que as ações do setor sejam refletidas em 

uma boa prestação de serviços (LEONETI; PRADO; OLIVEIRA, 2011). 

 No Brasil, a Lei nº 14.026/2020 atualiza o marco legal do saneamento básico e trata das 

atribuições da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que emitirá as normas 

de referências a serem utilizadas pelas agências reguladoras de saneamento a nível municipal, 

intermunicipal, distrital e estadual. Dessa maneira, cabe à ANA emitir as normas relacionadas 

aos padrões de qualidade e eficiência na disponibilização dos serviços à população, assegurar 

a prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e metas para a 

universalização do serviço (BRASIL, 2020).  
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 Outrossim, no que se refere à competência da prestação do serviço do saneamento 

básico, existe a solidariedade entre os entes federativos para atender às necessidades sociais. 

Desse modo, apesar de cada instância do ente federado (Municípios, Estados, União e Distrito 

Federal) ter que cumprir as diretrizes estabelecidas, cabe aos municípios o encargo de sua 

execução. A União compete estabelecer as macros diretrizes aos Estados e ao Distrito Federal, 

organizar e sintetizar o conteúdo, além de auxiliar para a realização do serviço e, aos 

municípios, cabe a realização das operações (SOUSA; SOUSA; ALVARES, 2015). 

 Destarte, vale destacar que a prestação do serviço do saneamento pode ocorrer via 

concessões, quando o titular delega a prestação de serviços mediante licitações para uma pessoa 

jurídica, de direito privado ou de direito público (BRASIL, 1995). Para o presente trabalho, foi 

escolhido as concessionárias regionais e microrregionais, pública e privada, por terem 

representatividade no setor de saneamento no país. Segundo dados do SNIS (2021), o 

investimento nas empresas regionais, em 2020, foi de 75,1% e microrregionais de 0,6%, o que 

significa 75,7% do total de investimentos realizados no setor.  

 Levando em consideração a importância dos serviços do setor para o país, avaliar a 

eficiência econômico-financeira dessas prestadoras é essencial para compreender como está 

sendo ofertada a prestação do serviço e quais aspectos precisam ser melhorados. Ademais, 

apesar do termo saneamento básico abranger outros aspectos, no presente trabalho o foco da 

análise será a oferta água potável e o esgotamento sanitário. 

  Desse modo, o presente trabalho buscou responder a seguinte questão de pesquisa: Qual 

o escore de eficiência intertemporal dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário prestados por concessionárias regionais e microrregionais brasileiras?  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Geral:  

Medir a eficiência econômico-financeira intertemporal dos serviços públicos e privados de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados por concessionárias regionais e 

microrregionais brasileiras de 2016 a 2020. 

 

1.2.2 Específicos 

1º) Calcular o nível de eficiência das prestadoras de saneamento a partir do DEA dinâmico. 

2º) Identificar a eficiência entre as concessionárias regionais e microrregionais.  

1.3 Justificativa do estudo 

 O presente estudo se justifica pelo fato de o serviço de saneamento ser um direito 

assegurado constitucionalmente e por ser uma necessidade humana básica (BRASIL, 1988). 
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Nessa perspectiva, a Lei nº 10.026/2020, estabelece como princípios fundamentais para os 

serviços de saneamento, a universalização do acesso, o efetivo fornecimento para a população 

e a realização dos serviços a fim de preservar a saúde pública, os recursos naturais e o meio 

ambiente, além da eficiência e a sustentabilidade econômica (BRASIL, 2020). 

 Conforme o exposto, a Lei nº 10.026/2020 ainda determina quais os conjuntos de 

serviços contido no saneamento básico, como o abastecimento de água potável, o esgotamento 

sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas (BRASIL, 2020). Apesar de constar na legislação que a efetiva prestação de 

serviço é um direito da população, observa-se que a situação do setor no país necessita de 

melhorias. Desse modo, é requerido da população o entendimento do cenário da prestação dos 

serviços e suas implicações na sociedade (SCRIPTORE; TONETO JÚNIOR, 2012; GARCIA, 

FERREIRA, 2017) 

 Nesse sentido, o estudo referente ao setor de saneamento se torna importante devido a 

legitimação do direito à saúde e à cidadania, tendo em vista seu caráter preventivo quanto às 

doenças primárias. Tal fato ocorre porque o saneamento básico engloba o tratamento da água 

potável e o esgotamento sanitário e ambos estão relacionados a saúde pública, uma vez que, 

quando não fornecidos adequadamente impactam negativamente na qualidade de vida da 

população (LAHOZ; DUARTE, 2015; CARNEIRO et al., 2018).     

 Desse modo, verificar a eficiência das concessionárias de saneamento básico se torna 

relevante para a comunidade, tendo em vista sua função e importância social para a qualidade 

de vida e bem-estar da população. Ainda, torna-se importante a realização de pesquisas 

científicas para verificar se os serviços disponibilizados estão no padrão estabelecido de 

eficiência e universalidade, como a pesquisa realizada pelo presente estudo, visando contribuir 

para a construção de estratégias pelas autoridades competentes que atendam às necessidades 

dos cidadãos brasileiros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Aspectos do Saneamento básico no Brasil 

 

2.1.1 Marco legal do saneamento básico 

 No Brasil, o primeiro modelo para o setor de saneamento básico se configurou com base 

na política nacional de saneamento, conhecida como PLANASA, que foi criada no ano de 1971 

e vigorou até 1992. O modelo funcionava como um programa de gestão de abastecimento na 

zona urbana de água e esgoto e era executado pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). Os 

objetivos do PLANASA eram aumentar a cobertura dos serviços de água e esgoto em pouco 

tempo, instituir uma tarifa para o setor de saneamento e realizar a prestação de serviços por 

meio das Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs). Nessa perspectiva, o plano 

representa um marco para o saneamento no país, em que muitas famílias foram beneficiadas 

com sua criação (FARIA; FARIA, 2004). 

 De acordo com Diniz (2016), a criação das 26 Companhias Estaduais de Saneamento 

Básico (CESBs) teria como fator importante a obtenção da prestação dos serviços pelos 

municípios e a sustentação financeira por meio de tarifas cobradas. Em relação aos serviços 

prestados, o autor destaca o fato de que o abastecimento de água teve um aumento na 

disponibilização à população, entretanto poucas alterações para o serviço de saneamento básico 

como um todo. Ainda, as regiões mais desenvolvidas e com mais retorno financeiro seriam 

mais visadas para a oferta da prestação do serviço. Assim, o estudo destaca que as CEBS 

comprometeram a função social do serviço de saneamento básico.  

 O PLANASA foi o propulsor de melhorias no saneamento básico e responsável pelo 

avanço que se tem atualmente, inclusive, como supracitado, criando as companhias estaduais. 

Verifica-se que a estrutura do saneamento no país ainda é influenciada pelos Estados. Desse 

modo, por meio das empresas com economia mista, os Estados comandaram o serviço no país, 

por meio de concessões dos serviços de responsabilidade dos municípios. Com a extinção da 

PLANASA, o Brasil ainda estabeleceu certas orientações a nível nacional, mas nenhuma tão 

efetiva para o saneamento básico quanto essa (COSTA; PIEROBON; SOARES, 2018).  

 Apenas no ano de 2007 é promulgado o marco legal para o setor de saneamento, com a 

Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, conhecida como a Lei do Saneamento. A referida lei 

instituiu o marco regulatório e criou condições para que houvesse investimento no setor e as 

empresas de capital privado pudessem atuar. Dentre os princípios elencados pela lei, destaca-

se a universalização do acesso à água e o tratamento do esgotamento sanitário, a eficiência na 
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prestação dos serviços, além da sustentabilidade tanto econômica quanto ambiental 

(MADEIRA, 2010). 

 A Constituição Federal determina que compete à União estabelecer diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, incluindo o saneamento básico. Ainda, estabelece que é de 

competência comum a promoção de programas que deem suporte ao setor de saneamento, ou 

seja, tanto os municípios, quanto os Estados e a União (BRASIL, 1988). Para Madeira (2010), 

a titularidade dos serviços pertence aos municípios que deverão organizar, regular, fiscalizar e 

prestar os serviços à população.  

 A Lei 11.445 ainda instituiu o Plano Nacional de Saneamento (PNSB), em que é 

estabelecido metas para o setor a curto, médio e longo prazo. Estabelece-se, também, o Sistema 

Nacional de Informação de Saneamento Básico – SNISA, cujo objetivo é a coleta de dados e a 

disponibilização, a fim de que seja possível avaliar o conteúdo divulgado, como a eficiência e 

a eficácia do serviço (BRASIL, 2007). 

 No ano de 2020, a lei 11.445/07, conhecida como o marco regulatório no setor de 

saneamento básico no país é atualizada pela redação da Lei 14.026/20 (OLIVEIRA; 

GRANZIERA, 2022). De acordo com Roubicek (2020), a medida mais importante com essa 

alteração é a obrigatoriedade de ter concorrência entre as prestadoras nas licitações, o que 

possibilita a inclusão da participação das empresas privadas no setor. Nesse sentido, o autor 

relata que será necessário a abertura para licitações quando o município ou o estado 

necessitarem de uma prestadora do serviço.  

 O novo marco legal determina metas a fim de obter a universalização dos serviços de 

saneamento básico no país. Dentre o especificado na lei, tem-se que 99% da população seja 

atingida com a distribuição de água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto, até o ano 

de 2033, bem como a melhoria nos tratamentos e a redução das perdas atuam como metas para 

o setor. Além dessas metas, a lei que estabelece a regulação e a fiscalização do setor estará sob 

a responsabilidade da ANA, que fará as normas de referência que vão orientar as prestadoras 

de serviços e as agências reguladoras locais (BRASIL, 2020). 

 

2.1.2 Aspectos da prestação do serviço no país 

 Um serviço é caracterizado como monopólio natural quando sua produção se torna mais 

eficiente economicamente quando realizado por uma única empresa. Dessa maneira, o setor de 

saneamento básico pode ser definido como monopólio natural, pois a atuação de mais de uma 

empresa no setor aumentaria o custo médio dos serviços disponibilizados. Assim, torna-se mais 

apropriado apenas uma empresa para atender determinada região, tendo em vista que por já 
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possuir uma rede instalada e as informações sobre o consumo local, seria ineficaz 

economicamente a atuação de outras empresas na localidade (GRIGOLIN, 2007). 

 Para Grigolin (2007), em casos de monopólios naturais como no setor de água e 

esgotamento sanitário, a regulação econômica é uma forma de reduzir o poder de mercado do 

monopólio. Nesse sentido, o regulador aparece como o elemento capaz de intervir na alocação 

de recursos, estabelecendo uma relação entre a disponibilização dos serviços e as necessidades 

da população. Dessa maneira, dentre seus papéis, o autor elenca o monitoramento das metas 

financeiras e da qualidade dos contratos, e a disponibilização do serviço a um custo justo. 

 De acordo com Leoneti, Prado e Oliveira (2011), os investimentos no Brasil no setor de 

saneamento ocorreram pontualmente ao longo dos anos. Dessa forma, Miranda (2015) relata o 

fato de a universalização dos serviços de saneamento básico estar longe de ser atingida, 

especialmente no que tange a coleta e ao tratamento de esgoto. O mesmo pode ser identificado 

por Júnior e Castro (2009) que afirmam que os serviços de saneamento básico ainda enfrentam 

muitas dificuldades para ser disponibilizado para a população, apesar da legislação vigente 

acerca da universalização dos serviços de água e esgoto.  

 De acordo com Nozaki (2007), dentre as dificuldades que o setor percorre, destaca-se o 

baixo índice de cobertura do serviço, a má qualidade da prestação e os baixos investimentos no 

setor. Para o autor, tal situação segue sem grandes perspectivas de solução. Em contraposição, 

Dantas et al. (2012) demonstram em seu estudo que o país tem feito significativos investimentos 

para a disponibilização da água, tendo uma parcela considerável de seus municípios atendidos. 

 O serviço de saneamento é considerado universalizado quando atende a 100% de seus 

usuários. Desse modo, a análise da prestação é feita baseada no quantitativo de pessoas que 

usufruem do serviço e o tipo de abastecimento que recebem de água e de esgotos (JÚNIOR; 

CASTRO, 2009). Assim, avaliar a efetividade das ações em saneamento é essencial, bem como 

verificar a eficácia e eficiência de sua prestação à população, uma vez que é necessário saber 

se os objetivos do serviço estão sendo alcançados ou se será necessário criar estratégias para 

atender os habitantes (DINIZ, 2016).  

 No Brasil, o percentual de pessoas beneficiadas com a rede pública de água total, no ano 

de 2020, corresponde a 175,5 milhões de pessoas (84,1%) e, nas áreas urbanas, chega a 166 

milhões de habitantes (93,4%). Em relação a localidade, a região norte possui a menor 

classificação, com cerca de 10,3 milhões de pessoas atendidas com água (58,9%). A região 

sudeste detém a melhor classificação de disponibilização, com 91,3%, cerca de 81 milhões de 

pessoas. Em relação a porcentagem de distribuição, a região nordeste, centro-oeste e sul, detém 

74,9%, 90,9% e 91%, respectivamente. Ainda, em relação à abrangência dos serviços, as 
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empresas regionais detêm 80,5% e as microrregionais 73,5% da cobertura da entrega de água 

(SNIS, 2021). 

 No que se refere aos índices de serviços de esgoto, o alcance é de aproximadamente 

114,6 milhões de habitantes (55,0%) e 63,2% de pessoas atendidas na área urbana, cerca de 

112,4 milhões de brasileiros. Do total esgoto produzido, somente 50,8% são tratados. Em 

relação às regiões, o Norte possui a menor quantidade de beneficiários, cerca de 2,3 milhões de 

pessoas (13,1%) e a região sudeste a maior com 71,4 milhões de brasileiros (80,5%). As demais 

regiões, nordeste, centro-oeste e sul, possuem, respectivamente 30,3%, 59,5% e 47,4% da 

população atendida com rede de esgoto, representando por volta de 40,9 milhões de indivíduos. 

Por fim, a abrangência regional da prestação do serviço, detém cerca de 47,4% e a 

microrregionais 45,0% do total de redes de esgoto (SNIS, 2021). 

 

2.1.3 Concessão dos serviços 

 A Lei nº 8.987 de 1995 discorre acerca do regime de concessão e permissão quanto a 

prestação de serviços e de obras públicas. A concedente, que pode ser a União, o Estado, o 

Distrito Federal ou o Município, mediante licitação, delega sua competência da prestação do 

serviço a uma pessoa jurídica ou a um consórcio de empresas que possuam capacidade para a 

realização da atividade (BRASIL, 1995).  

 O setor de saneamento básico engloba vários agentes no que se refere ao planejamento, 

a regulação, a fiscalização, a prestação dos serviços e ao controle social. Os titulares dos 

serviços são os municípios e o Distrito Federal, em que cabe apenas a estes a elaboração de 

Política Pública e do Plano Municipal/Distrital de Saneamento Básico (PMSB), contendo metas 

a curto, médio e longo prazo. O governo estadual desenvolve e apoia os programas de 

saneamento e o governo federal estabelece diretrizes nacionais para tal (SNIS, 2021). 

 Cabe salientar que os serviços que utilizam o regime de concessão, devem realizar a 

prestação de serviço apropriada a população, de acordo com a legislação e com o contrato 

assinado. Leia-se por serviço adequado, o que possui eficiência, regularidade, atualidade e 

generalidade na prestação. Dessa maneira, é direito do usuário receber o serviço adequado e ter 

seus interesses individuais preservados (BRASIL, 1995). 

 Nessa perspectiva, a prestação do serviço pode ser feita diretamente pelo titular do 

serviço (município e o distrito federal) mediante os órgãos da administração direta do município 

ou de autarquias. Ou indiretamente por meio de concessão ou permissão a autarquias, empresas 

terceirizadas e consórcios públicos intermunicipais. Em todas as situações elencadas, o Plano 
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Municipal de Saneamento Básico (PMSB), deve ser elaborado pelo município para nortear a 

prestação dos serviços (SNIS, 2021). 

 No que se refere a abrangência da prestação, pode ser dividida em: local, microrregional 

e regional. A prestação local atende apenas um município, a microrregional mais de um 

município, geralmente por consórcios públicos, e a regional atende muitos municípios, 

normalmente por meio das companhias estaduais (SNIS, 2021). Para Andrade e Magalhães 

(2016), em diversos municípios a prestação dos serviços de saneamento é feita diretamente 

pelos órgãos.  

 A concessão dos serviços pode ser designada a entes jurídicos de direito público ou 

privado (ANDRADE; MAGALHÃES, 2016). Acerca desse assunto, Barbosa (2011) relata que 

as empresas de direito público são regidas pela lei nº 4.320/1964 e a de direito privado pela lei 

nº 6.404/1976, em relação às normas contábeis aplicadas a cada personalidade jurídica. Nesse 

sentido, a lei nº 4.320/1964 regula a gestão pública direta centralizada e as autarquias, enquanto 

as empresas públicas, as sociedades de economia mista regida pelo direito público e privado, 

empresas privadas e organizações sociais seguem as normas da lei nº 6.404/1976. 

 

2.2 Teorias de base 

 De acordo com Silva (2015), o uso de teorias na construção de estudos, permite que o 

pesquisador consulte referências apropriadas a fim de dar credibilidade ao que está sendo 

produzido, tanto para a investigação quanto para realizar predições acerca do assunto. Dessa 

forma, as teorias escolhidas são referentes às eficiências no setor de saneamento básico no país. 

 

2.2.1 Teoria da Agência 

 A teoria da agência é definida quando o dono do capital (principal) delega para outra 

pessoa (agente) a autoridade para controlar a tomada de decisão de algum serviço em seu nome. 

Assim, cabe ao agente tomar determinadas decisões baseadas na autoridade que o principal lhe 

conferiu, a fim de maximizar seus lucros. Em ambas as partes dessa relação, busca-se seus 

próprios interesses, dessa maneira, acredita-se que os agentes nem sempre agirão em benefício 

do principal (JENSEN; MECKLING, 1976).   

 Nesse sentido, a má relação entre o agente e o principal pode acarretar problemas a 

outros usuários, como o governo, a empresa e os acionistas. Assim, o ponto central dessa teoria 

está voltado para a relação entre os agentes econômicos, levando em consideração que as 

informações que estão a sua disposição podem afetar o interesse das demais partes. Nas 

empresas, tal conflito é chamado de conflito da agência (LOPES, 2010).  
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 Para Belo e Brasil (2006), quando alguns agentes possuem mais informações do que 

outros, ocorre o que se chama de assimetria informacional. Nesse sentido, tanto as empresas 

privadas quanto as públicas, precisam se empenhar para que as informações divulgadas sejam 

iguais e tempestivas. De acordo com Suzart (2012), apesar da teoria ter sido desenvolvida para 

explicar a relação empresarial entre os acionistas e os gestores, também se aplica a área pública, 

entre os cidadãos e os gestores públicos. 

 

2.2.2 Teoria econômica 

 De acordo com Miranda (2015), a teoria econômica faz menção a ideia de que uma 

política de incentivos promove a universalização dos serviços públicos. Entretanto, há a 

possibilidade de tais ações distorcerem a economia e não levarem aos resultados esperados. 

Assim, espera-se que outras políticas atuem em conjunto. O autor ainda comenta a questão da 

política de subsídios e a efetividade no setor de saneamento, e a possibilidade de as perdas 

durante a prestação do serviço no setor servirem para a ampliação dos serviços à sociedade. 

 Os serviços de infraestrutura, como é o caso do saneamento básico, são supridos pelo 

poder público para que sua alocação a população seja eficiente. Dessa forma, o governo, aliado 

ao setor privado, age para que seja estabelecido uma ótima produção dos serviços, a fim de que 

suas necessidades sejam atendidas pela oferta dos serviços. A título de exemplo, uma doença 

causada pela má distribuição nesse setor, seria o fato de ser disponibilizada água que esteja 

contaminada, prejudicando a saúde das pessoas (NOZAKI, 2007). 

 

2.2.3 Teoria dos incentivos 

 Levando em consideração que o setor de saneamento é um monopólio natural, a falha 

em sua distribuição prejudica toda a sociedade, assim, a regulação atua como um empecilho 

para que tal situação ocorra. Nesse sentido, as empresas recebem poder do regulador para que 

alcancem as metas estabelecidas. Assim, tem-se três principais características dessa teoria, a 

primeira seriam as metas regulatórias, a segunda a existência de um poder discricionário para a 

firma, e a terceira que esse poder não é completo, havendo restrições que o ente regulador 

coloca sobre a firma (MADEIRA, 2010).   

 Em consonância, Grigolin (2007) diz que essa teoria por incentivos consiste na criação 

de regras que influenciam a empresa regulada a atingir as metas desejadas para o setor. O 

regulador pode utilizar os dados contábeis para a verificação de desempenho da firma. Nessa 

perspectiva, Kroska (2020) estabelece que essa teoria é uma proposta para que os agentes 

econômicos (principal e agente), estejam em comum acordo quanto aos interesses. Nesse 
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sentido, a teoria dos incentivos busca construir um sistema que compense o agente a atuar em 

favor do interesse do principal. 

 

2.3 Eficiência no setor de saneamento básico  

 A eficiência é um princípio constitucional, pertinente a ambas as administrações, tanto 

direta como indireta (BRASIL, 1988). Nesse sentido, Modesto (2000) estabelece que o 

princípio da eficiência pode ser identificado como uma obrigação jurídica imposta à 

administração pública, bem como a quem recebe dinheiro público para a realização das tarefas 

que pertenciam ao ente público, por meio de lei ou contratos.  

 Nessa perspectiva, Camargo e Guimarães (2013) relatam que ser eficiente implica dizer 

que os serviços serão prestados de maneira rápida e ágil, com excelente qualidade a população. 

Especificamente no setor de saneamento básico, Carmo e Távora Júnior (2003) indicam que o 

estudo da eficiência no setor auxilia tanto as empresas quanto o governo a melhorar a 

produtividade das empresas por meio da ampliação do serviço e redução de seus custos.  

 Nesse sentido, um panorama eficiente no setor de saneamento seria a utilização de 

menos insumos (inputs) para produzir mais serviços (outputs).  Desse modo, é possível medir 

a eficiência por meio da relação entre inputs e outputs que fazem parte da produção e de seu 

conjunto. Com isso, pode-se quantificar a eficiência por meio da razão da quantidade de outputs 

gerada pela quantidade de inputs usada (eficiência = output / inputs). Salienta-se que são vários 

os fatores que determinam a situação da eficiência em uma organização e que precisam ser 

ponderados. As empresas que forem eficientes podem ser utilizadas como referência para 

àquelas que forem tidas como ineficientes (CARMO; TÁVORA JÚNIOR, 2003). 

 Saiani (2007) relata que, devido ao setor de saneamento ser um monopólio natural, não 

é possível fazer com que a produtividade e a eficiência alocativa sejam incentivadas e as 

demandas da sociedade atingidas. Pois, devido a incapacidade de competição entre os 

fornecedores, há uma tendência em se optar pela maximização dos lucros em detrimento do 

bem-estar da população. Assim, o equilíbrio entre a disponibilização e a eficiência no setor é 

complexo. Nozaki (2007), relata que a melhor eficiência no setor está relacionada a aumentos 

tarifários, prejudicando as camadas mais pobres da sociedade. 

 No que tange a eficiência do setor de saneamento no Brasil, as empresas no estado de 

São Paulo detêm níveis de ineficiência significativos, especialmente quanto aos custos 

estimados. Desse modo, comprova-se que as companhias têm potencial para reduzir os custos 

e prestar o mesmo nível de serviço, ou manter seus custos e aumentar o alcance dos serviços 
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ofertados. Entretanto, não é possível afirmar que haja diferença entre as empresas regionais e 

locais, pois as empresas mantiveram desempenhos semelhantes (OHIRA; SHIROTA, 2005).  

 Nesta perspectiva, Saiani e Toneto Júnior (2016) demonstram que no Brasil há um déficit 

de acesso das famílias aos serviços de saneamento básico. Tal situação pode ser percebida pelas 

diferenças encontradas entre as regiões do país, resultado de determinadas peculiaridades dos 

municípios. A região sudeste demonstra melhores indicadores de acesso aos serviços do que a 

região norte, que detém as piores avaliações dos indicadores no serviço. 

 Todavia, Hora et al. (2015) encontraram no Estado do Rio de Janeiro, apenas 16,85% 

dos municípios podem ser considerados eficientes. Ainda, os autores trazem dois apontamentos 

relevantes, o fato de os municípios de pequeno porte não serem eficientes, especialmente com 

o serviço de esgotamento sanitário, e que a zona urbana possui melhor abrangência dos serviços 

que a rural.   

 Outrossim, Nunes, Ferreira e Sousa (2018) evidenciam que o saneamento básico no país 

encara dificuldades quanto ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. Apesar dos 

autores citados relatarem a ineficiência quanto à universalização dos serviços de saneamento 

básico, Diniz (2016), ressalta que houve um aumento médio em relação a eficiência entre os 

anos analisados, sendo esse aumento mais perceptível entre 2002 e 2007 e menos significativo 

em 2007 e 2012. Desse modo, Diniz (2016) conclui que, de maneira geral, houve uma melhoria 

quanto à produtividade, o que pode ser explicado pelo aumento da eficiência e do progresso da 

tecnologia.  

 

2.4 A eficiência entre os prestadores de serviço 

 As empresas que têm concessão para exercer a prestação do serviço de saneamento, 

podem ser de direito público ou privado, em relação a sua personalidade jurídica e, em relação 

a abrangência, podem ser microrregionais, que atendem mais de um município ou regional, cujo 

alcance se refere a uma grande quantidade de municípios (SNIS, 2021).  

 Levando em consideração que o foco do presente trabalho são as concessionárias 

regionais e microrregionais, públicas ou privadas, é importante observar o que a literatura 

retrata a respeito destas. Nesse sentido, Madeira (2010) expõe que a relação entre o titular da 

prestação (municípios) e a concessionária, intervém em benefícios para a população, uma vez 

que o titular pode exigir da concessionária mais investimentos no setor em determinada 

localização. 

  Grigolin (2007) evidenciou em seu trabalho que a média dos operadores privados são 

mais eficientes do que os municipais e regionais, considerando-se os retornos constantes da 
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escala, e o regional mais eficiente que o privado e o municipal caso considere retornos variáveis 

de escala. Em relação ao preço cobrado, os valores médios mais altos são os referentes às 

empresas regionais. Souza, Faria e Moreira (2008), encontraram em estudo, nos anos de 2002 

a 2004, evidências estatísticas que as empresas públicas são mais eficientes que as privadas, 

embora as diferenças venham sendo reduzidas. 

 De acordo com Scriptore e Toneto Júnior (2012), as empresas privadas demonstraram 

índices menores em relação às perdas de faturamento e melhor distribuição dos serviços, do 

que as empresas regionais públicas. Entretanto, os resultados do estudo evidenciam que não há 

um provedor, público ou privado, que possua desempenho excelente em todos os indicadores. 

Todavia, Melo et al. (2015) encontraram que as empresas gerenciadas pelo setor privado 

apresentam maiores níveis de eficiência quando são comparadas a outros tipos de empresas.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 Segundo Raupp e Beuren (2006), as pesquisas podem ser classificadas em três 

categorias: objetivos, procedimentos e abordagens. No que se refere aos objetivos, podem ser 

uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Quanto aos procedimentos, classificam-se 

como estudo de caso, levantamento, pesquisa bibliográfica, documental, participante e 

experimental. Por fim, em relação às abordagens, podem ser qualitativas e quantitativas. 

 Nesse sentido, utilizando os conceitos de Raupp e Beuren (2006), a presente pesquisa 

quanto aos objetivos se caracteriza como descritiva, por atender ao propósito do trabalho, de 

analisar e descrever a situação do saneamento, além de retratar determinadas características de 

uma população. Quanto aos procedimentos, caracteriza-se documental, por fazer uso de dados 

que ainda não receberam tratamentos a partir dos dados obtidos pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento - SNIS, organizando e agrupando informações dispersas. E, no 

que se refere às abordagens, enquadra-se como quantitativa, tendo em vista que serão utilizados 

instrumentos estatísticos para o tratamento dos dados.  

 

3.2 Universo e amostra  

 Os dados foram coletados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS). Criado em 1996, o SNIS configura-se como um sistema de informações com notória 

importância para o setor de saneamento no país. Dentro do sistema é possível encontrar diversas 

informações e indicadores sobre os serviços de Água e Esgotos, de Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos e Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, a nível nacional (SNIS, 2021). 

 A amostra da pesquisa é composta por 25 operadoras, sendo empresas privadas, 

empresas de economia mista com administração privada e pública. As informações foram 

extraídas do SNIS da seguinte forma: inicialmente acessou-se o site do SNIS e, em seguida, a 

opção Água e Esgotos foi selecionada, por fim, selecionou-se o subitem informações e 

indicadores agregados, para encontrar os tópicos em que seriam inseridos os filtros. 

 Em relação aos filtros aplicados, no primeiro campo de pesquisa de série histórica, para 

a seleção da amostra, elenca-se: ano de referência de 2016 a 2020; abrangência microrregional 

e regional; tipos de serviços água e esgoto; em relação a natureza jurídica foi empresas privadas, 

sociedade de economia mista com administração pública e sociedade de economia mista com 

administração privada, autarquias e empresas públicas; quanto à localização geográfica, foram 

utilizados todas as regiões, estados e municípios; por último, também foram selecionados todos 

os prestadores. 
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 No segundo campo de pesquisas foram aplicados os seguintes filtros: informações de 

balanço, informações financeiras, informações de água, informações de esgotos, indicadores 

operacionais de água e esgoto. Em seguida, escolheu-se os indicadores de quantidade de 

economias ativas de água, quantidade de economias ativas de esgoto, receita operacional direta 

total, receita operacional direta de água, receita operacional direta de esgoto, ativo total e 

despesas de exploração (DEX).  

 Com relação aos dados obtidos após a seleção dos filtros, encontrou-se um universo de 

34 empresas. O critério de exclusão para as empresas foi o seguinte: não ter informações 

divulgadas em um ou mais anos no período analisado (2016 a 2020) ou ter valores zerados em 

algum indicador. Assim, foi necessário excluir nove empresas, duas empresas que não tinham 

todos os anos disponíveis e sete que tinham valores zerados em algum campo de estudo. Desse 

modo, após aplicação desses critérios, 25 empresas foram selecionadas para compor a amostra 

deste estudo (APÊNDICE I). 

 

3.3 Análise Envoltória dos dados – DEA  

 Com o objetivo de comparar os resultados da gestão do setor de saneamento básico, 

especialmente em relação à água, no que tange a eficiência, produção e qualidade, utiliza-se 

técnicas quantitativas, paramétricas ou não paramétricas (BARBOSA, 2011). Em relação às 

técnicas não paramétricas, há uma predominância na literatura internacional e nacional 

referente ao uso da Análise Envoltório de Dados (DEA) para a análise e medição da eficiência 

no setor de saneamento básico (BARBOSA, 2011; BARROS; MACHADO; FERNANDES, 

2009; BITTELBRUNN et al., 2016; CARMO; TÁVORA JÚNIOR, 2003; CRUZ; RAMOS, 

2012; MOTTA; MOREIRA, 2006; OLIVEIRA et al., 2012; VALDEVINO et al., 2010).  

 O método do DEA é apoiado em uma programação linear a fim de medir a eficiência ou 

produtividade das empresas, chamadas de unidades de decisão (DMUs), à medida em que é 

estimada uma fronteira de produção. Tal fronteira constitui-se pela maior quantidade de 

produtos que podem ser adquiridos, pela quantidade de insumos e tecnologias disponíveis e 

utilizadas. Nesse sentido, o DEA tenta definir uma fronteira de eficiência relativa de acordo 

com a empresa que possui o melhor desempenho, por meio da mensuração dos índices de um 

mesmo setor (BARROS; MACHADO; FERNANDES, 2009). No presente trabalho, serão 

analisadas as eficiências dentro do setor de saneamento entre as empresas regionais e 

microrregionais. 

  Nesse sentido, torna-se necessário definir quais serão as entradas (inputs) e as saídas 

(outputs) dos dados a serem utilizados. Dessa forma, após definido as organizações, é possível 
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construir o conjunto de observações que será feita a curva de produção. Em seguida, a empresa 

que a produção não for superada será tida como a mais eficiente e parâmetro para as demais. 

Desse modo, após analisar todas as empresas que constituem o conjunto de observações, são 

determinadas as empresas que são relativamente eficientes e as que são ineficientes (BARROS; 

MACHADO; FERNANDES, 2009). De acordo com Ohira e Scazufca (2009), atribui-se 1 para 

a empresa mais eficiente e valores entre 0 e 1 para as menos eficientes. 

 O modelo do DEA dinâmico busca averiguar os efeitos dinâmicos produzidos pelas 

variáveis de ligação e que são responsáveis pelas transferências de eficiência entre os intervalos 

de tempo (BARBOSA, 2011). Para Tone e Tsutsui (2010) a variável de transição que conecta 

os períodos é denominada de Carry-Over. Assim, a fim de se estimar a fronteira de produção 

por vários períodos, cria-se o modelo Dynamic Slack Based Model (DSBM).  

 Ainda, Barbosa (2012) descreve esse modelo como cálculo da eficiência das empresas 

em um painel longitudinal. O modelo DSBM será usado para calcular a eficiência intertemporal 

das prestadoras de serviço e, para estimar a eficiência das empresas, será utilizado o software 

DEA Solver Professional versão 11.1. Para melhor visualização do modelo utilizado, foi 

elaborada a figura 1. 

 

Figura 1 - Estrutura do modelo DEA dinâmico 

 
Fonte: Adaptado de Tone e Tsutsui (2010) 

 

 A variável carry-over pode ser definida como a variável liga os períodos na estrutura 

dinâmica, entre os inputs (entradas) e os outputs (saídas) (BARBOSA, 2012). O carry-over 

pode ser classificado de acordo com links e divide-se em quatro categorias, a saber: link 

desejável (good), link indesejável (bad), link discricionário (free) e link não discricionário 

(fixed) (TONE; TSUTSUI, 2010).  
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Para a presente pesquisa, foi utilizado o link discricionário (free), que corresponde a 

livre atuação das DMU's (concessionárias) em relação aos carry-over (BARBOSA, 2012). 

Tendo em vista a universalização do serviço de saneamento, esse link melhor se adapta a 

presente pesquisa, levando em consideração que cada concessionária irá gerenciar seus ativos, 

a fim de cumprir o previsto em lei.  

 Ainda, em relação a orientação dos inputs e outputs, tem-se a seguinte divisão: input 

orientado, output orientado e o modelo não orientado. Foi escolhido para a pesquisa o modelo 

não orientado, que auxilia na redução de inputs e no aumento de outputs, concomitantemente, 

assim as variáveis se mantêm constante (BARBOSA, 2012). Por fim, em relação ao retorno de 

escala, foi escolhido o retorno constante. Será demonstrado abaixo, no Quadro 1, as variáveis 

que foram consideradas e sua definição.  

 

Quadro 1 - Variáveis usadas na análise  

Variável  Definição 

Despesas de 

Exploração 

(DEX)  

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. 

Receita 

operacional direta 

de água (ROA)  

Valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de 

abastecimento de água, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas 

e/ou taxas, excluídos os valores decorrentes da venda de água exportada 

no atacado (bruta ou tratada). 

Receita 

operacional direta 

de esgoto (ROE): 

 

Valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de esgotamento 

sanitário, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas e/ou taxas, 

excluídos os valores decorrentes da importação de esgotos. 

Quantidade de 

economias ativas 

de água (EAA)  

Quantidade de economias ativas de água, que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do ano de referência. 

Quantidade de 

economias ativas 

de esgotos (EAE)  

Quantidade de economias ativas de esgotos que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do ano de referência. 

Ativo total (AT)  Valor anual da soma das contas do Ativo Circulante, Ativo Realizável 

de Longo Prazo e Ativo Permanente. 
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 A seguir será demonstrado no Quadro 2, a síntese dos inputs, outputs e o carry-over 

(free link) elencados acima e que serão usados como variáveis na pesquisa, para a realização 

dos cálculos. Ressalta-se que as variáveis utilizadas na pesquisa como inputs e outputs já foram 

utilizadas em outras pesquisas cujo objetivo era medir a eficiência do setor de saneamento 

(BARBOSA; TOMAZ; AZEVEDO, 2019; BITTELBRUNN et al., 2016; HORA et al.,2015). 

 

Quadro 2 - Inputs, outputs e carry-over 

Input Outputs Carry-over 

Despesas de Exploração Receita Operacional direta de água 

Receita operacional direta de esgoto 

Quantidade de economias ativas de água 

Quantidade de economias ativas de esgotos  

Ativo total  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISES  

 

4.1 Estatística descritiva da eficiência intertemporal das operadoras de saneamento básico 

 Por meio dos indicadores acima elencados se torna possível analisar os inputs (entrada) 

e outputs (saída) das prestações realizadas. Sendo assim, a Tabela 1 demonstra a estatística 

descritiva das variáveis utilizadas, a fim de medir a eficiência das prestadoras de serviços. 

Tabela 1 - Estatística descritiva das variáveis  

Var. Ano Média Máx Mín Desvio P. 

DEX 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

1.093.472.637,95 

1.187.238.604,01 

1.260.995.047,46 

1.369.992.873,12 

1.375.166.297,53 

6.546.486.170,15 

6.947.918.045,09 

7.615.799.012,54 

8.564.342.027,41 

8.391.738.415,52 

2.245.294,41 

2.262.027,63 

1.910.682,61 

2.943.536,47 

3.358.784,52 

1.365.045.344,41 

1.458.080.362,06 

1.585.988.869,84 

1.782.922.243,77 

1.760.992.778,81 

EAA 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

       1.815.283,20 

       1.837.920,44 

       1.856.069,88 

       1.908.187,80 

       1.967.413,64 

     10.751.859,00 

     10.951.077,00 

     11.146.603,00 

     12.125.338,00 

     12.425.653,00 

       8.845,00 

       9.242,00 

       9.421,00 

       9.775,00 

     10.005,00 

      2.339.873,19 

      2.383.743,47 

      2.428.247,40 

      2.590.607,32 

      2.670.316,50 

EAE 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

          995.631,08 

       1.028.030,92 

       1.060.097,08 

         122.581,36 

      1.157.669,44 

          995.631,08 

       9.450.020,00 

       9.665.676,00 

     10.620.900,00 

     10.943.364,00 

      3.500,00 

      5.174,00 

      5.999,00 

      6.225,00 

      6.352,00 

      1.929.385,01 

      1.976.794,86 

      2.026.059,79 

      2.204.363,59 

      2.270.426,33 

ROA 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

1.078.255.114,17 

1.142.185.543,26 

1.236.460.825,63 

1.359.209.390,05 

1.401.692.400,37 

5.879.335.761,64 

6.246.739.207,42 

6.920.297.919,02 

7.739.525.401,39 

7.842.632.315,21 

4.778.213,02 

4.344.519,65 

4.233.646,11 

4.977.228,67 

5.298.910,79 

1.321.554.869,60 

1.407.663.512,14 

1.557.097.058,12 

1.743.614.428,53 

1.770.104.743,05 

ROE 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

   529.401.128,45 

   574.359.457,22 

   637.330.040,89 

   717.089.225,51 

   728.532.820,33 

4.944.983.235,00 

5.483.761.078,39 

6.029.986.962,20 

6.799.143.798,99 

6.825.596.025,74 

   939.903,51 

1.174.511,54 

1.460.671,82 

1.858.172,65 

1.924.959,12 

1.029.644.116,24 

1.133.293.286,75 

1.252.109.644,72 

1.413.088.678,97 

1.418.752.967,82 

AT 2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

       4.711.951,50 

       4.945.539,51 

       5.277.297,06 

       5.662.058,61 

     18.279.326,03 

     36.945.034,00 

     39.546.444,00 

     43.565.118,00 

     46.457.800,00 

   306.056.794,55 

       5.724,03 

       5.724,03 

          995,19 

       1.086,05 

      1.220,88 

       7.633.179,62 

       8.082.321,67 

       8.883.370,97 

       9.405.849,31 

      60.796.845,42 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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 De acordo com a tabela acima é possível verificar, por ano, qual a situação das variáveis. 

A maior média observada para todas as variáveis foi no ano de 2020 e a menor no ano de 2016, 

a exceção da variável EAE, que teve sua menor média no ano de 2019. Ainda, observa-se que 

em relação ao valor mínimo, as variáveis relacionadas a quantidade de economias ativas, tanto 

de água quanto de esgoto, e o ativo total detém valores menores quando comparados às outras 

variáveis. 

 

4.2 Eficiência das prestadoras de saneamento  

4.2.1 Escore da eficiência intertemporal 

 No que se refere ao escore de eficiência entre os anos de 2016 e 2020, a Tabela 2 

demonstra a média, o valor máximo, valor mínimo e o desvio padrão das empresas no período 

analisado.  

Tabela 2- Escore geral da eficiência intertemporal das prestadoras entre os anos de 2016 e 2020 

Ano Média Máx Mín Desvio Padrão 

2016 0,5641 1 0,0549 0,2792 

2017 0,5736 1 0,054 0,2965 

2018 0,5817 1 0,0607 0,3026 

2019 0,6075 1 0,05 0,29 

2020 0,56 1 0,063 0,2822 

Escore geral 0,5727 1 0,0564 0,2847 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
 

 Conforme a Tabela 2 é possível perceber que os anos de 2016 e 2020 possuem valores 

médios semelhantes em relação a eficiência da prestação dos serviços, entretanto, o ano de 2020 

possui um valor menor em cerca de 0,41% quando comparado a 2016. Assim, o menor valor 

de eficiência é em 2020, com 56% e o maior valor médio de eficiência é no ano de 2019, com 

60,75%.  

 Observa-se, ainda, que houve um crescimento nas médias de eficiência entre os anos de 

2016 e 2019, mas que no ano de 2020 essa média foi reduzida, resultando em um nível de 

eficiência inferior àquela apresentada no ano de 2016. A redução da eficiência encontrada entre 

os anos de 2019 e 2020 pode estar relacionada às adequações da atualização do marco 

regulatório para o setor, que ocorreu em julho de 2020. 
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Ademais, nota-se que os valores mínimos de eficiência das empresas são semelhantes, 

variando entre 5% e 6,3% de eficiência, no ano de 2020. De maneira geral, nos anos analisados, 

a ineficiência das empresas deteve, aproximadamente, 42,73% de ausência de cobertura.  

De acordo com Garcia e Ferreira (2017), a situação do saneamento no país é 

desvalorizada e carente de investimentos, visto que o serviço não é tido como um investimento 

para a população. No entanto, a literatura evidencia a importância deste serviço para a saúde e 

o bem-estar da população, visto que diminui os casos de doenças passíveis de prevenção 

(LAHOZ; DUARTE, 2015; SILVA et al., 2020). 

 

4.2.2 Quartis e percentis 

 De acordo com Barbosa (2012), a análise dos escores por faixas auxiliam na realização 

da análise, uma vez que permite visualizar as fragilidades e os panoramas encontrados. Assim, 

para a análise dos dados, primeiro foram divididos em percentis e quartis e, posteriormente, em 

níveis de eficiência. 

Tabela 3- Percentis e Quartis do escore geral da eficiência 

Percentis 5 10 25 50 75 85 90 95 100 

 
0,162 0,221 0,397 0,508 0,835 0,954 1 1 1 

Quartis 25 50 75 100 
     

 
0,397 0,508 0,835 1  

     

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
 

 Na Tabela 3, é evidenciado os valores referentes aos percentis das empresas. Nota-se 

que até metade da amostra, as empresas detinham 50,8% de eficiência e mesmo quando 

analisado 85% desta o maior nível de eficiência ainda não é atingido. Apenas ao atingir o 

quantitativo de 90% das empresas, o nível de eficiência 1 é observado. Ademais, quando 

analisados os quartis, constata-se que, cerca de 19 empresas (75%), detém um índice de 

eficiência de, aproximadamente, 83,50%.  

 As quatro empresas que apresentaram o pior índice de eficiência foram a CAERD, com 

5,64%, a AGESPISA com 14,86%, a COSANPA, com 21,55% e a CORSAN com 22,81%.  Em 

contrapartida, as empresas que obtiveram o nível máximo de eficiência foram a COPASA, 

SETAE, CEDAE e SABESP. Para melhor compreensão, os dados foram organizados de acordo 

com os níveis de eficiência, a saber: fraca, razoável, boa, muito boa e excelente. Esses níveis 
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foram subdivididos de acordo com os resultados encontrados dos quartis, conforme exposto na 

tabela 4. 

Tabela 4- Nível de eficiência dos prestadores 

Níveis Fraca 

 de 0 até 

0,3974 

Razoável 

de 0,3975 a 

0,5083 

Boa 

de 0,5084 a 

0,8348 

Muito boa 

de 0,8349 < 1  

Excelente 

1  

 

Quantidade 

de 

prestadoras 

n     % n     %     n         %      n        %    n       % 

7     28 6      24     6         24      2          8   4    16,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
 

De acordo com dados da Tabela 4, cerca de 28% das empresas possuem eficiência fraca, 

24% têm eficiência razoável, 24% eficiência boa, 8% com eficiência muito boa e 16% com 

eficiência excelente. Dessa forma, é perceptível que cerca de 76% das empresas estão 

classificadas entre fraca e boa e, somente 24% das empresas de saneamento, possuem 

classificação muito boa e excelente.   

 

4.2.3 Eficiência por região 

 A Tabela 5 retrata a classificação por nível das operadoras nas Regiões do país. Dessa 

forma, é possível perceber que as prestadoras possuem maior concentração na região Nordeste, 

com 36% das empresas. Em contraste, há menor incidência na região Sul com 12% das 

prestadoras. Ainda, verifica-se que, na região norte, a maior concentração das operadoras é 

entre os níveis fraco e razoável, com cerca de 80%. No entanto, as concessionárias da região 

Sudeste, são mais presentes no nível excelente, com 75% das empresas. 

 

Tabela 5- Eficiência das prestadoras por Região 

Nível Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

Fraca 3 2 - 2 - 

Razoável 1 3 2 - - 

Boa 1 3 1 - 1 

Muito Boa - 1 - 1 - 

Excelente - - 1 - 3 
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Total 

n         %          n       %        n         %    n        %    n       % 

5         20          9       36        4         16    3         12     4      16 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

  

 Os resultados obtidos na Tabela 5 corroboram com o estudo de Saiani e Toneto Júnior 

(2016), onde evidenciam que as empresas do sudeste têm melhor nível de eficiência quando 

comparado às demais regiões, em especial a Região Norte, que detém as piores classificações. 

Por eficiência, leia-se ampla distribuição de água e prestação de serviços de saneamento básico. 

Ainda, Dantas et al. (2012), identificaram que a distribuição de água nas Regiões Norte e 

Centro-Oeste ficaram abaixo da média, as Regiões Nordeste e Sul estão próximas a média e a 

Região Sudeste acima da média. Desse modo, constata-se que os achados do presente estudo 

estão em consonância com a literatura, no tange a eficiência por Regiões. 

 De acordo com a lei 14.026/20, as operadoras do serviço de saneamento devem atender 

99% da população com a distribuição de água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto, 

até o ano de 2033 (BRASIL, 2020). Por esse motivo, o carry-over escolhido para a pesquisa foi 

o free, o que implica dizer que as empresas têm autonomia para garantir que os serviços sejam 

universalizados e cumpram o que determina a lei.  

 Para melhor apresentar os resultados obtidos e verificar a situação das empresas, no que 

tange ao cumprimento deste pressuposto, foi construída a Tabela 6 que demonstra a diferença 

percentual, entre os anos de 2016 e 2020, da situação da eficiência das operadoras. Dessa forma, 

os valores negativos se referem às despesas que precisam ser reduzidos e os positivos se referem 

ao quanto as empresas precisam melhorar para melhorar o atendimento aos habitantes.  

Tabela 6 - Diferença média percentual da eficiência das variáveis 

Ano DEX EAA ROA EAE  ROE 

2016 -14,27 14,21 15,86 255,81 254,42 

2017 -9,53 33,94 7,89 255,74 264,91 

2018 -3,32 34,63 18,22 276,85 351,44 

2019 -7,46 11,68 8,72 243,28 370,72 

2020 -1,83 40,73 26,72 281,55 358,06 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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 De acordo com a Tabela 6, é possível perceber que a variável DEX se mantém negativa 

durante o período analisado, no entanto, seus valores vêm reduzindo ao longo dos anos. Dessa 

maneira, as operadoras ainda precisam reduzir o valor médio das despesas incorridas durante a 

prestação do serviço, para alcançar o nível excelente de eficiência. Outrossim, constata-se que 

o maior valor é no ano de 2016, com -14,27% e o menor no ano de 2020 com -1,83%. 

 Ainda, ao analisar os indicadores referentes à água, nota-se que tanto para a EAA quanto 

para a ROA o maior valor encontrado está no ano de 2020 e o menor no ano de 2019. Assim, 

percebe-se a necessidade de aumentar a quantidade de economias ativas e das receitas do 

serviço, para que seja possível atingir a eficiência. Em relação aos serviços de esgotamento 

sanitário, o EAE e ROE, nota-se valores superiores aos resultados das variáveis da água, e a 

alta demanda para se ofertar os serviços para os habitantes. Os maiores valores observados estão 

em 2020 com 281,55% para o EAE e em 2019 com 370,72% para ROE. 

 Conforme os dados da Tabela 6, houve um aumento no valor das variáveis entre os anos 

de 2019 e de 2020, com exceção das variáveis ROE e DEX. Dessa forma, os resultados 

demonstram a falta de alcance dos serviços de água e, em particular, a carência da cobertura de 

rede de esgoto no país. Em consonância com os resultados do presente estudo, dados do 

Instituto Trata Brasil (2018), estimam que cerca de 33 milhões de brasileiros não possuem 

acesso à água potável e aproximadamente 93 milhões de pessoas não possuem coleta de esgoto, 

demonstrando a limitação da disponibilização desses serviços para os brasileiros. 

 Com o intuito de relacionar os dados acima com os investimentos de capital das 

empresas para o setor, construiu-se o Tabela 7 para demonstrar o percentual da diferença entre 

o que é investido pelas prestadoras e o que deveria ser, a fim de se obter a universalização na 

prestação dos serviços. Ressalta-se que para encontrar esse percentual, foi estipulado uma 

projeção para cada ano, para verificar o quanto deveria ser investido e o quanto foi efetivamente 

investido em cada período analisado. 

Para os valores negativos, lê-se que as empresas já investiram mais que o necessário 

para sua cobertura, para os resultados com zero, que as empresas estão eficientes, e para os 

resultados positivos, que as empresas precisam aumentar o investimento em ativos para a total 

cobertura dos serviços. 

 

Tabela 7- Percentual dos investimentos para cobertura dos serviços  

DMU 2016 2017 2018 2019 2020 

CASAL 372% 298,3% 371,82% 263,04% 248,89% 
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CAESA 40,87% 24,74% 12,6% 6,05% -99,9% 

EMBASA 37,1% 26,3% 26,74% 31,86% 28,87% 

CAGECE 0 0 0 0 -2,17% 

CAESB 116,45% 85,04% 75,96% 65,2% 63,45% 

CESAN -4,59% -14,5% -18,04% -21,93% -23,99% 

SANEAGO 58,39% 55,12% 53,84% 43,24% 38,56% 

CAEMA -3,18% -19,64% -26,76% -22,62% -25,09% 

COPASA 0 0 0 0 0 

SANESUL 122,16% 97,24 0 0 169603,96% 

SETAE 0 0 0 0 0 

COSANPA 4,86% 9,97% 18,82% 19,86% 16,94% 

CAGEPA 140,54% 112,02% 117,78% 119,81% 117,98% 

COMPESA -7,88% -20,32% -25,18% -29,93% -33,69% 

AGESPISA 46,26% 42,58% 58,46% 68,61% 81,84% 

SANEPAR 29,8% 17,65% 15,87% 8,35% 1,04% 

CEDAE 0 0 0 0 0 

CAERN 113% 86,01% 63,19% -30,68% -27,77% 

CAERD 123,22% 90,14% 130,46% 144,38% 144,83% 

CAER 331,5% 321,99% 30,47% 298,01% 362,09% 

CORSAN 129,12% 106,92% 100,41% 98,06% 61,41% 

CASAN 48,13% 27,12% 11,64% 6,25% 4,55% 

DESO 45,36% 31,15% 30,46% 24,99% 20,49% 

SABESP 0 0 0 0 0 
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SANEATINS 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
  

Conforme o Tabela 7, é possível inferir que as DMUs ainda carecem de investimentos 

nos seus ativos totais para a ampla cobertura do fornecimento de água e esgotamento sanitário. 

Observa-se, ainda, que as empresas cujo investimento em ativo estão acima do que é necessário 

são a CAESA (2020), CAGECE (2020), CESAN, CAEMA, COMPESA e a CAERN (2019, 

2020). 

As empresas que possuem o nível adequado de investimentos e estão na fronteira de 

eficiência são a COPASA, SETAE, CEDAE, SABESP e a SANEATINS. No entanto, a maioria 

das empresas, cerca de 56%, estão precisando aumentar seus investimentos, como a CAER que 

precisaria aumentar 362,09% nos seus ativos. Observa-se que, no ano de 2020 a empresa 

SANESUL precisava aumentar seus ativos em 169603,96%, esse valor decorre do baixo valor 

do ativo total realizado pela empresa no referido ano, quando comparado com o que deveria ser 

investido. Desse modo, tal empresa se configura como um outlier na amostra.  

 Ademais, levando em consideração que as empresas podem gerir seus ativos a fim de 

ampliar os serviços e alcançar a eficiência, nota-se a ineficiência da gestão de seus recursos 

com o foco na universalização dos serviços. Assim, relacionando o Tabela 7 com a Tabela 6, 

identifica-se a falta de cobertura e de investimentos nos serviços prestados pelas operadoras 

para que a eficiência seja atingida.  

 

4.3 Análise da eficiência por abrangência e personalidade jurídica 

Por fim, será abordado na Tabela 8 a eficiência dividida por abrangência, regional ou 

microrregional, e por personalidade jurídica, as economias mistas, empresas privadas, públicas 

e autarquias, e a classificação de eficiência.  

 

Tabela 8 - Níveis de eficiência das prestadoras por abrangência e personalidade jurídica 
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Personalidade Jurídica    Regional 

         Nível             Quantidade  

Microrregional 

    Nível             Quantidade  

Economia mista- adm. 

pública 

Fraca                            7 

Razoável                      6 

        Boa                               5 

 Muito boa                    1  

        Excelente                     3 

- 

Economia mista- adm. 

privada 

Muito boa                    1  - 

Empresa privada          Boa                              1         Excelente                    1  

Total                                      24                                       1 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
 

De acordo com a tabela acima, percebe-se que das empresas analisadas, apenas 1 tinham 

a abrangência microrregional e 24 regionais, isso se deu devido às empresas microrregionais 

serem excluídas da pesquisa por falta de dados em algum indicador. Todavia, verifica-se que a 

empresa microrregional é de uma empresa privada e foi classificada como excelente quanto a 

eficiência. Em relação às empresas regionais, 54,17% das empresas estavam classificadas entre 

fraca e razoável, 33,33% entre boa e muito boa e 12,5% como excelentes. Outrossim, é possível 

perceber que a maioria das operadoras são de economia mista com administração pública (22), 

seguida das empresas privadas (2) e empresa de economia mista com administração privada 

(1).  

Em relação ao nível de eficiência das prestadoras, nota-se que com a classificação fraca 

e boa, apenas as prestadoras de economia mista com administração pública possuem essa 

classificação, com cerca de 81,82% de concentração, as demais empresas não possuem esse 

nível de classificação. Quando se observa a classificação muito boa e excelente, as empresas de 

economia mista com administração pública têm 18,18% e tanto as empresas de economia mista 

com administração privada quanto as empresas privadas têm 100% de suas operadoras com 

esse nível de eficiência.  

 Dessa forma, apesar de se ter um quantitativo reduzido de empresas com capital privado, 

apenas 12% da amostra, seus níveis de eficiência estão posicionados entre boa e excelente. 

Entretanto, as empresas públicas estão distribuídas entre todos os níveis de classificação. Na 

literatura ainda não se encontra uma decisão formada acerca das prestadoras mais eficientes, 

seja pública ou privada. Nesse sentido, Melo et al. (2015) e Grigolin (2007) afirmam que as 

empresas privadas são mais eficientes, enquanto para Souza, Faria e Moreira (2008), as públicas 
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são consideradas mais eficientes. Entretanto, para Scriptore e Toneto Júnior (2012), não há um 

provedor, público ou privado, que seja excelente em todos os aspectos.   

Por fim, devido ao número de empresa microrregional ser restrito a uma, não é possível 

analisar sua eficiência com as regionais, que detém 96% da amostra. Entretanto, nota-se que a 

empresa microrregional tem classificação excelente enquanto as regionais se apresentam em 

todos os níveis de eficiência. De acordo com Madeira (2010), a prestação regionalizada permite 

que as empresas melhorem suas prestações de serviços e amplie a eficiência do setor de 

saneamento e que a concorrência das empresas públicas e privadas possam melhorar o acesso 

da população aos serviços de água e esgotamento sanitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo medir a eficiência econômico-financeira 

intertemporal dos serviços públicos e privados de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário prestados por concessionárias regionais e microrregionais brasileiras de 2016 a 2020. 

Para tanto, foi utilizado o método do DEA dinâmico para a medição da eficiência entre as 

operadoras, no qual constatou-se que mais da metade das empresas analisadas possuíam cerca 

de 50,83% de eficiência na prestação dos serviços.  

 No que se refere às variáveis utilizadas, a DEX, ROA, ROE, EAA e EAE, nota-se que 

as empresas precisam reduzir as despesas e aumentar as quantidades ativas de água e esgoto 

para promover uma ampla cobertura do serviço. Ademais, destaca-se que os serviços de 

esgotamento sanitário estão mais precários que os de abastecimento de água, necessitando de 

melhores iniciativas por parte das empresas. Desse modo, percebe-se que a maioria das 

concessionárias precisam aumentar os investimentos no setor para que seja possível ampliar a 

disponibilização dos serviços.  

 Em relação às Regiões, verifica-se que a Região Norte detém índices mais baixos de 

eficiência quando comparado a Região Sudeste, que detém os melhores índices. Quanto às 

operadoras regionais, constatou-se que estas detêm a maior parte da amostra, com cerca de 

96%, sendo a maioria composta por empresas públicas e o nível de eficiência se concentra entre 

fraca e boa.  

Conclui-se, portanto, que a eficiência das prestadoras necessita melhorar para que os 

serviços sejam universalizados, conforme preconizado pela lei. Os resultados obtidos 

demonstram que a eficiência geral para o setor é de 57,27% e, apesar da melhora nos índices 

de eficiência entre os anos de 2016 e 2019, há uma redução desta no ano de 2020. Diante disso, 

as operadoras do setor de saneamento básico carecem de mais investimentos para que consigam 

cumprir a meta de universalização do setor para o ano de 2033.  

Como limitação do estudo, tem-se a análise para as empresas microrregionais, pois 

devido ao quantitativo da amostra, que restringiu a comparação entre as prestadoras. A única 

empresa microrregional é de capital privado e foi classificada como excelente. Em 

contrapartida, o presente estudo se torna relevante por medir a eficiência dos serviços públicos 

e privados, tanto das empresas regionais quanto das empresas microrregionais, possibilitando 

identificar as fragilidades nas prestações dos serviços.  

Como demonstrado na presente pesquisa, compreender o setor do saneamento básico se 

torna importante para toda a sociedade, tendo em vista que sua disponibilização propicia uma 

melhor qualidade de vida e evita doenças primárias aos habitantes do país. Desse modo, almeja-
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se que os resultados encontrados nesta pesquisa contribuam para o aprimoramento dos serviços, 

por parte da gestão das empresas, visando alcançar a disponibilização eficiente dos serviços 

para a população. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice 1 -Ranking de eficiência das DMUs 

Ranking DMU Escore geral  2016 2017 2018 2019 2020 

1 COPASA 1 1 1 1 1 1 

1 SETAE 1 1 1 1 1 1 

1 CEDAE 1 1 1 1 1 1 

1 SABESP 1 1 1 1 1 1 

5 CAGECE 0,9225 1 1 1 1 0,6858 

6 SANEPAR 0,8473 0,8175 0,8319 0,8567 0,9546 0,7914 

7 SANEATINS 0,8348 0,5629 1 1 0,7969 0,9999 

8 CESAN 0,7377 0,7169 0,7259 0,7451 0,8142 0,6964 

9 EMBASA 0,6796 0,674 0,677 0,6999 0,7361 0,6221 

10 SANEAGO 0,6472 0,6381 0,6072 0,662 0,7186 0,6221 

11 CAGEPA 0,5518 0,5663 0,5751 0,6 0,5824 0,4625 

12 COMPESA 0,5212 0,5494 0,5194 0,5119 0,5572 0,4732 

13 CAESB 0,5083 0,4987 0,472 0,4149 0,5998 0,5877 

14 CAER 0,5049 0,471 0,4787 0,5462 0,5604 0,4802 

15 CAEMA 0,4932 0,5032 0,4347 0,539 0,5051 0,4855 

16 SANESUL 0,4895 0,4817 0,4906 0,4944 0,5403 0,4531 

17 CAERN 0,4516 0,4543 0,4052 0,4349 0,514 0,462 

18 CASAL 0,415 0,3875 0,393 0,4146 0,4418 0,4337 

19 CASAN 0,3974 0,3884 0,3295 0,3516 0,5171 0,4493 

20 DESO 0,357 0,3432 0,3537 0,3463 0,4017 0,3514 

21 CAESA 0,31 0,3392 0,3012 0,3048 0,3047 0,3057 

22 CORSAN 0,2281 0,2129 0,2708 0,2187 0,2269 0,2169 

23 COSANPA 0,2155 0,2029 0,198 0,2222 0,2319 0,2264 

24 AGESPISA 0,1486 0,2388 0,222 0,1183 0,1338 0,131 

25 CAERD 0,0564 0,0549 0,054 0,0607 0,05 0,063 

Fonte: dados da pesquisa (2022) 


