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RESUMO 

 

O déficit de serviços de água e esgotos é um problema histórico no Brasil. A instituição de um 

novo marco regulatório, em 2007, apresentou caminhos para que o déficit fosse superado, 

entre eles, a melhora da eficiência dos prestadores de serviços. Esta dissertação busca analisar 

a atuação das entidades reguladoras no que se refere à indução da eficiência dos prestadores 

de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil. Para tanto, foi 

utilizado um enfoque analítico baseado em uma estratégia explanatória sequencial, composta 

por três etapas. Na primeira etapa, foi utilizada a Análise Envoltória de Dados (DEA) para 

avaliar a eficiência dos prestadores nos anos de 2006 e 2011. Os resultados obtidos indicam 

médias de eficiência que podem ser consideradas elevadas, no entanto foram detectadas 

ineficiências relevantes entre os 29 prestadores analisados. Os prestadores da região Sudeste 

apresentaram melhor desempenho e a região Nordeste teve o desempenho mais baixo. Os 

prestadores de abrangência local e propriedade privada foram mais eficientes na média. Em 

2006 e 2011 o desempenho médio foi maior entre os prestadores não regulados. Em 2006 o 

grupo de prestadores regulados por entidades municipais apresentou melhor desempenho 

médio, já em 2011, o melhor desempenho foi do grupo regulado por entidades consorciadas. 

A análise realizada na segunda etapa, por meio do Índice de Malmquist, apontou queda de 

produtividade entre 2006 e 2011. A análise decomposta do índice indicou um deslocamento 

da fronteira técnica de eficiência para um nível inferior, no entanto foi verificado um pequeno 

avanço dos prestadores em direção à fronteira. Apenas a região Centro-Oeste registrou avanço 

na produtividade total. A queda de produtividade foi maior entre os prestadores de 

abrangência regional e os prestadores com abrangência local e propriedade privada se 

moveram mais rapidamente para a fronteira. Os prestadores regulados a partir de 2007 

apresentaram menor queda na produtividade total e melhoria pura de eficiência mais 

significativa. Na última etapa, a análise da atividade de normatização das entidades 

reguladoras constatou a existência de entidades que não editaram normas até 2011. Os temas 

mais abordados nas normas foram a autorização de reajustes tarifários e o estabelecimento de 

condições gerais da prestação e utilização dos serviços, já os temas menos abordados foram o 

incentivo ao uso de novas tecnologias e a definição de metodologia de revisão tarifária com 

mecanismo de indução da eficiência e ganhos de produtividade. As entidades reguladoras 

criadas a partir de 2007 foram proporcionalmente mais atuantes. Mesmo com o advento do 

marco regulatório e com a criação de novas entidades reguladoras, as evidências apontam 

para uma realidade na qual a atuação dessas entidades não tem sido garantia de que os 

prestadores de água e esgotos, por elas regulados, alcancem melhor desempenho. O não 

alcance dos objetivos regulatórios pode ser explicado pelo nível ainda incipiente da atuação 

das entidades reguladoras brasileiras, que devem ser fortalecidas diante do seu potencial de 

contribuição para o setor de saneamento básico no Brasil.  

 

 

Palavras-chaves: Água e esgotos. Regulação. Eficiência. Análise envoltória de dados (DEA). 

Índice de Malmquist. 

 
  



 

  

ABSTRACT 

 

The deficit of water and sewerage services is a historic problem in Brazil. The introduction of 

a new regulatory framework, in 2007, presented ways intending to overcome these deficits, 

among them, the providers’ efficiency improvement. This thesis aims to analyze the 

regulators performance regarding its ability to induce the efficiency of the Brazilian water and 

sewerage services providers. To this end, an analytical approach based on a sequential 

explanatory strategy was used, and it consists of three steps. In the first step, the Data 

Envelopment Analysis ( DEA ) was used to measure the providers efficiency in 2006 and 

2011. The results show that the average efficiency may be considered high; however 

significant inefficiencies among the 29 analyzed providers were detected. The ones in the 

Southeast region showed better performance level and Northeast had the lowest. The local 

and the private providers were more efficient on average. In 2006 and 2011 the average 

performance was higher among non-regulated providers. In 2006 the group regulated by local 

agencies had the best average performance, in 2011, the best performance was the group 

regulated by the consortium agencies. To analyse the second step was used the Malmquist 

Index, it pointed that the productivity between 2006 and 2011 dropped. The analysis through 

decomposing Malmquist Index showed a shift of technical efficiency frontier to a lower level, 

however was detected a small provider’s advance towards the frontier. Only the Midwest 

region recorded progress in overall productivity. The deterioration in the total factor 

productivity was higher among regional providers but the local ones and the private agencies 

moved quickly to the frontier level. The providers regulated from 2007 showed less decrease 

on the total productivity and the results of the catch up effect were more meaningful. In the 

last step, the regulators standardization activity analyses noted that there are agencies that had 

not issued rules until 2011. The most standards topics discussed in the issued rules were the 

tariff adjustments and the setting of general conditions for the provision and use of services; 

in another hand, the least covered topics were new technologies incentive and the introduction 

of efficiency-inducing regulatory mechanisms and productivity gains for price reviews. 

Regulators created from 2007 were more active proportionately. Even with the advent of the 

regulatory framework and the creation of new regulatory bodies, the evidence points to a 

reality in which the actions of these agencies have not been ensuring that providers of water 

and sewage, regulated by them, has achieved better performance. The non- achievement of 

regulatory goals can be explained by the incipient level of performance of the Brazilian 

regulatory authorities, which should be strengthened because of its potential contribution to 

the Brazilian basic sanitation department. 

 

 

Keywords: Water and sewerage. Regulation. Efficiency. Data Envelopment Analysis (DEA). 

Malmquist Index. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil tem convivido com um déficit histórico de serviços básicos que alimenta 

iniquidades e acentua verdadeiros abismos sociais. Cerca de 9,8 milhões de domicílios no país 

são desprovidos de rede de abastecimento de água e 25,5 milhões de rede de esgotamento 

sanitário (IBGE, 2010). Esse déficit de abastecimento de água e esgotos tem um impacto 

negativo direto sobre a qualidade de vida dos brasileiros, com desdobramentos na saúde, no 

meio ambiente, na economia e comprometendo todo o desenvolvimento sustentável do país. 

Dessa forma, está posto o urgente desafio da universalização do saneamento básico. 

 A importância do saneamento básico fica evidente a partir da relação apontada 

pela Organização Mundial de Saúde: para cada US$ 1 gasto com saneamento, são 

economizados US$ 4 com saúde pública (MADEIRA, 2010). O saneamento básico é 

fundamental, ainda, para o desenvolvimento urbano de qualquer região uma vez que, 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. Com isso, 

mantem-se a relevância do tema pesquisado, tendo em vista que a água é um bem vital e cada 

vez mais valioso e o esgotamento sanitário essencial para a sustentabilidade ambiental e 

promoção da saúde. O acesso a esses serviços de forma equânime é condição para a evolução 

da sociedade brasileira. 

 A história sanitarista recente do Brasil mostra que o processo de intensificação da 

urbanização do território brasileiro, que teve início na década de 1950, evidenciou a 

necessidade de que fossem implementadas políticas com vistas ao desenvolvimento urbano, o 

que acabou por impulsionar a criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA). O 

PLANASA, instituído em 1969, foi durante muitos anos a principal iniciativa de uma política 

pública de saneamento básico no país. O fim do PLANASA gerou um vazio institucional, que 

durou cerca de duas décadas, até que fosse construída uma nova política capaz de retratar uma 

estratégia nacional para o setor. 

 Outra questão que tem sido enfrentada pelo setor de saneamento básico no Brasil 

é a falta de uma regulação adequada. Essa indefinição da regulação torna-se mais grave 

principalmente devido a complexidade natural do setor. Como ressalta Marques Neto (2009), 

dentre os setores de infraestrutura que envolvem indústrias de rede e serviços de 

universalização obrigatória, o saneamento é dos mais complexos, uma vez que reúne 
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características de atividades de exploração econômica e serviço público, associadas a inter-

relação com outras políticas públicas. Em um setor tão complexo, o papel da regulação é 

ainda mais importante, pois, através dos instrumentos regulatórios, torna-se possível o 

direcionamento das ações dos diversos atores do saneamento para o interesse público. 

Enfatizando a importância da regulação para o setor, Galvão Junior e Paganini (2009) 

destacam, ainda, a sua caracterização como monopólio natural em todos os segmentos da 

prestação de serviços. 

Com o advento da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 – Lei de Diretrizes 

Nacionais do Saneamento Básico (LNSB) – regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de 

junho de 2010, foram estabelecidas as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política federal de saneamento básico, constituindo importante avanço para a regulação do 

setor ao fornecer o marco regulatório básico que serve como alicerce para a atividade 

regulatória no país. Entre os princípios fundamentais estabelecidos pela Lei para prestação 

dos serviços públicos de saneamento básico, e que devem ser perseguidos também pelas 

entidades reguladoras, pode-se destacar a universalização do acesso e a eficiência. 

A universalização do acesso, que constitui um grande desafio para o setor e seus 

stakeholders, pode ser perseguida por diferentes caminhos. Galvão Junior, ao estudar o 

saneamento básico em sentido estrito, entende que a regulação adequada do setor pode dar 

uma importante contribuição para a universalização do acesso: 

 

Na busca pela universalização, a regulação pode exercer vários papéis. Um deles é 

fazer cumprir, por meio das políticas regulatórias, as macrodefinições estabelecidas 

nas políticas públicas setoriais decididas no âmbito dos poderes executivo e 

legislativo. Outro papel seria desenvolver mecanismos que incentivem a eficiência 

das empresas prestadoras de serviço, pois, desse modo, mais recursos poderão ser 

canalizados para a expansão da infraestrutura. Além disso, a regulação proporciona 

um ambiente mais estável para realização de investimentos públicos e privados no 

setor. (GALVÃO JUNIOR, 2009, p. 554). 

  

Vale ressaltar que o fenômeno da universalização “pressupõe assegurar os direitos 

humanos fundamentais de acesso à água potável e aos serviços de esgotamento sanitário em 

qualidade e quantidade suficientes” (WARTCHOW, 2009, p. 276). 

 Sobre esse aspecto quantitativo da universalização, da ampla cobertura dos 

serviços, o Brasil ainda tem muito a avançar. De acordo com dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), no “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 

2011” (MINISTÉRIO DAS CIDADES/SNSA, 2013), as regiões Norte e Nordeste apresentam 

os menores índices de atendimento com abastecimento de água e esgotamento sanitário do 
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Brasil. A região Norte apresenta índice de atendimento com abastecimento de água igual a 

54,6% e com coleta de esgotos de apenas 9,6%; no caso do Nordeste, o índice para água é de 

71,2% e para esgotos de 21,3%. Em ambos os casos, tem-se índices bastante inferiores à 

média nacional que é de 82,4% para água e de 48,1% para esgotos. Mesmo na região Sudeste, 

que apresenta os melhores índices – 91,5% para água e 73,8% para coleta de esgotos – e é 

responsável pela elevação da média do país, o índice de tratamento dos esgotos coletados é de 

apenas 41,2%, revelando que as fragilidades do setor estão presentes em todo território 

nacional. 

 O SNIS também expõe fatores importantes para uma análise da evolução da 

eficiência geral do setor de saneamento, por meio da observação de alguns indicadores de 

desempenho administrativo-financeiro e operacional dos prestadores de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ao comparar os anos de 2003 e 2011, 

percebe-se uma evolução no desempenho dos prestadores em diferentes níveis. No caso dos 

indicadores operacionais, pode-se destacar o índice de atendimento da população com coleta 

de esgotos, que aumentou 24,9%, no entanto, o índice de perdas de água na distribuição teve 

uma melhoria de apenas 9,6% no período.  Para analisar essa evolução é preciso considerar, 

ainda, fatos relevantes que impactaram o setor: desde a criação do Ministério das Cidades em 

2003 até a aprovação da LNSB em 2007 e a retomada dos investimentos por parte do 

Governo Federal com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).  

Nesse contexto, é plausível que se questione se o avanço na eficiência dos 

prestadores de serviços não deveria ou poderia ter sido maior. Segundo Bontes, Aguilera e 

Cordero (2013, p. 276), com base na teoria econômica, mercados competitivos conduzem os 

produtores ao alcance da eficiência, porém, “[...] havendo falhas de mercado, é provável que 

esse mecanismo virtuoso não se manifeste, tal como acontece na presença de monopólios 

naturais, característicos da prestação dos serviços de água potável e esgotamento sanitário”. 

Dessa forma, o bom desempenho das atividades regulatórias é essencial para o 

acompanhamento da evolução da eficiência do setor, constituindo um dos caminhos para o 

alcance da universalização. Tais atividades regulatórias foram previstas na LNSB e 

classificadas por Galvão Junior, Turolla e Paganini (2008) em quatro grupos: fiscalização, 

normatização, regulação tarifária e ouvidoria. As atividades de normatização preveem que as 

entidades reguladoras editem normas sobre as dimensões técnica, econômica e social da 

prestação dos serviços, incluindo metas progressivas de expansão e avaliação da eficiência.  

 Com o intuito de buscar o entendimento de um dos caminhos que podem levar à 

universalização do acesso ao saneamento básico, este trabalho apresenta o seguinte problema 
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de pesquisa: “a atuação das entidades reguladoras tem induzido a eficiência dos prestadores 

de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil?”. 

 O desenvolvimento deste estudo se justifica não só pela relevância do saneamento 

básico, mas pelas transformações que o setor tem sofrido na última década. Apesar de não ter 

sido priorizado historicamente no Brasil, a promulgação da LNSB em 2007, regulamentada 

pelo Decreto nº 7.217/10, além da conclusão do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB) para consulta pública em 2011, e a recente aprovação de sua versão final por 

meio da Portaria Interministerial nº 571, de 5 de dezembro de 2013, são indícios de que o 

setor pode tomar novos rumos. 

 Essas mudanças trazem efeitos positivos para o desenvolvimento do saneamento 

básico no Brasil, mas também geram desafios, tais como: o alcance da universalização por 

meio de metas progressivas de expansão dos serviços, a busca constante pela eficiência, a 

construção de um modelo de regulação independente e efetivo, o desenvolvimento de planos 

municipais de saneamento construídos pelos municípios titulares dos serviços com 

participação da sociedade, maior transparência nos investimentos, na contabilidade dos 

prestadores e nos processos de revisão tarifária. Nesse sentido, a discussão acerca da questão 

proposta contribui para a compreensão desses desafios e para a definição de estratégias que 

permitam superá-los. 

No universo acadêmico nacional existem diversos estudos sobre o saneamento 

básico, mas a eficiência dos prestadores de serviços, o desafio da universalização e o 

estabelecimento da regulação adequada ainda não tem recebido a devida ênfase.  

Foram identificados estudos que apontam, com diferentes abordagens, a regulação 

como elemento que pode contribuir para a universalização dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. A referida contribuição aparece, em alguns casos, por meio da 

regulação econômica de tarifas, garantindo modicidade tarifária e o acesso à população com 

menor poder aquisitivo (GALVÃO JUNIOR et al, 2009; GALVÃO JUNIOR; PAGANINI, 

2009; GERLACH; FRANCEYS, 2010; FARIAS, 2011; OLIVEIRA; SCAZUFCA; 

MARCATO, 2011b; BARBOSA, 2012); também com o monitoramento dos investimentos 

realizados para garantir que áreas consideradas pouco atrativas pelos prestadores não sejam 

excluídas no processo de ampliação da cobertura, além de proporcionar um ambiente estável, 

capaz de atrair maior participação privada nesses investimentos (SAIANI, 2007; CASTRO 

JUNIOR; ZULIAN, 2008; GALVÃO JUNIOR, 2008; GALVÃO JUNIOR, 2009; GALVÃO 

JUNIOR; PAGANINI, 2009; MADEIRA, 2010; OLIVEIRA; SCAZUFCA; MARCATO, 

2011b); com o acompanhamento da elaboração de planos e projetos pelo titular do serviço e 
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pelos prestadores de serviços visando à universalização (SOBRINHO, 2011); e por meio do 

incentivo à eficiência dos prestadores de serviços (GALVÃO JUNIOR, 2008; GALVÃO 

JUNIOR, 2009; GALVÃO JUNIOR et al, 2009; GALVÃO JUNIOR; PAGANINI, 2009; 

GERLACH; FRANCEYS, 2010; MADEIRA, 2010; FARIAS, 2011; OLIVEIRA; 

SCAZUFCA; MARCATO, 2011b; BARBOSA, 2012). 

Sobre o último ponto abordado, Abbott e Cohen (2009), ao detectarem que nos 

últimos 20 anos houve um crescimento do interesse de pesquisadores sobre a produtividade e 

a eficiência de prestadores de serviços de água e esgotos, desenvolveram uma pesquisa de 

revisão da literatura que abordou, entre outros aspectos, os principais resultados desses 

estudos, particularmente no que se refere a economias de escala, economias de escopo, 

propriedade (pública versus privada) e o impacto da regulação. Dos quatro temas principais, o 

impacto da regulação foi o menos explorado, tendo sido apresentados sete estudos (seis na 

Inglaterra e País de Gales e um nos EUA), que apontaram que a regulação tem impactos 

positivos sobre o nível de produtividade e de eficiência dos prestadores. 

Apesar da existência de estudos que abordam as temáticas de regulação, eficiência 

e universalização no setor de saneamento, não foram localizados estudos empíricos utilizando 

as atividades regulatórias de normatização para avaliar a influência da regulação sobre a 

eficiência dos prestadores. 

Com isso, pretende-se que esse estudo traga avanços na pesquisa empírica sobre 

os caminhos para o alcance da universalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, em especial no que se refere à influência das atividades regulatórias 

sobre a eficiência dos prestadores e fomente maiores discussões sobre o tema entre 

acadêmicos, formuladores de políticas públicas e profissionais da área. 

Face ao exposto, coloca-se como objetivo geral desta pesquisa: “analisar a atuação 

das entidades reguladoras no que se refere à indução da eficiência dos prestadores de serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil”. Para tanto, são propostos os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Avaliar a eficiência dos prestadores de serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário; 

b) Examinar a variação da produtividade dos prestadores de serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário ao longo do tempo; 

c) Investigar a influência das atividades regulatórias de normatização sobre o nível de 

eficiência e a variação da produtividade dos prestadores de serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. 
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 Assim sendo, para sistematizar o processo de pesquisa e possibilitar o melhor 

entendimento de seus resultados, esta dissertação foi dividida em seis seções, incluindo esta 

introdução, que apresenta e contextualiza o problema de pesquisa e seus objetivos. 

 Na segunda seção, caracteriza-se o setor de saneamento básico brasileiro no que 

se refere aos serviços de água e esgotos, para tanto, são apresentados tópicos relacionados à 

evolução histórica da política pública e da gestão dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, além da situação atual de aspectos político-institucionais e do déficit 

de tais serviços no Brasil. 

 A terceira seção apresenta o embasamento teórico da pesquisa, por meio de 

tópicos relacionados com a teoria da regulação, concepções da regulação para o setor de 

saneamento no Brasil, mensuração de eficiência de prestadores de serviços de água e esgotos, 

com os principais métodos utilizados, destacando a Análise Envoltória de Dados (DEA) e o 

Índice de Malmquist, e, por fim, é apresentada uma revisão da literatura empírica sobre 

mensuração de eficiência dos prestadores de serviços com uso da DEA. 

 Em seguida, a seção de dados e metodologia descreve as estratégias selecionadas 

para a operacionalização da pesquisa, trazendo informações sobre a caracterização e 

abrangência do estudo, procedimentos de coleta e análise dos dados, incluindo o processo de 

seleção de variáveis e a definição do modelo DEA utilizado.  

 A quinta seção apresenta os principais resultados da pesquisa, agrupados em três 

etapas: avaliação da eficiência dos prestadores por meio da DEA, análise da variação da 

produtividade dos prestadores com aplicação do Índice de Malmquist e análise da atividade 

regulatória de normatização. Na última seção, são apresentadas as considerações finais da 

pesquisa, incluindo suas limitações e sugestões para futuros estudos. 
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2 SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL: OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS 

 

 A LNSB, em seu artigo 3º, inciso I, conceituou saneamento básico como o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007). A Lei apresentou o conceito amplo de 

saneamento, no entanto, este estudo está focado nos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, definidos na LNSB como: 

 

[...] 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

[...] (BRASIL, 2007) 

 

 Com isso, nesta seção são apresentados tópicos relacionados à evolução histórica 

da política pública e da gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

além da situação atual de aspectos político-institucionais e do déficit de tais serviços no 

Brasil. 

 

2.1 Evolução histórica da política pública e da gestão dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário 

 

 Para que se tenha a compreensão do setor de saneamento básico no Brasil, e 

consequentemente, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, é 

fundamental o conhecimento dos principais marcos do processo de construção desse setor, 

que sempre esteve relacionado de alguma maneira com a história da urbanização e da saúde 

pública do país. 

 No intuito de sistematizar o breve histórico aqui apresentado, os fatos são 

agrupados em momentos marcados principalmente por diferentes estruturas políticas e 

mudanças nas estratégias de intervenção do Estado brasileiro. Nesse sentido, Loureiro (2009) 

apresenta uma divisão do panorama histórico do saneamento no Brasil em cinco grandes 

períodos:  

 1º período - meados do século XIX até meados da década de 1920; 
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 2º período - década de 1930 a década de 1960; 

 3º período - de 1967 a 1986; 

 4º período - de 1986 a 2007; 

 5º período - de 2007 aos dias atuais. 

 Durante o primeiro período, ocorreu a transição da Monarquia para a República, 

mas ainda assim as ações relativas ao saneamento eram caracterizadas por comportamentos 

particulares que resultavam no abandono e na marginalização das populações carentes 

(RUBINGER, 2008). Nesse período, houve a inserção de empresas privadas de capital 

estrangeiro na prestação dos serviços de saneamento, porém de acordo com Loureiro (2009) 

essas empresas atuavam nos grandes centros urbanos e foram perdendo o interesse pelo setor 

na medida em que a aceleração do processo de urbanização apontava para a necessidade de 

grandes investimentos com baixo potencial de lucratividade na operação dos sistemas. Em 

meio a essa crise na prestação dos serviços e ao perigo de epidemias, a população passou a 

exigir do Estado um plano público de ações no momento em que se deu conta que, segundo 

análise de Gilberto Hochman: 

 

[...] não haveria solução simplesmente individual e local para os problemas de saúde 

e saneamento. Portanto, mesmo que um indivíduo cuidasse de sua saúde ou que 

algumas elites locais mais conscientes resolvessem agir para sanear suas cidades, 

tanto esse indivíduo quanto essas cidades continuariam ameaçados pelas condições 

sanitárias de outros indivíduos e cidades que não agiam, por inércia, incompetência 

ou falta de recursos. Desse ponto de vista, a saúde era uma questão pública e 

nacional, não porque desejassem alguns políticos e governantes e muitos médicos, 

mas uma imposição do fato de que várias enfermidades eram transmissíveis. A 

interdependência sanitária demandaria a constituição de uma autoridade capaz de 

implementar políticas em todo o país, desconhecendo as fronteiras estaduais, sobre 

toda a população, restringindo quando necessário a liberdade individual e o direito 

de propriedade. (HOCHMAN apud CARVALHO, 2010, p.106) 

 

 Essa percepção da relação entre saneamento e saúde e da interdependência das 

ações sanitárias resultou no movimento sanitarista que dava os primeiros passos para a 

reforma sanitária no Brasil (REZENDE; HELLER, 2008) e, nesse contexto, “no ano de 1919, 

foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) que contava com um fundo 

especial para o financiamento de obras de saneamento” (FARIAS, 2011, p. 69). 

 O segundo período tem início no contexto da Revolução de 1930 e da 

intensificação dos processos de industrialização e urbanização do Brasil. Loureiro (2009) 

aponta como fatos marcantes desse período o fim da República Oligárquica e o início da 

centralização do Poder Público com a reforma político-administrativa do governo de Getúlio 

Vargas. Como foi exposto anteriormente, a participação das empresas privadas não foi bem 
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sucedida e o Estado assumiu as ações de saneamento, inclusive com a edição do Código das 

Águas, em 1934 e a criação do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) em 

1940. 

 No entanto, conforme destaca Carvalho (2010), desde o final dos anos 40 já 

existiam críticas à gestão das ações de saneamento pela administração direta. Com isso, foram 

instituídos os Serviços Autônomos de Água e Esgotos (SAAE), na forma de autarquias 

municipais com autonomia técnica, administrativa e financeira. Ainda nesse período, 

começaram a ser criadas as Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs), 

sociedades de economia mista que tinham o Estado como acionista majoritário. Loureiro 

(2009) lembra, ainda, que na década de 1960, a gestão do saneamento passou por importantes 

transformações oriundas de exigências de organismos financiadores internacionais como o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

 A estrutura atual do setor de saneamento tem forte influência do terceiro período 

histórico, que teve início com a efetivação do Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1967 e 

fim com a extinção do referido banco em 1986. Alinhado com as diretrizes de gestão da 

Ditadura Militar, além do BNH foram criados o “Sistema Financeiro do Saneamento (SFS), 

os fundos de água e de esgoto estaduais, além de programas estaduais trienais” (DA CÁS, 

2009, p.13). Nesse contexto, surgiu o principal instrumento da política nacional do setor de 

saneamento durante o regime militar: em 1969 foi criado o PLANASA, por meio do Decreto 

nº 949, de 13 de outubro de 1969. Parlatore resumiu as diretrizes do PLANASA: 

 

(i) universalizar a cobertura dos serviços de água e esgoto, eliminando o déficit de 

abastecimento; (ii) promover a auto-sustentabilidade financeira do setor, oferecendo 

financiamento por meio de recursos estaduais (Fundos de Água e Esgoto – FAEs) e 

federais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço); (iii) equilibrar receita e despesa 

das companhias, permitindo subsídios cruzados dentro da área de atuação de cada 

empresa; (iv) promover a gestão empresarial nas companhias estaduais de 

saneamento; (v) centralizar a gestão superior da Política Nacional de Saneamento 

junto ao BNH; (vi) abordar a viabilidade de cada sistema no âmbito estadual e não 

municipal. (PARLATORE apud FERREIRA, 2005, p. 14). 

 

 O arranjo institucional do PLANASA, com os principais atores do Plano está 

apresentado no Quadro 1. 

 Um ponto relevante sobre o PLANASA, e decisivo para o desenho atual do setor 

de saneamento no Brasil, foi a determinação de que os municípios teriam que transferir seus 

serviços às CESBs como condição para ter acesso aos recursos do SFS. Tal determinação teve 

como base o estudo de viabilidade econômica do PLANASA e resultou em 75% dos 
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municípios cedendo seus serviços de saneamento às CESBs por meio de contratos de 

concessão (FARIAS, 2011,). 

 

Quadro 1 – Atores e funções no PLANASA 

 
Fonte: Cunha (2011, p. 17). 

 

 De acordo com Ferreira (2005), o esgotamento do PLANASA se deu entre 1980 e 

1985 e ocorreu, principalmente, devido à crise econômica, às práticas gerenciais inadequadas 

e aos constantes rearranjos na administração pública federal.  Vale ressaltar que o Plano 

alcançou resultados relevantes, sobretudo, no que se refere ao incremento na cobertura com 

serviços de abastecimento de água, na área urbana que passou de 45,7%, em 1971, para 86%, 

em 1991. A priorização dos investimentos em abastecimento de água, que proporcionavam 

benefícios mais imediatos na percepção da sociedade e tinham menor custo, fez com que os 

resultados com esgotamento sanitário não fossem tão positivos. A cobertura com serviços de 

esgotamento sanitário na área urbana passou de 24%, em 1971, para apenas 49%, em 1991 

(FARIAS, 2011). 

 O fim do PLANASA não foi o fim do modelo proposto pelo Plano que influencia 

fortemente o funcionamento do saneamento no Brasil até os dias atuais. Para Heller et al 

(2013, p. 487), “diversos traços do modelo estabelecido pelo PLANASA ainda hoje são 

dominantes no setor de saneamento brasileiro”. Nesse contexto, Rezende e Heller destacam o 

aspecto relacionado à predominância das CESBs: 

 

A grande maioria dos municípios, titulares dos serviços de saneamento, admitiu a 

concessão, sobretudo dos sistemas de abastecimento de água, às CESBs por um 

período em torno de 30 anos, durante o PLANASA, ficando fora do processo 

decisório sobre as ações. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, muitas 

dessas concessões chegaram ao fim, sendo que até o momento as CESBs ainda 

mostram sua hegemonia. (REZENDE; HELLER, 2008, p. 291). 

 

 Ao descrever o quarto período, entre 1986 e 2007, Loureiro (2009, p. 62-63) 

destaca que o PLANASA não teria como sobreviver diante das “mudanças que ocorreram no 

quadro político-institucional e jurídico do País, com o final dos governos militares e o início 

de um regime democrático, com gestão descentralizada e uma ótica mais participativa”. No 
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entanto, a autora também ressalta que o fim do PLANASA gerou uma brusca diminuição de 

investimentos e um vazio institucional no setor. O governo federal procurou preencher esse 

vazio com diversos programas divididos em três grupos, conforme seus objetivos: voltados 

para desigualdades socioeconômicas, voltados para a modernização e o desenvolvimento 

institucional dos sistemas de saneamento e programas para aumentar a participação privada 

no setor (SAIANI, 2007). 

 Mesmo com a existência de programas federais que buscavam suprir, em certa 

medida, a ausência de uma política consolidada para o setor de saneameto, o quarto período 

foi marcado por um intenso debate em torno da construção dessa política. Em uma análise das 

tentativas de se editar a LNSB, Costa e Ribeiro destacam que: 

 

[...] prevê a Constituição Federal de 1988 que a União deverá editar as “diretrizes 

para o saneamento básico” (art. 21, XX), o que gerou grande expectativa de que a lei 

federal viesse a disciplinar o saneamento básico, suprindo o “vazio institucional” 

que este vivia desde a extinção do BNH, em 1986. (COSTA; RIBEIRO, 2013, p. 

477). 

 

 Nesse sentido, os autores apresentam os projetos de lei que surgiram até a 

construção definitiva da LNSB, conforme descrito no tópicos a seguir: 

 Projeto de Lei nº 199/1991: tinha como propostas principais a criação do Conselho 

Nacional de Saneamento e criação de um fundo para custear e financiar os 

investimentos. O referido projeto de lei reuniu grande consenso entre os grupos de 

interesse do setor, mas foi vetado completamente em 1995. 

 Projeto de Lei nº 266/1996: transferia ao Estado a titularidade dos serviços de regiões 

metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões para tornar mais atrativo o 

processo de privatização, mas foi arquivado em 2003 devido a uma forte reação dos 

grupos contrários à privatização. 

 Projeto de Lei nº 4.147/2001: incorporava um conjunto de iniciativas propostas pelo 

BIRD, oriundas do documento “Regulação do setor de saneamento no Brasil: 

prioridades imediatas”. A aprovação do projeto foi impedida pela “Frente Nacional 

pelo Saneamento Ambiental”, movimento que reuniu prestadores públicos municipais, 

trabalhadores, movimentos populares, ONGs, sindicatos, entre outras partes 

interessadas. 

 Projeto de Lei nº 5.296/2005: as diretrizes do governo federal passaram a ser o 

respeito à titularidade municipal e o reconhecimento do saneamento como um direito 

social. O projeto também enfrentou muita resistência de determinados grupos, o que 
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resultou em longas jornadas de negociação até que se chegasse ao acordo que 

culminou na Lei nº 11.445/2007 (LNSB). 

 Com base no exposto, após 20 anos de discussão sobre a nova política de 

saneamento básico, em janeiro de 2007 foi sancionada a Lei 11.445/2007, estabelecendo 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. 

Com isso, se inicia o quinto e último período histórico dessa análise, que perdura até os dias 

atuais. 

 

2.2 Aspectos político-institucionais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário 

 

 Entre os estudos realizados para construção do “Panorama do Saneamento Básico 

no Brasil” que subsidiou a elaboração do PLANSAB, foi realizada uma avaliação político-

institucional do setor. Nessa avaliação apresentou-se um ranking com 18 atores, englobando 

os principais grupos de interesse do setor de saneamento no Brasil:  

 

1) Instituições Financeiras e Multilaterais de Fomento; 2) Grandes Usuários (de 

recursos hídricos) e Potenciais Geradores de Resíduos e Efluentes; 3) Instituições do 

governo federal (saneamento, saúde, sociais, desenvolvimento urbano, recursos 

hídricos e meio ambiente); 4) Empresários e suas associações representativas 

(construtoras, projetistas, fornecedores de materiais e equipamentos); 5) Instituições 

do governo federal responsáveis pela política econômica; 6) Prefeituras Municipais; 

7) Governos Estaduais; 8) Ministério Público e Entidades de Defesa do Consumidor; 

9) Companhias Estaduais de Saneamento; 10) Serviços Municipais de Saneamento; 

11) Concessionarias Privadas de Saneamento; 12) Movimentos Sociais com 

interesse na universalização do saneamento (habitação, reforma urbana, saúde, rural, 

catadores); 13) Entes Reguladores; 14) Movimento Ambientalista; 15) Entidades 

Públicas do Setor de Ciência e Tecnologia e Pesquisa; 16) Associações Técnico-

Cientificas e Entidades Representativas de Classes Profissionais; 17) Sindicatos de 

Trabalhadores; e 18) Organizações de Auto-gestão em Saneamento (cooperativas e 

associações). (BRITTO, 2011, p. 83-84). 

 

 A discussão promovida por Britto aponta para a importância de conhecer as 

características desses atores e de procurar o entendimento das relações entre eles para o 

alcance dos objetivos estratégicos do setor, inclusive no que se refere à universalização dos 

serviços. 

 Nesse contexto, para subsidiar as discussões presentes neste estudo, os próximos 

tópicos tratam de características institucionais dos atores relacionados à prestação e à 

regulação dos serviços de abastecimento de água (SAA) e esgotamento sanitário (SES).  
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2.2.1 Arranjos institucionais dos prestadores de serviços 

 

 Para apresentar a distribuição dos prestadores de serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário do Brasil, conforme seus arranjos institucionais, foram 

sistematizados neste tópico dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tendo o ano de 2008 

como referência e contemplando todos os municípios do Brasil, além de dados do 

“Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2011”, do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS), que contou com uma participação de 88,8% dos municípios 

brasileiros na coleta de informações sobre abastecimento de água referente ao ano de 2011 e 

52,6% dos municípios para a coleta sobre esgotamento sanitário. 

 De acordo com dados da PNSB (IBGE, 2010) os SAA de 46,8% dos municípios 

brasileiros são prestados por entidades classificadas como sociedades de economia mista, em 

seguida, estão os prestadores da administração direta do poder público em 30,5% dos 

municípios. Como pode ser observado no Gráfico 1, essa relação se inverte quando se trata 

dos SES, nos quais predominam os prestadores da administração direta do poder público com 

55,4%, seguidos pelas entidades com natureza jurídica de sociedade de economia mista em 

31,4% dos casos. 

 

Gráfico 1 – Distribuição percentual dos modelos de prestação dos SAA e SES nos municípios 

brasileiros em 2008 segundo a natureza jurídica do prestador dos serviços 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em dados da PNSB (IBGE, 2010). 

Nota: O município pode apresentar mais de uma entidade prestadora do serviço de abastecimento de água por 

rede geral de distribuição ou de esgotamento sanitário por rede coletora, cada uma com natureza jurídica 

diferente. 
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Conforme mencionado no tópico que tratou da evolução histórica dos SAA e SES, 

a forma de prestação desses serviços ainda é fortemente marcada pelo modelo instituído no 

PLANASA, prevalecendo a lógica organizacional das CESBs, que estão constituídas, em sua 

maioria, como sociedades de economia mista. Outra herança do PLANASA é a 

“predominância das CESB na prestação dos serviços de abastecimento de água, em 

detrimento do esgotamento sanitário [...]” (HELLER et al, 2013, p. 494). 

Os dados da PNSB também apontam a baixa participação de empresas privadas 

nos SAA (3,2%) e nos SES (2,0%). Mesmo com o baixo percentual, segundo dados da 

Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

(ABCON), as empresas privadas já estão presentes em todas as regiões brasileiras, com 

atuação nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 

Além da distribuição por natureza jurídica, também é possível agrupar os 

prestadores de SAA e SES de acordo com sua abrangência de atuação. O SNIS separa os 

prestadores por abrangência regional, microrregional e local, e na amostra de 2011, que 

contou com a participação de 1.172 prestadores ficou evidenciado que a maioria é de 

abrangência local (97,2%), conforme pode ser visualizado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Prestadores de SAA e SES distribuídos por abrangência 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em dados do SNIS (MINISTÉRIO DAS CIDADES/SNSA, 2013). 

 

 Mesmo a maior parte dos prestadores sendo de abrangência local, são os 

prestadores de abrangência regional que atendem ao maior número de municípios e a maior 

parte da população com SAA e SES. Esta situação, que mais uma vez evidencia a 

permanência da lógica proposta no PLANASA, está retratada na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Distribuição dos municípios e população atendida de acordo com a abrangência 

dos prestadores de SAA e SES 

Abrangência 

do prestador 

de serviços  

Quantidade de municípios 

atendidos 

População urbana dos municípios 

Água Esgotos Água Esgotos 

Regional 4.002 80,8% 1.175 60,0% 119.491.001 74,6% 92.784.383 70,2% 

Microrregional 18 0,4% 13 0,7% 647.085 0,4% 587.844 0,4% 

Local 936 18,9% 770 39,3% 40.131.832 25,0% 38.889.495 29,4% 

Brasil 4.956 100,0% 1.958 100,0% 160.269.918 100,0% 132.261.722 100,0% 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados do SNIS (MINISTÉRIO DAS CIDADES/SNSA, 2013). 

 

Sobre a relação entre a abrangência dos prestadores e sua natureza jurídica, os 

prestadores microrregionais da amostra do SNIS são divididos igualmente entre prestadores 

de natureza privada (3) e autarquias (3). Já os prestadores de abrangência regional, conforme 

já comentado, são sociedades de economia mista em sua maioria. Uma diversidade maior é 

encontrada entre os prestadores de abrangência local como pode ser visualizado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Prestadores de SAA e SES distribuídos por abrangência e natureza jurídica 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em dados do SNIS (MINISTÉRIO DAS CIDADES/SNSA, 2013). 

 

Vale ressaltar que não existe uma definição clara de qual dos arranjos 

institucionais é mais adequado à prestação dos SAA e SES no Brasil. Ao discutir sobre essa 



 

 

23 

 

questão, Heller et al (2013) apresentam vantagens e limitações de alguns desses arranjos 

conforme sintetizado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Vantagens e limitações de arranjos institucionais dos prestadores de SAA e SES 

Arranjo Vantagens Limitações 

Abrangência 

local 

A descentralização das 

responsabilidades de gestão tem o 

potencial de estimular iniciativas 

conduzidas localmente para se 

melhorarem os serviços e aumentar a 

accountability e a transparência das 

empresas locais (ONU-HABITAT, 

2003). 

Serviços de saneamento devem ser 

gerenciados pelo menor nível possível, 

com ampla consulta pública e 

envolvimento de usuários no 

planejamento e implementação de 

projetos de saneamento (PIETILÄ, 

2006). 

Perdas em economia de escala, 

impossibilidade de se implementarem 

subsídios cruzados em escalas 

geográficas e ausência de gestão coerente 

com as bacias hidrográficas (VERGÈS, 

2010). 

Aumento dos custos de transação e 

diluição da capacidade técnica 

(FOSTER, 2005). 

Demanda de altos padrões de qualidade 

dos serviços e necessidade de 

substituição de infraestrutura obsoleta 

ultrapassam a capacidade financeira e 

gerencial dos serviços municipais 

(ROUSE, 2007). 

Autarquia Autonomia financeira e administrativa, 

permitindo melhor controle e eficiência 

operacional e menor vulnerabilidade a 

flutuações conjunturais político-

administrativas (PEIXOTO, 1994). 

- 

Administração 

direta 

centralizada 

- Não há como aferir se o serviço é 

financeiramente sustentável; rigidez 

operacional; e vulnerabilidade 

institucional. 

Abrangência 

regional por 

meio das 

CESB 

Ótica da gestão empresarial e da 

economia de escala ou subsídio cruzado 

- pretendia-se viabilizar a prestação de 

serviços em municípios supostamente 

deficitários. 

Ambiente autoritário e centralizador; 

submissão do poder concedente à 

concessionária (Peixoto, 1994; Costa, 

1994; Rezende; Heller, 2008). 

Empresa 

privada 

O Estado não conta com recursos 

suficientes para superar o déficit de 

serviços. 

Questiona-se a compatibilidade entre o 

princípio da universalidade e o princípio 

do mercado, principalmente porque 

grande parte do déficit corresponde à 

cobertura de populações de baixa renda 

(Kirkpatrick; Parker; Zhang, 2006; 

Prasad, 2006; Hall; Lobina, 2007; Castro, 

2007). 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Heller et al (2013). 

 

 As discussões sobre o modelo organizacional a ser adotado são pertinentes na 

medida em que podem subsidiar as decisões dos titulares dos serviços (municípios, 

ressalvando o debate sobre o caso das regiões metropolitanas), no entanto, é preciso garantir 

que independentemente do modelo escolhido o Poder Público seja capaz de garantir a 

prevalência do interesse público. Sobre essa questão Heller et al afirmam que: 
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[...] ainda constitui um tema em aberto a forma como os mecanismos de regulação, 

fiscalização e controle social, previstos na Lei n. 11.445 / 2007 (Brasil, 2007), serão 

implementados e se efetivamente assegurarão o desejado equilíbrio entre a eficácia 

produtiva (objetivo gerencial e econômico), a universalização do atendimento e a 

equidade no acesso aos serviços (objetivo social), seja o prestador de serviço ente 

público ou privado. (HELLER et al, 2013, p. 419). 

 

 Trata-se de um ponto que está fortemente relacionado ao desenvolvimento de uma 

estrutura de regulação adequada. No item seguinte apresentam-se características das entidades 

reguladoras que atuam no setor. 

 

2.2.2 Arranjos institucionais das entidades reguladoras 

 

 As entidades reguladoras dos SAA e SES no Brasil podem assumir diferentes 

formas. Esta possibilidade parte da interpretação do dispositivo previsto na LNSB, em seu 

Art. 23, §1º: 

 

A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos 

titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo 

Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a 

abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. 

(BRASIL, 2007). 

 

 Nesse contexto, o estudo do “Panorama do Saneamento Básico no Brasil” 

identificou três tipos de arranjos alinhados com a LNSB e adequados para regular os serviços 

de saneamento básico: entes estaduais, entes municipais e consórcios de regulação. As 

vantagens e limitações desses arranjos estão resumidas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Vantagens e limitações de arranjos institucionais das entidades reguladoras dos 

SAA e SES 

Arranjo Vantagens Limitações 

Estadual Maior propensão a ganhos de escala e 

de escopo.  
Permite, de um lado, a redução dos 

custos da regulação por serviço público 

e a existência de órgão colegiado de 

dirigentes, bem como a possibilidade de 

vencimentos compatíveis para o quadro 

técnico, sem forte impacto no valor das 

tarifas, e, de outro lado, a troca de 

expertise adquirida entre os serviços 

públicos regulados, para obtenção de 

resultados mais eficientes e céleres. 

O distanciamento dos entes estaduais em 

relação ao serviço público e aos usuários 

acarreta a necessidade de previsão de 

mecanismos mais eficientes para garantir, 

para o primeiro, a eficiência e celeridade 

da regulação, e, para o segundo, o acesso 

à regulação pela sociedade. 

Risco de influência do chefe do Poder 

Executivo Estadual sobre serviços que 

não seriam de sua titularidade. 

Municipal Proximidade com o serviço público, 

com a facilidade de sua fiscalização 

Falta de ganhos de escala e de escopo 

pode conduzir à inviabilidade da 
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constante, e com os usuários, facilitando 

o acesso à regulação, para fins de 

controle social e participação. 

regulação, seja pelo aspecto econômico-

financeiro, seja pelo da tecnicidade. 

É natural que os entes municipais 

venham a ser dirigidos por apenas um 

indivíduo, facilitando a captura e 

podendo configurar a gestão personalista, 

com efeitos na estabilidade do serviço. 

Consórcio de 

regulação 

Propensão para trazer as vantagens dos 

dois modelos já vistos, minimizando as 

desvantagens de cada um, com uma 

forma intermediária de atuação. É 

necessário, nesse sentido, fazer projeção 

do tamanho do ente regulador, da área a 

ser abrangida, do escopo da regulação e 

dos custos incorridos. 

O consórcio público, para ser instituído, 

necessita da edição de um grande número 

de documentos, entre eles as leis de 

criação dos entes a se consorciarem e os 

contratos de rateio, que disciplinarão os 

repasses financeiros para a entidade 

consorciada.  

A forma de escolha do quadro dirigente e 

o processo de decisões poderão gerar 

conflitos de caráter político. 

Insegurança da continuidade do 

consórcio, quando da ocorrência de 

mudanças de governo, em razão de seu 

caráter pactuado. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Britto (2011). 

 

 A sistematização de dados a partir da publicação “Saneamento Básico – 

Regulação 2013” da Associação Brasileira das Agências de Regulação (ABAR) permitiu o 

conhecimento de características institucionais das entidades reguladoras de SAA e SES no 

Brasil. A pesquisa “Regulação 2013” contou com a participação de 27 entidades reguladoras, 

tendo como referência o ano de 2012. O mapa geral das entidades reguladoras (Figura 1) 

apresenta o universo composto por 50 entidades reguladoras com competência para atuar no 

setor de saneamento, sendo 24 estaduais (48%), 22 municipais (44%), 3 consorciadas (6%) e 

1 distrital (2%).  

 O grupo de 27 entidades reguladoras integrantes da pesquisa e que “regulam cerca 

de 95% das delegações no país” (ABAR, 2013, p. 9) pode ser classificado em arranjos 

institucionais conforme disposto no Gráfico 4. Vale ressaltar que, como prevê a LNSB, o 

titular dos serviços poderá “prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir 

o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 

atuação” (BRASIL, 2007, Art. 9º, II). Nesse sentido, o termo delegação se refere ao fato do 

município (titular do serviço) optar por delegar a terceiros, por meio de um contrato de 

programa ou contrato de concessão, a prestação dos SAA e SES. Nesse caso, a LNSB exige 

que seja estabelecida a regulação dessas delegações e, consequentemente, desses prestadores 

de serviços. 
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Figura 1 – Mapa geral das entidades reguladoras no setor de saneamento básico 

 

Fonte: ABAR, 2013, p. 10. 

 

Gráfico 4 – Distribuição de entidades reguladoras de acordo com o arranjo institucional 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de ABAR (2013). 

 

 Assim como ocorre com o universo de entidades reguladoras, a amostra da 

pesquisa é composta em sua maioria por entidades estaduais (59%) seguidas pelas entidades 

reguladoras municipais (26%). Sobre o número de delegações reguladas, a pesquisa aponta 

um aumento considerável nos últimos anos (Figura 2), que se justifica pelo crescimento da 

1; 4% 

16; 59% 

7; 26% 

3; 11% 

Distrital Estadual Municipal Consorciada
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regulação após a LNSB e o aprimoramento institucional das entidades reguladoras (ABAR, 

2013). 

 

Figura 2 – Evolução do número de delegações reguladas 

 
Fonte: ABAR (2013, p. 17). 

  

 O total de 2.716 delegações que compõe a pesquisa equivale a 48,8% das 

delegações possíveis, ou seja, do número total de municípios brasileiros (5.561). Essas 

delegações estão distribuídas entre as entidades reguladoras conforme descrito na Tabela 2, 

que também apresenta o quantitativo de pessoal de nível superior atuando nessas entidades. 

 

Tabela 2 – Distribuição de delegações e pessoal de nível superior por arranjo institucional 

Arranjo Delegações reguladas Pessoal de nível 

superior 

Pessoal com pós-

graduação 

Estadual 2.512 92,5% 247 78,9% 127 51,4% 

Municipal 7 0,3% 47 15,0% 27 57,4% 

Consorciada 197 7,3% 19 6,1% 13 68,4% 

Total 2.716 100,0% 313 100,0% 167 53,4% 

Fonte: Elaboração da autora a partir de ABAR (2013). 

Nota: A ADASA, única entidade reguladora distrital, foi inserida no arranjo estadual conforme metodologia 

utilizada pela ABAR. 

 

 A grande parte das delegações é regulada pelas entidades estaduais (92,5%), que 

também conta com a maioria do pessoal de nível superior atuante nas entidades reguladoras 

(78,9%). Chama atenção a inversão detectada no que se refere à proporção de pessoal com 

pós-graduação nas entidades reguladoras, pois as entidades consorciadas apresentam um 
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quadro proporcionalmente mais qualificado (68,4%), seguidas das entidades municipais 

(57,4%) e estaduais (51,4%). O estudo da ABAR (2013) destaca a situação estável do nível de 

especialização do quadro de pessoal das entidades reguladoras conforme apresentado no 

Gráfico 5, apontando como possível causa o baixo incentivo à qualificação técnica nessas 

entidades. 

 

Gráfico 5 – Nível de especialização nas entidades reguladoras 

 
Fonte: ABAR (2013, p. 69). 

 

 Do ponto de vista operacional da atuação das entidades reguladoras, a pesquisa 

apresenta um histórico do percentual de entidades que desenvolveram ações em cada grupo de 

atividades regulatórias conforme apresentado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Nível de execução das atividades pelas entidades reguladoras 

 
Fonte: ABAR (2013, p. 72). 
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 Vale ressaltar que foi acrescentada a atividade de acompanhamento de Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB) a partir de 2012, pois a elaboração dos PMSB 

passou a ser exigida com o advento da LNSB e muitos municípios ainda estão em processo de 

elaboração de seus planos para que as entidades reguladoras possam passar a acompanhá-los. 

 A atividade de normatização, que foi utilizada neste estudo como representativa 

das atividades regulatórias para promoção da eficiência dos prestadores de SAA e SES, conta 

com o maior percentual de execução entre as entidades reguladoras. No entanto, ao detalhar a 

produção de normas das entidades reguladoras, a pesquisa da ABAR conclui que “a regulação 

do saneamento básico ainda se encontra a meio caminho para a plena execução das 

competências normativas legalmente definidas pelo art. 23 da LNSB” (ABAR, 2013, p. 81). 

O referido artigo, transcrito a seguir, apresenta o rol de aspectos que deveriam ser objeto de 

normatização das entidades reguladoras: 

 
Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, 

econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os 

seguintes aspectos: 

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

II – requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

III – as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 

respectivos prazos; 

IV – regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de 

sua fixação, reajuste e revisão; 

V – medição, faturamento e cobrança de serviços; 

VI – monitoramento dos custos; 

VII – avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

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

IX – subsídios tarifários e não tarifários; 

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

XI – medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. (BRASIL, 

2007, grifo nosso). 

 

Comparando o disposto no artigo 23 da LNSB e os dados apresentados no Gráfico 

7, percebe-se que as entidades reguladoras não editam normas sobre todas as temáticas. O 

maior número de entidades reguladoras (23) produziu normas sobre as condições para 

prestação dos serviços, mas importantes temas como a contabilidade regulatória e indicadores 

de desempenho receberam atenção de apenas 6 e 7 entidades reguladoras, respectivamente. 

Não foi possível identificar, na pesquisa da ABAR, entidades reguladoras que 

tenham editado normas sobre metas progressivas de expansão (Art. 23, inciso III) e avaliação 

de eficiência dos serviços prestados (Art. 23, inciso VII). Esses dois pontos são fundamentais 

no contexto do desafio da universalização dos SAA e SES e sua ausência das normas 

regulatórias reforça a questão mencionada no tópico anterior sobre a incerteza relacionada à 

implementação e efetividade dos mecanismos de regulação previstos na LNSB. 
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Gráfico 7 – Normatização existente por entidade reguladora 

 

Fonte: ABAR (2013, p. 82). 

  

 Desde a aprovação da LNSB, ficou clara a importância da atividade de 

normatização e também o desafio que seria para as entidades reguladoras desenvolvê-la de 

maneira eficaz. Com isso, nos anos de 2008 e 2009 a ABAR, em conjunto com a Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE), promoveu a 

elaboração de dois livros sobre a normatização para os serviços de água e esgotos. Essas 

publicações tiveram o objetivo de fornecer subsídios para que as entidades reguladoras 

pudessem desempenhar a atividade de normatização. Nesse sentido, foram propostas normas 

de referência sobre condições da prestação dos serviços, ouvidoria, tarifas, contabilidade 

regulatória, subsídios, indicadores, transferência de informações, plano de contingência e 

emergência, qualidade da água e do esgoto, auditoria e certificação de investimentos, 

fiscalização e aplicação de penalidades, penalidades e planos de saneamento básico. 

As normas de referências propostas tiveram caráter indicativo, não geraram a 

obrigação de que fosse seguido um determinado padrão por parte das entidades reguladoras, 

no entanto, ressalta-se como benefício da uniformidade de normas entre as diferentes 

entidades reguladoras, a possibilidade de estabelecer sistemas de benchmarking em várias 

áreas, o que fortaleceria o processo de avaliação do desempenho dos prestadores de serviços 

(XIMENES; GALVÃO JUNIOR, 2008). 
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2.3 Panorama do desafio da universalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário 

 

 A LNSB definiu a universalização como o primeiro de seus princípios, dando a 

importância e a visibilidade que o tema requer. No Decreto nº 7.217/2010, que regulamentou 

a referida lei, o conceito de universalização é dado por “ampliação progressiva do acesso de 

todos os domicílios ocupados ao saneamento básico” (BRASIL, 2010). 

O “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2011” do SNIS apresentou um 

percentual de 82,4% de atendimento com rede de abastecimento de água e 48,1% com rede de 

esgotamento sanitário no Brasil, sendo que apenas 37,5% dos esgotos gerados passam por 

tratamento. No Quadro 4 são apresentados os índices de atendimento dos SAA e SES por 

região geográfica, demonstrando que existe uma variação considerável entre as regiões, com o 

Norte e o Nordeste alcançando os índices mais baixos de cobertura e também de tratamento 

de esgotos. 

 

Quadro 4 – Níveis de atendimento com SAA e SES dos prestadores de serviços participantes 

do SNIS em 2011 

 
Fonte: SNIS (MINISTÉRIO DAS CIDADES/SNSA, 2013, p. xii). 

Nota: Para cálculo do IN046 estima-se o volume de esgoto gerado como sendo igual ao volume de água 

consumido. 

  

 Considerando apenas o atendimento com rede de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário na população urbana, os índices crescem, mas ainda persiste o déficit e 

a desigualdade entre as regiões. Na Figura 3, é possível visualizar os níveis de atendimento 

urbano com SAA e SES por estado, ficando nítida a situação mais crítica dos SES e a 

desigualdade entre unidades da federação. 
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Figura 3 – Representação espacial do índice de atendimento urbano com SAA e SES dos 

participantes do SNIS em 2011 

 
Fonte: SNIS (MINISTÉRIO DAS CIDADES/SNSA, 2013, p. xvii; xx). 

  

 No recém-aprovado PLANSAB o déficit em saneamento básico, que deverá ser 

superado para o alcance da universalização dos serviços, foi caracterizado com base em uma 

maior amplitude conceitual, contemplando aspectos quantitativos e qualitativos, conforme 

pode ser visto na Figura 4. 
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Figura 4 – Conceito de déficit em saneamento básico adotado no PLANSAB 

 
Fonte: PLANSAB (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013, p. 25). 

  

 Vale ressaltar que a construção desse conceito de déficit e a metodologia para sua 

mensuração foi baseada no volume do “Panorama do Saneamento Básico no Brasil” que 

tratou da análise situacional do déficit em saneamento. Nesse estudo, Moraes (2011) destaca a 

dificuldade de trabalhar com os bancos de dados sobre saneamento disponíveis no país, pois 

podem apresentar inconsistências e dados incompletos. Mesmo assim, foi possível 

desenvolver a metodologia que trouxe uma visão mais ampla do desafio da universalização 

em saneamento básico que está detalhada no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Caracterização do atendimento e do déficit de acesso aos SAA e SES 

Componente Atendimento adequado Déficit 

Atendimento precário Sem 

atendimento 

Abastecimento 

de água 

 Fornecimento de 

água potável por 

rede de 

distribuição ou 

por poço, 

nascente ou 

cisterna, com 

canalização 

interna, em 

 Dentre o conjunto com 

fornecimento de água por 

rede e poço ou nascente, a 

parcela de domicílios que: 

o não possui 

canalização 

interna; 

o recebe água fora 

dos padrões de 

Todas as 

situações não 

enquadradas nas 

definições de 

atendimento e 

que se 

constituem em 

práticas 

consideradas 
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qualquer caso 

sem 

intermitências 

(paralisações ou 

interrupções). 

potabilidade; 

o tem intermitência 

prolongada ou 

racionamentos. 

 Uso de cisterna para água 

de chuva, que forneça 

água sem segurança 

sanitária e, ou, em 

quantidade insuficiente 

para a proteção à saúde. 

 Uso de reservatório 

abastecido por carro pipa. 

 

inadequadas
(2)

. 

Esgotamento 

sanitário 

 Coleta de 

esgotos, seguida 

de tratamento; 

 Uso de fossa 

séptica
(1)

. 

 Coleta de esgotos, não 

seguida de tratamento; 

 Uso de fossa rudimentar. 

Fonte: Adaptado de PLANSAB (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013, p. 27). 

Nota 1: Por “fossa séptica” pressupõe-se a “fossa séptica sucedida por pós-tratamento ou unidade de disposição 

final, adequadamente projetados e construídos”. 

Nota 2: A exemplo de ausência de banheiro ou sanitário; coleta de água em cursos de água ou poços a longa 

distância; fossas rudimentares; lançamento direto de esgoto em valas, rio, lago, mar ou outra forma pela unidade 

domiciliar; coleta indireta de resíduos sólidos em área urbana; ausência de coleta, com resíduos queimados ou 

enterrados, jogados em terreno baldio, logradouro, rio, lago ou mar ou outro destino pela unidade domiciliar. 

  

 Com base na metodologia apresentada pelo PLANSAB, que considera aspectos da 

qualidade dos serviços e não apenas a infraestrutura implantada, a situação do déficit é ainda 

mais crítica conforme pode ser observado na Tabela 3. A cobertura com SAA apontada pelo 

SNIS foi de 82,4% (em 2010, o índice foi de 81,1%), já para o PLANSAB esse atendimento 

cai para 59,4%. No caso dos SES, o SNIS aponta uma cobertura de 48,1% (em 2010, o índice 

foi de 46,2%) e o PLANSAB considera o índice de 39,7%. 

 

Tabela 3 – Atendimento e déficit dos SAA e SES no Brasil 

Componente 
Atendimento adequado 

Déficit 

Atendimento precário Sem atendimento 

(x 1.000 hab) % (x 1.000 hab) % (x 1.000 hab) % 

Abastecimento 

de água 
112.497

(1)
 59,4 64.160 33,9 12.810 6,8 

Esgotamento 

sanitário 
75.369

(2) (3)
 39,7 96.241 50,7 18.180 9,6 

Fonte: Adaptado do PLANSAB (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013, p. 28) com base em dados Censo 

Demográfico (IBGE, 2011), SNIS (MINISTÉRIO DAS CIDADES/SNSA, 2010), PNSB (IBGE, 2008). 

Nota 1: Corresponde à população atendida pelas soluções expostas no Quadro 5, subtraída da proporção de 

moradias atingidas por paralisação ou interrupção em 2010. Uma vez que os dados sobre desconformidade da 

qualidade da água consumida não permitem estimar a população atingida, adicionalmente àquela que enfrenta 

intermitência, foi assumido que a dedução para paralisações e interrupções já abrangeria o contingente com 

qualidade da água insatisfatória, para todas as formas de abastecimento. 

Nota 2: As bases de informações do IBGE adotam a categoria “rede geral de esgoto ou pluvial” e, portanto, os 

valores apresentados incluem o lançamento em redes de águas pluviais. 
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Nota 3: Embora, para efeito de conceituação do atendimento, as fossas sépticas tenham sido consideradas como 

solução adequada, para a estimativa de investimentos o número de fossas sépticas existentes não pode ser 

considerado integralmente aproveitável para a população a ser futuramente atendida. Por um lado, apesar de 

significativa mudança no número de fossas sépticas enumeradas pelo Censo Demográfico de 2010, observando-

se uma redução relativa desta categoria em relação ao Censo Demográfico de 2000, infere-se que ainda há 

problemas de classificação indevida, denominando-se de fossas sépticas diferentes tipos de fossas precárias, 

devido a dificuldades inerentes aos levantamentos de campo, que necessitam ser aprimorados. Por outro, 

domicílios atendidos por fossas sépticas adequadas podem passar a contar com rede coletora de esgotos no 

futuro, podendo conduzir a que essas fossas sejam desativadas ou tenham seu efluente lançado nesta rede. 

 

  

Ao analisar cenários e condições para a universalização dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil, Oliveira, Scazufca e Marcato 

(2011a) destacam que o investimento em saneamento no país é baixo e pouco eficiente. A 

partir daí, os pesquisadores apontam como questões centrais para a universalização o aumento 

dos investimentos e a melhoria dos níveis de eficiência no setor. Nesse sentido, para que tais 

questões sejam superadas é preciso que algumas ações sejam concretizadas: avanços no 

planejamento macrossetorial, redução da carga tributária, regulação eficiente, fomento a 

parcerias público-privadas e público-públicas, melhoria da gestão empresarial dos prestadores 

de serviços e adoção da inovação como política para o setor. 

Já para Galvão Junior (2009), os desafios postos à universalização dos SAA e SES 

no Brasil são enormes, em parte devido ao montante de recursos que precisam ser aportados, 

mas o autor dá ênfase à necessidade de que as questões institucionais do setor sejam 

equacionadas o quanto antes, pois da forma como estão inibem investimentos em expansão e 

reposição da infraestrutura sanitária. Entre esses aspectos institucionais merecem destaque: os 

mecanismos de políticas públicas (fundos, subsídios, entre outros), a titularidade e a regulação 

dos serviços.  

Diante do novo marco regulatório e dos fatores que foram citados anteriormente 

como entraves para a universalização, é importante destacar que a regulação pode ser um 

indutor de boas práticas e contribuir para a estabilidade institucional e para a melhoria da 

eficiência do setor, possibilitando a concretização de investimentos maiores e melhores em 

busca da universalização dos serviços. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nesta seção são apresentados os tópicos centrais que compõem o embasamento 

teórico desta pesquisa. Nesse sentido, são abordados alguns aspectos relacionados com a 

teoria da regulação, concepções da regulação para o setor de saneamento no Brasil, 

mensuração de eficiência de prestadores de SAA e SES, com os principais métodos utilizados, 

destacando a Análise Envoltória de Dados (DEA) e o Índice de Malmquist, e, por fim, é 

apresentada uma revisão da literatura empírica sobre mensuração de eficiência dos 

prestadores de SAA e SES com DEA. 

 

3.1 Considerações sobre a teoria da regulação 

 

 O tema da regulação está ligado ao debate sobre o desenho das fronteiras estatais. 

Até que ponto e de que forma o Estado deve intervir na economia e na vida em sociedade? Da 

definição dessas fronteiras, surge a estratégia de intervenção estatal, pois a necessidade da 

intervenção é uma realidade. Para Marques Neto (2009, p. 165), mesmo existindo concepções 

neoclássicas contrárias à atuação estatal, não é possível “no mundo contemporâneo conceber 

uma economia desenvolvida sem algum envolvimento estatal na atividade regulatória”. 

Ao tratar das origens da regulação, Galvão Junior e Paganini (2009, p. 80) 

destacam que segundo os pressupostos da escola neoclássica "o bem-estar social seria 

atingindo pelas forças econômicas que regulavam livremente a oferta e a demanda do 

mercado [...] a função primordial do governo era garantir e promover a livre competição [...]". 

No entanto, esse paradigma da concorrência perfeita não reflete a realidade, uma vez que 

existem falhas de mercado que justificam a intervenção estatal. Reforçando esse pensamento, 

Constin, ao discorrer sobre as funções econômicas do Estado (alocativa, distributiva e 

estabilizadora) afirma que: 

 

Os economistas atribuem a necessidade do exercício dessas funções à existência de 

falhas de mercado. Em outros termos, como o mercado não é perfeito, não aloca os 

fatores de produção de forma a garantir equidade (em termos de igualdade de 

oportunidades), acesso a informações (para se poder fazer escolhas em termos de 

produção, consumo, investimento e poupança), atendimento a necessidades para as 

quais não há como cobrar de forma individualizada ou excluir quem não paga e 

mesmo que o mercado não tem condições de ofertar ou não deseja fazê-lo. 

(COSTIN, 2010, p. 5-6). 

 

 A autora esquematiza ainda as falhas de mercado, classificando-as como: 

existência de bens públicos – bens de consumo coletivo, oferecidos e financiados pelo poder 
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público, pois não há como restringir seu uso; monopólios naturais – setores caracterizados por 

retornos crescentes de escala e elevado investimento, onde não compensaria atuar em 

condições de grande competição; externalidades – ações de um agente econômico geram 

benefícios, externalidades positivas, ou prejuízos, externalidades negativas, a outros agentes 

econômicos; mercados incompletos – surgem quando um bem ou serviço relevante não é 

ofertado pelo setor privado; falhas de informação – assimetria de informações entre agentes 

econômicos [...] (COSTIN, 2010). 

Nesse contexto, Galvão Junior e Paganini (2009) apontam quatro principais falhas 

de mercado – monopólio, bens públicos, externalidades, assimetria de informações – e 

apresentam um esquema gráfico (Figura 5) que resume as formas de intervenção do Estado, 

seja por meio da regulação ou pela propriedade estatal, com o intuito de equilibrar as falhas de 

mercado e alcançar o bem-estar social. 

 

Figura 5 – Pressupostos para intervenção do Estado na economia 

 
Fonte: Galvão Junior; Paganini, (2009, p.82). 

 

Ainda sobre aspectos da teoria da regulação e da justificativa para a intervenção 

estatal, é importante destacar o surgimento, no final da década de 1960 e início da década de 

1970, de debates em torno das teorias econômicas da regulação, promovidos pelos autores da 

“Escola de Chicago”. Tais debates, em especial no que se refere à Teoria do Interesse Público 

(TIP) e à Teoria Econômica da Regulação (TER), agregam elementos importantes para o 

entendimento do desenvolvimento da regulação moderna, ao confrontar as lógicas das falhas 

de mercado e das falhas de governo.  

A TIP traz uma análise normativa que permite o entendimento da justificativa 

para a existência da regulação e de como as entidades reguladoras deveriam atuar para 



 

 

38 

 

promover a correção das falhas de mercado. Já a TER promove uma análise positiva da 

atuação efetiva das entidades reguladoras e das falhas de governo que, segundo Campos 

(2008, p. 365), "dificultam a implementação de políticas que deveriam ser estabelecidas - sob 

o ângulo normativo - para solucionar falhas de mercado".  Ao analisar a TIP, Posner (2004, 

p.51) sustenta que de acordo com seus pressupostos, "atrás de cada esquema regulatório 

poderia ser identificada uma imperfeição de mercado, cuja existência forneceria justificativa 

satisfatória para uma regulação que se pressupõe operar de forma efetiva e sem custos", no 

entanto, o autor afirma que após anos de pesquisas teóricas e empíricas, demonstrou-se que a 

regulação não está necessariamente ligada à existência de falhas de mercado. Já Stigler (2004, 

p. 23), ao propor a TER, procura demonstrar que "em regra, a regulação é adquirida pela 

indústria, além de concebida e operada fundamentalmente em seu benefício".  

As análises promovidas por George Stigler, Richard Posner e outros 

pesquisadores devem ser consideradas para compor uma visão crítica sobre como deveria ser 

o desempenho da regulação e como ele pode ser, considerando as distorções possíveis. Nesse 

sentido, Silva (2013) destaca a importância de entender o equilíbrio de forças que deve ser 

mediado pela entidade reguladora. Na Figura 6, o autor apresenta um triângulo que conta com 

o titular dos serviços, os usuários e os prestadores de serviços nos vértices e a entidade 

reguladora no centro. A figura demonstra ainda as variações das relações existentes entre o 

titular e os prestadores de serviços, dependendo do seu arranjo institucional, desde a relação 

mais próxima (administração direta) até a mais afastada (empresa privada). Trata-se de uma 

simplificação, mas que já aponta para a complexidade do ambiente regulatório, onde 

coexistem grupos com interesses distintos que podem impactar no desempenho do regulador. 

 

Figura 6 – Triângulo da regulação de serviços públicos no contexto do controle estatal dos 

operadores 

 
Fonte: Silva (2013) adaptada de Berg (2000). 
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Diante da apresentação de alguns dos fundamentos da regulação, passa-se a 

discutir os entendimentos diversos sobre o seu conceito. Segundo Ramalho, a proposta de 

reforma regulatória, que foi conduzida pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), influenciou os países latinos apresentando três 

categorias da atividade regulatória: 

 

Regulação Econômica − caracteriza-se pela intervenção direta nas decisões de 

mercado, tais como definição de preços, competição, entrada e saída de novos 

agentes nos mercados. Para a OCDE, nessa categoria a reforma deve se propor a 

aumentar a eficiência econômica por meio da redução de barreiras à competição e à 

inovação, utilizando a desregulamentação, a privatização e fornecendo estrutura para 

o funcionamento e a supervisão das atividades do mercado. 

Regulação Social − destina-se a proteger o interesse público nas áreas de saúde, 

segurança, meio ambiente e em questões nacionais. Em muitos casos, a regulação 

deve atuar sobre recursos sociais que não estão sujeitos a transações de mercado, 

mas que, no entanto, são importantes ou mesmo imprescindíveis à produção de um 

bem ou serviço regulado. Segundo a OCDE, cabe nesse plano da reforma aferir a 

necessidade de intervir em decisões relativas à provisão de bens públicos e à 

proteção social, reduzindo os efeitos das externalidades geradas por outros agentes 

sobre a sociedade. 

Regulação Administrativa − destina-se a estabelecer os procedimentos 

administrativos por meio dos quais o governo intervém nas decisões econômicas, os 

chamados red-tapes. Esses instrumentos burocráticos podem gerar impactos 

substanciais sobre o desempenho do setor privado. De acordo com a OCDE, para 

evitar esse efeito, os governos devem buscar em suas reformas regulatórias eliminar 

as formalidades desnecessárias, simplificar aquelas que são necessárias e melhorar 

sua transparência e aplicação (ENAP; OCDE apud RAMALHO, 2009, p. 57-58). 

 

Considerando as diversas facetas da regulação e partindo do princípio de que o 

entendimento sobre seu conceito pode variar dependendo da área de estudo ou da abordagem, 

adota-se neste trabalho a definição ampla de regulação apresentada por Galvão Junior e 

Paganini:  

[...] intervenção do Estado nas ordens econômica e social com a finalidade de se 

alcançarem eficiência e equidade, traduzidas como universalização na provisão de 

bens e serviços públicos de natureza essencial por parte de prestadores de serviço 

estatais e privados. (GALVÃO JUNIOR; PAGANINI, 2009, p. 81). 

 

Os autores contemplaram no seu conceito as dimensões econômica e social da 

regulação, o que é essencial para o setor de saneamento, que segundo Marques Neto (2009, p. 

178) trata-se de “uma atividade econômica organizada como serviço público e uma política 

pública de adesão obrigatória para os indivíduos”, portanto: 

 

[...] neste setor não se põe possível cogitar de uma regulação meramente econômica 

[...] Não se concebe que o regulador tenha competências apenas para coibir falhas de 

mercado ou para manter o equilíbrio do setor. Ele terá, necessariamente, 

incumbências de assegurar o atingimento de objetivos postos nas políticas públicas 

setoriais, além de exercer um forte conteúdo de regulação social. (MARQUES 

NETO, 2009, p. 178). 
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Passando a discorrer sobre as características das entidades reguladoras, Marques 

Neto (2009) aponta três modalidades de exercício da regulação: a regulação política – 

exercida por órgãos da administração central; a regulação interna aos operadores – empresa 

estatal como braço da ação do poder público; e a regulação externa ao operador – exercida por 

ente vinculado (integrante da Administração Indireta) ou por ente autônomo (agências 

reguladoras). O autor sustenta que para o alcance dos objetivos da moderna regulação 

(equilíbrio do sistema e impressão de objetivos definidos nas políticas públicas para o setor), é 

mais adequada a modalidade de regulação externa ao operador, exercida por ente autônomo. 

Vale ressaltar que “a autonomia que se apresenta defensável para as agências 

reguladoras é dita em relação ao governo e às forças políticas diretamente vinculadas aos seus 

interesses partidários [...] não se poderia defender qualquer autonomia ante o Estado” (LIMA, 

2013, p. 21-22). A autora destaca ainda a existência de mecanismos que visam evitar a 

captura das entidades reguladoras: caráter colegiado da direção e fixação de mandatos, não 

coincidência de mandatos dos dirigentes e do chefe do Poder Executivo, tecnicidade 

decisória, autonomia administrativa e financeira. 

Com base no exposto neste tópico, fica evidenciado o potencial da regulação no 

sentido de garantir a predominância do interesse público em setores estratégicos para a 

sociedade. Nesse sentido, o próximo tópico apresenta aspectos específicos da regulação para o 

setor de saneamento básico no Brasil. 

 

3.2 A regulação do saneamento básico no Brasil 

 

 Em um contexto de reforma do Estado, na década de 1990, foi inaugurado um 

novo paradigma de intervenção estatal no Brasil, passando do intervencionista para o 

regulador. Nesse sentido, “na maioria dos setores de infraestrutura, a criação de agências para 

regular e fiscalizar os novos agentes privados deu-se no final da década de 1990, após a 

privatização” (PACHECO, 2006, p. 527). Esse processo, no entanto, não se deu da mesma 

forma e nem aconteceu na mesma velocidade para todos os setores conforme destaca Silva: 

 

Enquanto as inovações tecnológicas contribuíram para obter maior velocidade de 

reformas nas áreas de telecomunicações, com maior competitividade em todos os 

níveis, e de energia, principalmente no segmento de geração, a menor dinâmica do 

setor de saneamento e a sua descentralização, agravada pela desorganização 

institucional que se seguiu ao período posterior ao Planasa até o marco regulatório, 

fez que o saneamento chegasse atrasado relativamente às reformas nos demais 

setores de infraestrutura pública. (SILVA, 2013, p. 315) 
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Mesmo tendo se efetivado em períodos diferentes, a discussão do marco 

regulatório para o setor de saneamento, considerou aspectos do desenho das primeiras 

agências reguladoras, como é o caso da autonomia e da independência dessas entidades.   

 

Em sua primeira resolução, adotada no início de 1996, o Conselho da Reforma do 

Estado sugeria critérios e princípios a serem adotados pelo marco regulatório e para 

a criação das novas entidades reguladoras, entre eles a autonomia e independência 

decisória do ente regulador por meio de mandatos fixos para os dirigentes e não 

coincidentes com os do Executivo; a decisão colegiada precedida de ampla e prévia 

consulta pública sobre as normas a serem editadas, junto ao setor regulado e aos 

usuários; a agilidade processual; o estabelecimento de níveis desejáveis de prestação 

do serviço. (ABRANCHES apud PACHECO, 2006, p. 528). 

 

 Com o advento da LNSB, o marco regulatório do setor de saneamento básico 

passou a ser uma realidade e, de acordo com Marques Neto (2009), está alinhado com o que 

prevê a moderna regulação, com destaque para a separação entre as funções de planejamento 

e de prestação de serviços da função reguladora, que ficou nítida na LNSB. Nesse sentido, a 

LNSB definiu as características das entidades reguladoras do setor de saneamento básico que, 

conforme já mencionado, se alinham com o que havia sido previsto pelo Conselho da 

Reforma do Estado: “I- independência decisória, incluindo autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira da entidade reguladora; II- transparência, tecnicidade, celeridade e 

objetividade das decisões” (BRASIL, 2007, Art. 21). 

 A construção do marco regulatório é um grande avanço para o setor de 

saneamento básico, pois se trata de um ambiente que apresenta importantes falhas de 

mercado, fazendo com que a prática de uma regulação efetiva seja condição para o equilíbrio 

do setor e o alcance do interesse público. Em análise sobre aspectos conceituais da regulação 

do setor de saneamento básico no Brasil, Galvão Junior e Paganini (2009) apresentam um 

conjunto de características do setor e suas repercussões, atestando a importância da regulação, 

conforme Quadro 6.  

 Marques Neto (2009) traz para reflexão alguns aspectos que fazem da regulação 

do setor de saneamento no Brasil uma atividade de alta complexidade e relevância: o setor 

possui disputas sobre a titularidade dos serviços, apresenta características típicas de 

exploração econômica, mas possui um núcleo caracterizador de um serviço público com uma 

série de interfaces com políticas públicas específicas, gerando um número considerável de 

externalidades positivas. 
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Quadro 6 – Caractéristicas do setor de saneamento e suas repercussões 

 
Fonte: Galvão Junior; Paganini (2009, p.86). 

 

 Mesmo diante dessa complexidade que é característica do setor, o marco 

regulatório brasileiro indica uma pulverização e um consequente enfraquecimento da 

regulação, na medida em que aponta para a criação de agências reguladoras municipais 

(MARCATO; OLIVEIRA; SCAZUFCA, 2011b).  A LNSB prevê outros arranjos 

institucionais (estadual e consórcio), conforme comentado na seção anterior, mas existe o 

risco de que sejam instituídas agências municipais que não sejam viáveis economicamente e 

que não reúnam a capacidade técnica e a infraestrutura suficientes para executar o conjunto de 

atividades regulatórias previstas na referida lei. Vale ressaltar que o desempenho efetivo da 

regulação, conforme previsto na LNSB, não é tarefa simples, mesmo para as entidades 

reguladoras mais estruturadas. Não se trata apenas da escolha de um ou outro arranjo 

institucional, mas de garantir a efetividade das atividades regulatórias. 

 As referidas atividades regulatórias estão previstas na LNSB e foram agrupadas 

por Galvão Junior, Turolla e Paganini (2008) em quatro categorias: fiscalização, 

normatização, regulação tarifária e ouvidoria. O detalhamento de cada uma dessas categorias 

está apresentado no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Atividades regulatórias previstas na Lei nº 11.445/2007 

 
Fonte: Galvão Junior; Turolla; Paganini (2008, p. 138). 

 

 Entre as atividades descritas acima, é preciso ressaltar o caráter essencial da 

atividade de normatização, principalmente diante de um marco regulatório ainda recente, 

como é o caso da LNSB. Em publicação da ABAR, dedicada ao tema da normatização dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ficou evidenciada a importância 

dessa atividade para a transição e consolidação do novo modelo regulatório do setor: 

 

Considerando o modelo institucional predominante de gestão dos serviços de água e 

esgoto no país, no qual os regulamentos são definidos pelos próprios prestadores de 

serviços e sem a participação dos demais atores do setor, a nova normatização 

pretende ser um ponto de ruptura do paradigma de auto-regulação herdado da 

cultura do Planasa. As bases deste novo arcabouço normativo pressupõe a discussão 

com todos os atores além de períodos de adaptação e de gradação para aplicação das 

resoluções. Nesta nova normatização, busca-se traduzir de forma detalhada e 

operacional, as disposições previstas nos marcos legais das delegações dos serviços, 

sejam contratos de concessão ou de programa, com vistas a alcançar eficiência e 

eficácia social na prestação dos serviços, respeitadas as condições de equilíbrio 

econômico-financeiro. (XIMENES; GALVÃO JUNIOR, 2008, p. 21-22). 
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Nesse sentido, o desenvolvimento dessas atividades deve levar as entidades 

reguladoras ao alcance dos objetivos regulatórios. Marques Neto (2009, p. 187) identifica no 

escopo da LNSB “três grandes objetivos a serem perseguidos pelo regulador, a saber: (i) a 

universalização dos serviços, (ii) a qualidade e eficiência da prestação e (iii) a modicidade 

tarifária”. Esses objetivos devem ser encarados como complementares - a eficiência, por 

exemplo, não deve ser um fim, em si mesma, trata-se de um caminho que também pode levar 

à modicidade tarifária e à universalização dos serviços. 

Ainda sobre a eficiência, Marques Neto (2009) divide esse objetivo em duas 

dimensões: a eficiência alocativa e a eficiência prestacional. O autor destaca alguns 

dispositivos da LNSB que dão suporte a tais objetivos conforme sistematizado no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Dispositivos da LNSB que reforçam os objetivos regulatórios de universalização 

e eficiência 

Objetivo regulatório Dispositivo da LNSB 

Eficiência alocativa 
(busca da melhor 

composição econômica, 

com vistas a atender ao 

princípio da 

economicidade) 

- Determina a sustentabilidade econômica da prestação em regime de 

eficiência (art. 11, § 2º, IV); 

- Determina que o regime tarifário deve prever mecanismos que induzam a 

eficiência e permitam a apropriação dos ganhos de produtividade (art. 22, 

IV); 

- Estabelece que a remuneração dos serviços deve perseguir a eficiência dos 

prestadores (art. 29, § 1º, VIII); 

- Se refere aos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive com 

fatores de produtividade (art. 38, § 2º). 

Eficiência 

prestacional 
(dever de prestação dos 

serviços de saneamento 

com a maior integralidade 

e qualidade possíveis nas 

condições específicas de 

cada ente titular) 

- Prevê a inclusão no contrato de metas de eficiência do uso da água, de 

energia e de outros recursos naturais (art. 11, § 2º, II); 

- Mecanismos para a avaliação sistemática da eficiência das ações 

programadas (art. 19, V);  

- Avaliação da eficiência dos serviços prestados (art. 23, VII);  

- Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes (art. 29, VI); 

- Consideração, no licenciamento ambiental, das etapas de eficiência (no art. 

44). 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Marques Neto (2009, p. 188-189). 
 

 Tendo em vista o exposto, a efetividade da regulação é uma questão estratégica 

para o setor de saneamento, pois as atividades regulatórias podem contribuir para a 

universalização do acesso e para a eficiência dos prestadores de serviços, entre outros 

benefícios potenciais. Nesse sentido, os próximos tópicos procuram discutir aspectos 

relacionados à regulação, incentivos e mensuração da eficiência dos prestadores de SAA e 

SES. 
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3.3 Mensuração de eficiência dos prestadores de SAA e SES sob a ótica da regulação 

 

 Conforme foi abordado no tópico anterior, a eficiência dos prestadores de SAA e 

SES é um dos objetivos a serem perseguidos pelas entidades reguladoras, sendo tema de 

vários dispositivos da LNSB. Em um contexto de recursos escassos e diante da necessidade de 

expansão dos serviços para alcance da universalização do acesso, é preciso que a regulação 

desenvolva mecanismos efetivos para incentivar melhores níveis de eficiência nos prestadores 

como uma forma de contribuir para o desenvolvimento do setor, sem necessariamente 

implicar em tarifas elevadas. 

Nesse contexto, os sistemas de regulação por incentivos constituem uma estratégia 

que tem sido adotada por entidades reguladoras com o intuito de induzir os prestadores de 

serviços a melhores níveis de desempenho. Pode-se definir regulação por incentivos “como a 

implementação de regras que induzem uma firma regulada a atingir metas desejadas através 

da concessão de algum poder discricionário, não completo para a firma” (LAFFONT; 

TIROLE, 2002 apud GRIGOLIN, 2007). 

Os mecanismos de incentivos têm sido utilizados nas discussões tarifárias, no 

entanto, a regulação por incentivos também pode buscar outras estratégias para induzir o 

melhor desempenho dos prestadores, por meio da avaliação sistemática da eficiência da 

prestação dos serviços com definição de metas e acompanhamento de indicadores.  

A LNSB oferece dispositivos que sustentam a adoção da regulação por incentivos 

por parte das entidades reguladoras brasileiras, no entanto, essa é uma realidade ainda em 

construção. Mesquita e Campos (2013) ressaltam que, apesar da LNSB ter entrado em vigor 

em 2007, apenas a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 

(ARSESP) e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal (ADASA) incorporaram a produtividade e a eficiência econômica em seus processos 

de reajuste e revisão de tarifas. Ainda segundo os autores, no que se refere à experiência 

internacional, podem ser destacadas os casos da Water Services Regulation Authority 

(OFWAT) na Inglaterra e no País de Gales, e da Superintendencia de Servicios Sanitarios 

(SISS) no Chile. 

Para que as entidades reguladoras passem a induzir a eficiência dos prestadores é 

essencial que definam um método adequado para sua mensuração, reconhecendo os diferentes 

tipos de eficiência e suas relações. Sobre os tipos de eficiência, La Forgia e Couttolenc 

apresentam os conceitos de eficiência técnica e eficiência alocativa como componentes da 

eficiência econômica total: 
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A eficiência técnica é a capacidade de uma organização de obter o máximo de 

produto com um determinado conjunto de recursos, e a eficiência alocativa é a 

capacidade da organização de combinar os recursos em proporção ideal para um 

determinado nível de preços e tecnologia (FARRELL apud LA FORGIA; 

COUTOLLENC, 2009, p. 115, grifo dos autores). 

 

Os autores ainda destacam que a eficiência técnica ou produtiva pode ser 

desagregada em dois componentes: “eficiência técnica pura, ou interna, associada a fatores 

internos como administração e controle do processo de produção; e eficiência de escala, 

determinada pela escala ou tamanho operacional” (LA FORGIA; COUTOLLENC, 2009, p. 

57, grifo dos autores). As relações entre os diferentes tipos de eficiência estão esquematizadas 

na Figura 7. 

 

Figura 7 – Relação entre diferentes tipos de eficiência 

 
Fonte: La Forgia e Couttolenc (2009, p. 114). 

 

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

Cordero (2013) apresentam duas abordagens principais: abordagens bottom-up (índices de 

produtividade total e parcial; empresa de 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 
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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). 

 

 Os autores estabelecem, ainda, uma comparação entre as principais características 

das duas abordagens no que se refere à determinação de custos operacionais eficientes para 

processos de revisão tarifária de prestadores de SAA e SES. Conforme disposto no Quadro 9, 

cada abordagem pode apresentar vantagens e desvantagens dependendo da estrutura e dos 

objetivos da entidade reguladora, portanto, é preciso que cada entidade identifique o modelo 

viável e mais adequado a ser utilizado. 

 

Quadro 9 – Comparação entre modelos top-down e bottom-up na estimativa de custos 

eficientes 

Item Empresa de Referência (bottom-up) Modelo Top-down 

Eficiência 

produtiva 

Tenta incentivar a melhoria da eficiência 

do prestador. 

Tentam incentivar a melhoria da 

eficiência do prestador. 

Medidas de 

eficiência 
Gera medidas absolutas de eficiência. 

Permite obter medidas de eficiência 

relativa. 

Concorrência 
Incorpora noções de competição ao 

comparar-se com a empresa de referência. 

Incorpora noções de competição ao 

comparar-se contra pares. 

Assimetria 

de 

informação 

Não resolve assimetrias de informação. O 

regulador deve “construir” a empresa de 

referência com menor informação que o 

prestador. 

Minimiza os problemas derivados de 

assimetrias de informação mediante a 

utilização de informação mais agregada. 

Precisam de informação homogênea e 

padronizada. 

Custo 

regulatório 
Envolve maior custo regulatório. Tem custo regulatório limitado. 

Validade da 

comparação 

Maior validade, pois a empresa de 

referência tenta refletir as mesmas 

condições de operação que a empresa 

real. 

Validade discutível, pois existe grande 

dificuldade em fazer comparações 

“limpas” entre empresas que operam em 

cenários diferentes. 

Fonte: Bontes, Aguilera e Cordero (2013, p. 287). 

 

 No caso brasileiro, foi possível identificar aplicações práticas do método de 

empresa de referência, utilizado pela ADASA no processo de revisão tarifária da Companhia 

de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) e do método de Análise Envoltória 

de Dados (DEA), escolhido pela ARSESP para compor a primeira revisão tarifária da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). A ARSESP utilizou 

ainda o Índice de Malmquist para avaliar a mudança de produtividade da SABESP no 

decorrer do período analisado para a revisão de tarifas. 

 Diante da adequação aos objetivos desta pesquisa e também ao nível de 

maturidade em que se encontra a regulação do setor de saneamento brasileiro, optou-se pela 
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Análise Envoltória de Dados (DEA) para mensurar a eficiência relativa dos prestadores de 

SAA e SES analisados neste estudo e pelo Índice de Malmquist que subsidia a análise da 

variação da produtividade desses prestadores durante o tempo. Nos próximos tópicos são 

descritos de maneira breve os referidos métodos. 

 

3.3.1 Análise Envoltória de Dados (DEA) 

 

 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 da 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, 

baseando-se na ideia de que as organizações buscam maximizar seus produtos por unidade de 

insumo utilizada ou uma análise orientada aos insumos, partindo da ideia que as organizações 

buscam minimizar a quantidade de insumos gastos por unidade de produto (COOPER; 

SEIFORD; TONE, 2007). As principais vantagens e desvantagens do método DEA estão 

dispostas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Vantagens e desvantagens do método DEA 

Vantagens Desvantagens 

- Orientação empírica, sem necessidade de 

suposições a priori. (Cooper et al., 2004) 

- Pode lidar com múltiplos insumos e produtos. 

(Cooper et al., 2000; Cook and Seiford, 2009; 

Ebnerasoul et al., 2009) 

- Não há necessidade de forma funcional, capaz 

de acomodar as questões de escala. (Ajodhia et 

al., 2003; Coelli and Walding, 2006; Corton and 

Berg, 2009; Ebnerasoul et al., 2009) 

- Ele pode ser usado sem os preços de insumos ou 

produtos, o que é útil no caso da indústria de água 

onde estes são muitas vezes distorcidos pela falta 

de forças competitivas ou de decisões políticas. 

(Abbott and Cohen, 2009) 

- Os pesos para os insumos e produtos são 

derivados dos dados, em vez de serem fixados 

antecipadamente. (Cooper et al., 2000) 

- As fontes de ineficiência podem ser analisadas e 

quantificadas para cada unidade avaliada. 

(Cooper et al., 2000; Ebnerasoul et al., 2009) 

- DEA assume que os dados não contêm erros de 

medição. (Ajodhia et al., 2003; Corton and Berg, 

2009) 

- A seleção de itens de insumo e produto é crucial 

para o sucesso da aplicação de DEA. (Cooper et 

al., 2000) 

- O poder discriminatório do método é 

enfraquecido se não houver uma relação entre 

fatores explicativos (DEA reconhece cada 

empresa como única e totalmente eficiente). 

(IBNET, 2010) 

- Poder discriminatório de DEA é perdido se o 

número de DMUs não é pelo menos três vezes 

maior do que a soma dos números de insumos e 

produtos. (Tone and Tsutsui, 2009) 

Fonte: Adaptado de Herrala; Huotari; Haapasalo (2012, p. 66). 
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Segundo La Forgia e Couttolenc (2009, p. 116), esse tipo de análise teve origem 

com “[...] um artigo científico de Farrell (1957). O termo análise envoltória de dados, porém, 

apareceu pela primeira vez em um artigo de Charnes, Cooper e Rhodes (1978), que expandiu 

a ideia de Farrell criando um modelo que se tornou conhecido como o modelo CCR”. O 

método DEA tem evoluído, sofrido adaptações e melhorias a partir de trabalhos de diversos 

pesquisadores, mas o modelo CCR, que pressupõe retornos constantes de escala (Constant 

Returns to Scale-CRS), e o modelo BCC, desenvolvido por Banker, Charnes e Cooper (1984), 

que assume retornos variáveis de escala (Variable Returns to Scale-VRS), são considerados 

os modelos clássicos de DEA. 

Para compreender a origem do modelo CCR propõe-se a análise do exemplo dado 

por Cook e Seiford (2009, p. 2), onde é considerado um conjunto de n DMUs, com cada 

DMU j, (j = 1,...,n) usando m insumos xij (i = 1,...,m) e gerando s produtos yrj (r = 1,...,s). Se os 

preços ou multiplicadores  r, i associados com produtos r e insumos i, respectivamente, são 

conhecidos, então a partir da teoria convencional do custo/benefício, pode-se expressar a 

eficiência  j da DMUj como a razão entre a soma ponderada dos produtos e a soma ponderada 

dos insumos: 

∑ ̅     
 

∑ ̅    

 

 

De acordo com os autores, na ausência de multiplicadores conhecidos, Charnes, 

Cooper e Rhodes (1978) propuseram derivar multiplicadores apropriados para uma dada 

DMU resolvendo um problema particular de programação não-linear (fracionária). Nesse 

sentido, Cooper, Seiford e Tone (2007, p. 23) apresentam o referido problema para obter os 

valores dos pesos de insumos (vi) (i = 1,...,m) e dos pesos de produtos (ur) (r = 1, ..., s) para 

DMUo: 

   
   

   
                      

                     
 

 Sujeito a: 

               

              
              

              

              

Convertendo o problema fracionário em um problema de programação linear 

surge o modelo primal ou de multiplicadores do CCR, que está descrito no Quadro 11, 

orientado a insumo e a produto. 
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Quadro 11 – Modelo CCR primal com orientação para insumo (input) e produto (output) 

Modelo CCR primal 

Orientado ao input Orientado ao output 
 

 
Sujeito a: 

 

 
 

 
 

ui e vj ≥ 0, i = 1,..., m, j=1..., n 

 
Sujeito a: 

 

 
 

 
 

ui e vj ≥ 0, i = 1,..., m, j=1..., n 

Fonte: Adaptado de Almeida (2010, p. 80). 

Legenda: ui = peso calculado para o produto i; vj = peso calculado para o insumo j; xjk = quantidade do insumo j 

da DMU k; yik = quantidade do produto i da DMU k; xj0 = quantidade do insumo j da DMU em análise; yi0 = 

quantidade do insumo i da DMU em análise; z = número de unidades em avaliação; m = número de produtos; n = 

número de insumos. 

 

 Como ressalta Costa (2010, p. 92), "na computação da eficiência, muitas vezes 

são utilizadas estruturas com o modelo dual; as equações desse modelo são consideradas mais 

flexíveis, visto que possui apenas s + m restrições, ao invés das n – 1[...]”. O Quadro 12 

apresenta as equações do modelo dual ou de envelope: 

 

Quadro 12 – Modelo CCR dual com orientação para insumo (input) e produto (output) 

Modelo CCR dual 

Orientado ao input Orientado ao output 
 

MIN   

Sujeito a: 

 

 
 

 
 

  k e   ≥ 0, k = 1,..., j 

 

MAX   

Sujeito a: 

 

 
 

 
 

  k e   ≥ 0, k = 1,..., j 

Fonte: Adaptado de Almeida (2010, p.82). 

Legenda:   = eficiência;   = inverso da eficiência;  k = participação da DMU k na meta da DMU em análise; xjk 

= quantidade do insumo j da DMU k; yik = quantidade do produto i da DMU k; xj0 = quantidade do insumo j da 

DMU em análise; yi0 = quantidade do insumo i da DMU em análise; z = número de unidades em avaliação; m = 

número de produtos; n = número de insumos. 

  

 Como destacam La Forgia e Couttolenc (2009, p. 117), “quando nem todas as 

organizações operam com retornos constantes de escala, o uso do modelo CCR pode resultar 

em medidas de eficiência técnica distorcidas pela eficiência de escala”. Nesse sentido, o 
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modelo BCC, que é uma extensão do modelo CCR, considera retornos variáveis de escala por 

meio de uma restrição adicional. O Quadro 13 apresenta as equações do modelo primal do 

BCC, considerando as orientações de insumo e produto. 

 

Quadro 13 – Modelo BCC primal com orientação para insumo (input) e produto (output) 

Modelo BCC primal 

Orientado ao input Orientado ao output 
 

 
Sujeito a: 
 

 
 

 
 

ui e vj ≥ 0, i = 1,..., m, j=1..., n 

 

 
Sujeito a: 
 

 
 

 
 

ui e vj ≥ 0, i = 1,..., m, j=1..., n 

Fonte: Adaptado de Almeida (2010, p. 81). 

Legenda: ui = peso calculado para o produto i; vj = peso calculado para o insumo j; xjk = quantidade do insumo j 

da DMU k; yik = quantidade do produto i da DMU k; xj0 = quantidade do insumo j da DMU em análise; yi0 = 

quantidade do insumo i da DMU em análise; z = número de unidades em avaliação; m = número de produtos; n = 

número de insumos; u e v = coeficientes de retorno de escala. 

Nota: retornos crescentes de escala, u > 0 e v < 0; retornos constantes de escala, u = 0 e v = 0; retornos 

decrescentes de escala, u < 0 e v > 0. 

 

 O correspondente dual do problema de programação linear para o modelo BCC, 

orientado a insumo e a produto, está descrito no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Modelo BCC dual com orientação para insumo (input) e produto (output) 

Modelo BCC dual 

Orientado ao input Orientado ao output 
 

MIN   

Sujeito a: 
 

 
 

 
 

 
 

  k e   ≥ 0, k = 1,..., j 

 

MAX   

Sujeito a: 
 

 
 

 
 

 
 

  k e   ≥ 0, k = 1,..., j 

Fonte: Adaptado de Almeida, 2010, p.83. 

Legenda:   = eficiência;   = inverso da eficiência;  k = participação da DMU k na meta da DMU em análise; xjk 

= quantidade do insumo j da DMU k; yik = quantidade do produto i da DMU k; xj0 = quantidade do insumo j da 

DMU em análise; yi0 = quantidade do insumo i da DMU em análise; z = número de unidades em avaliação; m = 

número de produtos; n = número de insumos. 
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 As diferenças entre os modelos CCR e BCC podem ser graficamente visualizadas 

por meio da Figura 8, que ilustra a fronteira de eficiência das DMUs 1 a 5 em uma situação de 

um único insumo sendo aplicado para gerar um único produto. Tomando como exemplo a 

DMU 3, pode-se observar que essa DMU não foi eficiente no modelo CCR, no entanto, 

assumindo retornos variáveis de escala, a DMU 3 passar a compor a fronteira de eficiência no 

modelo BCC. 

 

Figura 8 – Fronteiras de eficiência dos modelos CCR e BCC 

 
Fonte: Adaptado de Cook; Seiford, 2009, p. 3-4. 

 

 Sobre a análise comparativa das duas fronteiras, Thanassoulis (2000a, p. 6) 

destaca que “a fronteira VRS está contida dentro da CRS, logo, eficiências estimadas sob 

VRS sempre serão no mínimo tão altas quanto às estimadas sob CRS”. O autor ainda destaca 

que a eficiência sob VRS é chamada de eficiência técnica pura, enquanto que sob CRS é 

chamada de eficiência técnica total. A razão CRS/VRS resulta na eficiência de escala. 

 Os modelos de DEA aqui apresentados permitem uma análise estática da 

eficiência. No próximo tópico é apresentado o Índice de Malmquist que possibilita uma 

avaliação da produtividade no tempo. 

 

3.3.2 Índice de Malmquist 

  

De acordo com Cooper, Seiford e Tone (2007, p. 328) – autores que subsidiam a 

construção deste tópico – o Índice de Malmquist avalia a mudança da produtividade de uma 

DMU entre dois períodos de tempo e é definido como produto do emparelhamento (efeito 

catch-up) e do deslocamento da fronteira de eficiência (efeito frontier-shift). Nesse contexto, 

o catch-up refere-se ao grau em que uma DMU melhora ou piora sua eficiência produtiva e, 

consequentemente se aproxima da fronteira, enquanto que o frontier-shift reflete a mudança 

Medida de 

Eficiência = A/B 

Modelo CCR Modelo BCC 
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nas fronteiras eficientes entre os dois períodos de tempo, que pode estar relacionada à 

inovação no setor. Os autores explicam ainda que existem maneiras diferentes de calcular o 

Índice de Malmquist, destacando o estudo de Färe, Grosskopf, Lindgren e Roos (1984, 1994). 

 Partindo do princípio que se tem um conjunto de n DMUs (xj, yj) (j = 1,..., n) cada 

uma com m insumos (xj) e q produtos (yj) nos períodos t e t+1. Considerando que as notações 

       
  e        

    são empregadas para designar DMUo (o = 1,..., n) nos períodos t e 

t+1 respectivamente. O efeito do emparelhamento é dado por: 

 

                
                     

                                           

                     
                                     

 

 

 Vale ressaltar que a fronteira de eficiência é calculada com base no método DEA 

apropriado. A interpretação do emparelhamento é feita da seguinte forma: 

 

 Emparelhamento > 1, indica progresso da eficiência relativa entre o período t e o t+1; 

 Emparelhamento = 1, indica que não houve alteração entre os dois períodos; 

 Emparelhamento < 1, indica diminuição da eficiência relativa entre o período t e o t+1. 

 Na Figura 9 pode ser visualizado o efeito do emparelhamento em um caso com 

um único insumo e um único produto, onde o emparelhamento (orientado a insumo) é dado 

por: 

                

  
  

  
  

⁄  

Figura 9 – Fronteiras de eficiência para os períodos t e t + 1 

 

Fonte: Adaptado de Cooper, Seiford e Tone, 2007, p. 329. 
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 Ainda com base na Figura 9, é possível descrever o efeito do deslocamento da 

fronteira como: 

 

    

  
  
  
  

 
                    

 
 
                                      

                    
 
 
                                      

    

 

 O numerador da equação já foi dado e o denominador é dado por: 

 

    

  
  
  
  

 
                    

 
   

                                      

                    
 
   

                                      
 

 

 Nesse sentido, considerando    e   , pode-se definir o efeito deslocamento da 

fronteira ( ) por meio da média geométrica entre tais valores: 

 

   √     

 Onde: 

      
  

  
 

  

  
 

 

 A interpretação do efeito do deslocamento da fronteira é feita da seguinte forma: 

 

    > 1, indica progresso da fronteira tecnológica em torno da DMUo entre os períodos 

t e e t+1; 

   = 1, indica que não houve alteração entre os dois períodos; 

   < 1, indica retrocesso da fronteira tecnológica em torno da DMUo entre os períodos t 

e e t+1. 

 Com base no exposto, o Índice de Malmquist é dado pela multiplicação do efeito 

emparelhamento e do efeito do deslocamento da fronteira, representado por: 

 

           
  

  
√
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 Por fim, a interpretação do Índice de Malmquist é feita da seguinte forma: 

 

 Malmquist > 1, indica progresso no fator de produtividade total da DMUo entre os 

períodos t e  t+1; 

 Malmquist = 1, indica que não houve alteração entre os dois períodos; 

 Malmquist < 1, indica diminuição do fator de produtividade total da DMUo entre os 

períodos t e  t+1. 

 

3.4 Mensuração de eficiência dos prestadores de SAA e SES com análise envoltória de 

dados (DEA): uma revisão da literatura empírica 

 

 A utilização da DEA como ferramenta para mensurar a eficiência de uma firma 

pressupõe uma série de escolhas: desde a definição da orientação que será dada ao modelo 

(insumo ou produto), passando pelo tratamento que será dado à escala de produção (retornos 

constantes ou retornos variáveis de escala), até a definição das variáveis que serão inseridas 

no modelo como insumos ou produtos. Nesse sentido, é importante a realização de uma 

revisão da literatura empírica, como a que é apresentada neste tópico, gerando subsídios para 

que as escolhas resultem na formatação do modelo mais adequado ao que se propõe realizar. 

Tomando como ponto de partida os trabalhos de revisão realizados por Abbot e 

Cohen (2009), Walter et al (2009) e Barbosa (2011), foi possível estruturar um levantamento 

de estudos que utilizaram DEA para mensurar a eficiência de prestadores de SAA e SES no 

Brasil e no mundo. No âmbito internacional foram selecionados 36 trabalhos, que tiveram 

como objeto de estudos prestadores de SAA e SES de países dos 5 continentes, com destaque 

para Inglaterra e País de Gales e Espanha com 7 estudos cada, seguidos por Austrália e 

Portugal com 5 e 4 trabalhos respectivamente. 

O levantamento completo contendo informações sumarizadas sobre cada um dos 

36 estudos internacionais está no Apêndice A desta dissertação. No Quadro 15, os referidos 

estudos foram agrupados de acordo com quatro temáticas: efeito do tipo de propriedade sobre 

a eficiência, impacto da regulação sobre a eficiência, influência de outros fatores externos 

sobre a eficiência e metodologia DEA para avaliação de desempenho em um ambiente 

regulado. 

 



 

 

56 

 

Quadro 15 – Principais resultados de estudos com DEA aplicados aos SAA e SES – 

experiência internacional 

Tema Quantidade Resumos dos principais resultados 

Efeito do tipo de 

propriedade 

sobre a eficiência 

10 

Resultados inconclusivos / Sem diferenças significativas nos níveis 

de eficiência entre prestadores públicos e privados (Byrnes; 

Grosskopf; Hayes, 1986; Ordóñez; Bru, 2003; Kirkpatrick; Parker; 

Zhang, 2006; García-Sanchez, 2006; García-Rubio; González-

Gómez; Guardiola, 2009; Munisamy, 2009; Carvalho; Marques, 

2011) 

Prestador público mais eficiente que o privado (Norton Junior; 

Weber Junior, 2009; García-Rubio; González-Gómez; Wanden-

Berge, 2009; Romano; Guerrini, 2011) 

Prestador privado mais eficiente que o público (García-Rubio; 

González-Gómez; Guardiola, 2009; Picazo-Tadeo; Sáez-Fernández; 

González-Gomez, 2009; Munisamy, 2009) 

Impacto da 

regulação sobre a 

eficiência 

7 

Não teve impacto positivo (Anwandter; Ozuna, 2002) 

Impacto positivo (Erbetta; Cave, 2007; De Witte; Marques, 2010; 

Byrnes et al, 2010; Carvalho; Marques, 2011; Portela et al, 2011; 

Mbuvi; De Witte; Perelman, 2012) 

Influência de 

outros fatores 

externos sobre a 

eficiência 

16 

Municipalização não teve impacto positivo (Anwandter; Ozuna, 

2002) 

Variáveis de qualidade afetam os índices de eficiência (Woodbury; 

Dollery, 2004; Picazo-Tadeo; Sáez-Fernández; González-Gomez, 

2008) 

Fatores ambientais – densidade populacional, nível de precipitação 

anual, fonte de água subterrânea ou de superfície, proporção de 

demanda residencial e industrial, características topográficas, 

localização geográfica, perdas de água, densidade da rede, 

desenvolvimento econômico, entre outros – afetam os índices de 

eficiência (García-Sánchez, 2006; Haug, 2007; García-Valiñas; 

Muñiz, 2007; Renzetti; Dupont, 2009; Norton Junior; Weber Junior, 

2009; Picazo-Tadeo; Sáez-Fernández; González-Gomez, 2009; 

Zschille; Walter, 2009; Byrnes et al, 2010; Romano; Guerrini, 2011; 

Carvalho; Marques, 2011; Herrala; Huotari; Haapasalo, 2012; 

Abbott; Cohen; Wang, 2012; Mbuvi; De Witte; Perelman, 2012) 

Método DEA 

para avaliação de 

desempenho em 

um ambiente 

regulado 

16 

A utilização da DEA é adequada ao processo de avaliação de 

desempenho (Aida et al, 1998; Cubbin; Tzanidakis, 1998; 

Thanassoulis, 2000a e 2000b; Fitzgerald; Storbeck, 2003; 

Woodbury; Dollery, 2004; García-Valiñas; Muñiz, 2007; Berg; Lin, 

2007; Lin; Berg, 2008; Da Cruz; Carvalho, 2013) 

Diferenças entre os índices de eficiência e rankings calculados com 

DEA e com outras abordagens – análise de regressão e fronteira 

estocástica (Cubbin; Tzanidakis, 1998; Zschille; Walter, 2009) 

Semelhanças entre os índices de eficiência e rankings calculados 

com DEA e com outras abordagens – análise de regressão e 

fronteira estocástica (Thanassoulis, 2000b; Berg; Lin, 2007) 

Há espaço para melhoria no desempenho dos prestadores 

(Woodbury; Dollery, 2004; Coelli; Walding, 2005; Singh; 

Upadhyay; Mittal, 2010; Silva, 2011) 

Houve melhoria de produtividade no período analisado (Coelli; 

Walding, 2005; Lin; Berg, 2008; Portela et al, 2011; Abbott; Cohen; 

Wang, 2012) 
Fonte: Elaboração da autora. 

Nota: É possível que seja destacado mais de um tema para um mesmo estudo. 
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Entre os principais resultados desses estudos pode-se destacar que dos 7 trabalhos 

que investigaram o  impacto da regulação sobre a eficiência, 6 encontraram um impacto 

positivo, evidenciando o importante papel de um modelo de regulação por incentivos. Vale 

ressaltar também que todos os 10 trabalhos que se propuseram a verificar a adequação da 

DEA para mensuração de eficiência de prestadores de SAA e SES chegaram a um resultado 

favorável, apresentando diferentes formas de como a DEA pode agregar valor em um 

ambiente regulado.  

Da análise do Quadro 15, também se pode perceber a importância de considerar o 

efeito das variáveis ambientais e de qualidade sobre a eficiência dos prestadores para 

promover uma avaliação de desempenho mais justa e precisa, assim como, também é 

demonstrada a falta de consenso no que se refere ao impacto do tipo de propriedade (pública 

ou privada) sobre a eficiência dos prestadores de SAA e SES. 

Conforme dito no início deste tópico, verificada a adequação do método DEA 

para mensurar a eficiência de prestadores de SAA e SES e compor o processo de avaliação de 

desempenho em um ambiente regulado, é preciso definir as características do modelo a ser 

utilizado. Os Gráficos 8 e 9 apresentam as especificações utilizadas entre os estudos 

internacionais, demonstrado a predominância daqueles que optaram pelo uso combinado de 

retornos constantes de escala e retornos variáveis de escala, o que possibilita a análise 

desagregada da eficiência técnica total (CRS), eficiência técnica pura (VRS) e eficiência de 

escala (CRS/VRS).  

 

Gráfico 8 – Tratamento dado à escala de produção em estudos internacionais com DEA 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

Legenda: CRS (retornos constantes de escala); VRS (retornos variáveis de escala); NE (não especificado). 

6; 17% 

13; 36% 

15; 42% 

2; 5% 

CRS VRS CRS e VRS NE
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 No que se refere à orientação dada ao modelo, predominou a orientação a insumo, 

que pode ser justificada pelo fato dos prestadores de SAA e SES não terem controle sobre sua 

oferta, pois “geralmente devem fornecer serviços a uma área geográfica fixa” (COELLI; 

WALDING, 2005, p. 14). 

 

Gráfico 9 – Orientação do modelo em estudos internacionais com DEA 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

Legenda: NE (não especificado). 

 

Quanto às variáveis utilizadas para compor os modelos de DEA dos 36 estudos 

internacionais selecionados, foram identificadas 60 diferentes insumos e produtos, 

destacando-se as variáveis “despesa ou quantidade de pessoal”, “extensão de rede de água ou 

esgoto” e “gastos operacionais” como as mais utilizadas para insumo e as variáveis “volume 

de água distribuída”, “número de ligações de água ou esgoto” e “número de clientes de água 

ou esgoto” como as mais frequentes entre os produtos. No Quadro 16 estão dispostas as 

variáveis que tiveram mais de uma ocorrência como insumo ou produto entre os modelos de 

DEA pesquisados. 

 

Quadro 16 – Ocorrências de variáveis mais utilizadas como insumo ou produto nos estudos 

internacionais com DEA 

Variável Insumo Produto 

Ativos totais ($ ou nº) 7  

Cobertura do serviço (%)  4 

Continuidade do serviço (horas)  4 

Energia elétrica ($ ou Kw/h) 2  

Extensão de rede (km; água e/ou esgoto) 18 6 

Gastos com materiais ($) 2  

Gastos com serviços de terceiros 2  

30; 83% 

2; 6% 4; 11% 

Insumo Produto NE
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Variável Insumo Produto 

Gastos de capital ($) 4  

Gastos operacionais ($) 17  

Gastos totais ($) 2 1 

Número de clientes (água e/ou esgoto)  9 

Número de ligações (água e/ou esgoto) 2 15 

Número de parâmetros ou análises realizadas na água  3 

Outros gastos operacionais ($) 4  

Perdas de água (m
3
 ou %) 5 1 

Pessoal ($ ou nº) 19  

População atendida (nº de habitantes)  2 

Receitas operacionais ($)  2 

Volume de água bruta por fonte (m3; de superfície, subterrânea ou 

comprada) 
6  

Volume de água distribuída (m
3
)  20 

Volume de água distribuída por classe de consumidor (m
3
; residencial e 

não-residencial) 
 3 

Volume de esgoto coletado (m
3
)  2 

Volume de esgoto tratado (m
3
)  4 

Volume faturado de água (m3)  8 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 No contexto brasileiro, foram identificados apenas 8 estudos, detalhados no 

Quadro 17, que utilizaram DEA para mensurar a eficiência e avaliar o desempenho de 

prestadores de SAA e SES. Todos os trabalhos incluíram abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, o que não ocorreu entre os estudos no âmbito internacional, onde 

predominaram as pesquisas sobre abastecimento de água. 

 

Quadro 17 – Revisão da literatura empírica de estudos com DEA aplicados aos SAA e SES – 

experiência nacional 

Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / 

Período 

analisado 

Especificações DEA / 

Variáveis 
Objetivos / Principais resultados 

1 

26 

companhias 

estaduais de 

saneamento 

básico 

CRS-I e VRS-I 

Determinar o grau de eficiência técnica das 26 

companhias estaduais de saneamento básico, 

através da metodologia DEA - Análise 

Envoltória de Dados. 

Carmo; 

Távora 

Junior 

(2003) 

2000 

(I): mão-de-obra (número de 

empregados); volume produzido 

de água; Volume coletado de 

esgoto; extensão da rede de água; 

extensão da rede de esgoto. 

(O): volume faturado de água; 

volume faturado de esgoto; 

quantidades de economias ativas 

de água; quantidades de 

economias ativas de esgoto. 

As companhias estaduais de saneamento básico, 

de um modo geral apresentaram bons resultados 

nos dois modelos DEA. Entretanto, observou-se 

que, a ineficiência técnica foi mais expressiva 

que a ineficiência de escala. 

Retornos crescentes de escala. 

Observou-se que a região mais eficiente foi a 

Sudeste, em seguida vieram as regiões: Sul, 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 

2 

71 maiores 

empresas 

prestadoras de 

SAA e SES 

VRS-O 

Verificar a aplicabilidade da metodologia de 

análise de envoltória de dados - DEA ao setor de 

saneamento. 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / 

Período 

analisado 

Especificações DEA / 

Variáveis 
Objetivos / Principais resultados 

Castro 

(2003) 
2000 

(I): despesas de exploração. 

(O): volume de água consumido; 

extensão da rede de água; 

quantidade de ligações ativas de 

água; quantidade de ligações 

ativas de esgoto. 

Quanto ao Método, a DEA mostrou-se útil e 

robusto para identificação das empresas 

eficientes, principalmente devido ao poder 

discriminatório, uma vez que os dados para as 

variáveis utilizadas mostraram-se altamente 

correlacionados. 

O grupo de empresas eficientes apresentou-se 

razoavelmente estável, mesmo com a supressão 

de uma variável – Ligações Ativas de Esgoto - 

no modelo proposto, ou com a divisão da 

amostra em dois subgrupos. 

3 

20 

companhias 

estaduais de 

saneamento 

básico 

VRS-O 

Caracterizar a eficiência relativa das companhias 

estaduais de saneamento no Brasil para o período 

recente e discutir a viabilidade de implementação 

de esquemas de competição por comparação 

(yardstick competition). 

Tupper; 

Resende 

(2004) 

1996 a 2000 

(I): despesas de pessoal; custos 

operacionais; outros custos 

operacionais. 

(O): Volume produzido de água; 

Volume de esgoto tratado; 

população atendida com água; 

população atendida com esgoto 

tratado. 

Foram detectadas importantes ineficiências entre 

as companhias estaduais. 

É possível ajustar as medidas de eficiência 

relativa para heterogeneidades regionais.  

A construção de regras de reembolso de despesas 

com base na eficiência relativa de prestadores 

regionalmente separados e comparáveis indicou a 

possibilidade de redução de custos relevantes. 

4 

104 

prestadores de 

SAA e SES 

(25 prestam 

apenas SAA e 

79 trabalham 

com SAA e 

SES; 20 são 

prestadores 

regionais; 93 

são 

prestadores 

públicos e 11 

são privados) 

CRS-I e VRS-I 

Malmquist 

Mostrar que as questões relativas ao grande 

debate a respeito do nível de governo no qual a 

autoridade concedente deve residir e como os 

operadores privados podem cumprir os objetivos 

sociais, não são as barreiras cruciais para o 

desenvolvimento do setor de saneamento no 

Brasil, quando se olha para o desempenho da 

produtividade dos prestadores de SAA e SES. 

Motta; 

Moreira 

(2006) 

1998 a 2002 

(I): custos operacionais totais. 

(O): volume produzido de água; 

volume de água distribuída; 

ligações de água; volume de 

esgoto coletado; ligações de 

esgoto; volume de esgoto tratado. 

O tipo de propriedade a nível local, não implica 

um nível de eficiência mais elevado. 

Os efeitos de escala desfrutados pelos operadores 

regionais não resultam em melhoria na sua 

eficiência e nem na redução de seus níveis 

tarifários. 

5 

57 prestadores 

de SAA/SES 

no estado de 

São Paulo 

CRS-O e VRS-O 

Traçar um cenário para a mensuração da 

eficiência dos operadores do Estado de São 

Paulo, com o intuito de guiar o 

regulador para uma futura política de preços para 

o setor. 

Grigolin 

(2007) 
1995 a 2004 

(I): consumo total de energia 

elétrica nos sistemas de água; 

consumo total de energia elétrica 

nos sistemas de esgotos; despesa 

com pessoal próprio; despesa 

com produtos químicos; despesa 

com energia elétrica; despesa 

com serviços de terceiros; 

No período analisado, a média anual da 

eficiência das firmas caiu. 

Em média, firmas privadas são mais eficientes 

que operadores municipais e regionais, se 

assumirmos retornos constantes de escala. A 

empresa regional é mais eficiente que a privada e 

a municipal se considerarmos retornos variáveis 

de escala. Entretanto, as tarifas da empresa 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / 

Período 

analisado 

Especificações DEA / 

Variáveis 
Objetivos / Principais resultados 

quantidade total de empregados 

próprios. 

(O): volume produzido de água; 

volume de esgoto tratado. 

regional, em média, são maiores aquelas de seus 

pares.  

Baixa correlação entre todas as medidas de 

eficiência total e os preços de produtos. 

6 

36 empresas 

de saneamento 

brasileiras 

VRS-O 
Analisar a eficiência das empresas de 

saneamento dos municípios brasileiros. 

Sampaio; 

Sampaio 

(2007) 

1998 a 2003 

(I): despesas totais com serviço; 

número de empregados; extensão 

da rede de água; extensão da rede 

de esgoto. 

(O): população total atendida com 

água; quantidade de ligações 

ativas de água; percentual de 

água tratada; receita operacional 

direta - água; população total 

atendida com esgoto; quantidade 

de ligações ativas de esgoto; 

percentual de esgoto tratado; 

receita operacional direta - 

esgoto. 

Os resultados do modelo DEA mostraram que a 

eficiência média global manteve-se bastante 

estável no período analisado, obtendo uma média 

do coeficiente de eficiência de 0,947. 

Com relação à eficiência média do sistema de 

abastecimento de água, o coeficiente foi de 

0,876. A média mais baixa de eficiência das 

empresas foi do sistema de coleta e tratamento de 

esgoto, que foi de 0,736. 

Com relação à eficiência global, destaca-se como 

região mais eficiente a Sudeste, seguida da Sul, 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte. 

7 

26 empresas 

sediadas em 

capitais de 

estados 

brasileiros 

CRS e VRS 
Analisar e avaliar a eficiência do setor de 

saneamento no Brasil. 

Sato (2011) 2005 a 2008 

(I): receita operacional direta 

total; quantidade total de 

empregados próprios. 

(O): volume de água tratado em 

ETAs; quantidade de ligações 

totais de água; volume de esgoto 

tratado; quantidade de ligações 

ativas de esgoto. 

Os resultados empíricos sugerem que existe 

grande variação de eficiência na análise dos 

estados e que é possível melhorar 

significativamente os níveis de desempenho do 

setor em algumas regiões. 

A região Sudeste foi mais eficiente no período 

analisado, enquanto que a região Nordeste 

liderou os índices de ineficiência. 

8 

41 prestadores 

de SAA/SES 

(regime de 

sociedade 

anônima) 

DEA aditivo (DSBM) 

VRS-I 

Desenvolver um escore do desempenho 

econômico-financeiro dos operadores de águas e 

esgotos brasileiros em um processo de 

universalização do acesso e explicar esse 

desempenho por meio da estrutura regulatória a 

que estão submetidos. 

Barbosa 

(2012) 
2005-2010 

(I): gastos da exploração; gastos 

de capital. 

(O): volume faturado de água; 

volume faturado de esgoto. 

Free link: situação financeira. 

Os resultados revelaram que o desempenho dos 

operadores brasileiros é em média 67,45%, mas 

não está ganhando produtividade. A experiência, 

o âmbito de atuação e a especialização das 

agências reguladoras não afetam o desempenho, 

todavia a submissão do operador a um método de 

regulação econômica do tipo híbrido melhora o 

desempenho em 22,44%, enquanto o método 

Rate of return melhora em 7,42%, e os métodos 

Price-cap e Revenue-cap não afetam o 

desempenho do setor.  

Fonte: Elaboração da autora. 

Legenda: SAA (serviços de abastecimento de água); SES (serviços de esgotamento sanitário); DEA (análise 

envoltória de dados); CRS-I (retornos constantes de escala, orientado a insumo); CRS-O (retornos constantes de 

escala, orientado a produto); VRS-I (retornos variáveis de escala, orientado a insumo); VRS-O (retornos 

variáveis à escala, orientado a produto); I (insumos); O (produtos); DSBM (Dynamic Slack Based Model). 
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 Com o objetivo de determinar o grau de eficiência de 26 CESBs, Carmo e Távora 

Junior (2003) aplicaram um modelo de DEA utilizando dados do SNIS referentes ao ano 2000 

e encontraram uma média de 93,88% para eficiência técnica total, inferior à média da 

eficiência de escala que foi de 96,15%. Considerando o ranking gerado pelo índice de 

eficiência técnica total (ETT), 15 CESBs foram consideradas eficientes, sendo a CESAN (ES) 

a DMU apontada pelos autores como líder, pois foi mais vezes referência para as demais 

CESB e “quanto maior a frequência que uma empresa aparece no grupo de referência, mais 

alta é a oportunidade do seu desempenho ser considerado excelente” (CARMO E TÁVORA, 

2003, p. 11). Quanto à localização das CESBs, a região apontada como mais eficiente pelos 

pesquisadores foi a Sudeste e a menos eficiente foi a região Nordeste, que teve a CAEMA 

(MA) como companhia menos eficiente. 

 Também desenvolvendo um estudo para o ano 2000, Castro (2003) verificou a 

aplicabilidade da metodologia DEA ao setor de saneamento, através da aplicação da DEA 

para mensurar a eficiência dos 71 maiores prestadores de SAA e SES do Brasil (22 de 

abrangência regional e 49 de abrangência local) de acordo com o número de ligações ativas de 

água. O autor, que utilizou o modelo com retornos variáveis de escala, concluiu que a DEA é 

adequada para mensurar a eficiência de prestadores no setor de saneamento, pois permitiu 

identificar o grupo das 11 DMUs eficientes. Castro (2003, p. 94) destaca que “o fato de 

conseguir apontar diferenças e distinguir as empresas eficientes, mesmo com os dados tão 

correlacionados, colocou o método em vantagem com relação às técnicas paramétricas 

tradicionais [...]”. 

 Ampliando o foco para além da mensuração da eficiência dos prestadores como 

nos dois estudos anteriores, Tupper e Resende (2004) discutiram a viabilidade de 

implementação de esquemas de competição por comparação (yardstick competition) no setor 

de saneamento brasileiro tendo em vista a necessidade de incentivar a melhoria da eficiência 

no setor e obter redução de custos. Nesse sentido, os autores utilizaram um modelo de DEA 

com retornos variáveis de escala e orientado a produto, como fez Castro (2003), e 

caracterizaram a eficiência relativa de 20 CESB utilizando dados do SNIS para o período de 

1996 a 2000. Com os resultados da DEA foram identificadas importantes ineficiências entre 

as companhias estaduais. 

Como a yardstick competition pressupõe a existência de unidades comparáveis, os 

autores ajustaram as medidas de eficiência mensuradas com DEA inserindo-as como variável 

dependente de uma regressão e consideraram como variáveis explicativas: a densidade da 

rede de água e de esgoto (população atendida/extensão de rede) e o índice de perdas de água. 
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Os autores chegaram a índices de eficiência diferentes e concluíram que é possível ajustar as 

medidas de eficiências relativas para heterogeneidades regionais. Por fim, os autores propõem 

um esquema de yardstick competition baseado nos índices de eficiência relativa ajustados e 

evidenciam a viabilidade da proposta, bem como a sua importância diante da possibilidade de 

reduções de custos no setor. 

Trazendo para o debate importantes questões relativas ao setor de saneamento no 

Brasil, o estudo conduzido por Motta e Moreira (2006) analisa se a produtividade no setor é 

influenciada pelos tipos de prestadores de serviços: regionais, autárquicos e privados. Para 

tanto, os autores mensuraram os índices de eficiência por tipo de prestador (104 no total) para 

o período de 1998 a 2002 (dados do SNIS) e concluíram que a eficiência dos SAA e SES 

locais não é influenciada pelo tipo de propriedade (pública ou privada). No que se refere à 

comparação entre operação regional ou local dos SAA e SES, o estudo evidenciou que 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. 

Dando continuidade a análise, Motta e Moreira (2006) utilizaram o Índice de 

Malmquist para decompor o fator de produtividade total no período entre 1998 e 2002. O 

efeito de emparelhamento (catch-up) foi superior à mudança da fronteira (frontier shift) até o 

ano 2001 e os resultados apontam para uma aproximação mais rápida da fronteira por parte 

dos prestadores privados em relação aos públicos. A conclusão dos pesquisadores, a partir do 

conjunto de resultados apresentado no estudo, ressalta a importância da regulação por 

incentivos e da contribuição que a regulação adequada pode dar para o processo de 

universalização dos serviços: 

 

[...] na ausência de incentivos de eficiência, os prestadores dissipam o seu potencial 

de produtividade e aplicam tarifas mais altas. Isso quer dizer 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. Ao fazer isso, o ambiente de negócios é restaurado, 

permitindo a expansão racional e sustentável da cobertura do serviço. (MOTTA; 

MOREIRA, 2006, p. 194) 

 

Com foco no estado de São Paulo e com o intuito de dar subsídios para a 

formulação de uma futura política de preços para o setor, Grigolin (2007) conduziu uma 

análise da eficiência de 57 prestadores de SAA e SES com base em dados do SNIS para o 

período de 1995 a 2004.  O autor revelou que a média anual da eficiência das firmas caiu no 

período analisado e identificou que empresas privadas foram mais eficientes em uma 

condição de retornos constantes de escala, mas que a empresa regional (SABESP) foi mais 
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eficiente com retornos variáveis de escala. Alinhado com o que foi apresentado por Motta e 

Moreira (2006) para todo o Brasil, a empresa regional apresentou as maiores tarifas médias. 

Grigolin (2007) destaca ainda que diante das distorções existentes no sistema tarifário foi 

encontrada uma baixa correlação entre as medidas de eficiência e os preços. 

Outra análise da eficiência de prestadores de SAA e SES no Brasil foi conduzida 

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 chegaram a uma média 

do coeficiente de eficiência de 94,7%, com retornos variáveis de escala, e demonstraram que a 

eficiência média global manteve-se estável no período analisado. Os pesquisadores 

calcularam índices de eficiência separados para abastecimento de água e para esgotamento 

sanitário, e obtiveram uma eficiência média de 87,6% e 73,6% respectivamente. O estudo 

também apresentou uma análise da eficiência por localização dos prestadores e, assim como 

Carmo e Távora Junior (2003), encontrou a região Sudeste como mais eficiente, no entanto, a 

região Norte teve os menores níveis de eficiência e não a Nordeste como foi apresentado por 

Carmo e Távora Junior (2003).  

Ainda sobre a mensuração de eficiência de prestadores de SAA e SES por região, 

Sato (2011) realizou estudo com 26 empresas sediadas em capitais brasileiras que resultou na 

região Sudeste como mais eficiente e na região Nordeste como menos eficiente, em 

consonância com o estudo de Carmo e Távora Junior (2003). O autor também demonstrou em 

sua pesquisa que é possível melhorar consideravelmente o desempenho dos prestadores de 

SAA e SES, diante da grande variação de níveis de eficiência que foi percebida durante o 

período de 2005 a 2008 (dados do SNIS). 

O último estudo identificado para o caso brasileiro foi conduzido por Barbosa 

(2012) com o intuito de desenvolver um escore do desempenho econômico-financeiro dos 

prestadores de SAA e SES e explicar esse desempenho por meio da estrutura regulatória a que 

estão submetidos. Nesse sentido, Barbosa (2012) aplicou um modelo de DEA Dinâmico 

(DSBM) com retornos variáveis de escala para uma amostra de 41 prestadores de SAA e SES 

utilizando dados do SNIS do período de 2005 a 2010. O autor encontrou um escore médio de 

eficiência de 67,45%, tendo 9 prestadores compondo a fronteira de eficiência. Barbosa (2012) 

agrupou os prestadores de serviços de acordo com o seu nível de desempenho e obteve o 

seguinte resultado: 27,5% dos prestadores com desempenho fraco (até 0,4897), 22,5% com 

desempenho razoável (acima de 0,4897 a 0,6104), 25% com desempenho bom (acima de 

0,6104 a 0,9454), 2,5% com desempenho muito bom (acima de 0,9454 e menor que 1) e 

22,5% com desempenho excelente (igual a 1). 
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No geral, esses resultados sugerem que o setor, na média, não está avançando em 

termos de eficiência, sustentabilidade e universalização do acesso, ainda que a Lei n. 

11.445/2007 e o Decreto n. 7.217/2010 exijam dos operadores esses avanços em 

seus princípios, pondo a realidade brasileira em uma zona de perigo. Por esse 

motivo, o setor brasileiro de águas e esgotos precisa ser mais bem explorado, 

incentivado e regulado (BARBOSA, 2012, p. 51). 

 

Assim como foi feito em outros estudos, como o de Tupper e Resende (2004), o 

autor utilizou os escores de eficiência como variável dependente de uma regressão e passou a 

analisar os resultados apresentados pelo modelo econométrico. No que se refere à regulação, 

Barbosa (2012) evidenciou que a experiência da agência reguladora, medida em anos, e sua 

especialização (se regula apenas o setor de saneamento ou não) não influenciam o 

desempenho dos prestadores de SAA e SES, no entanto, o método de regulação econômica 

(para definição de tarifas) a que esse prestador é submetido tem impacto sobre o seu nível de 

desempenho. 

Quanto às especificações dos modelos utilizados nos estudos nacionais, 4 deles 

utilizaram modelos com retornos variáveis de escala e os outros 4 trabalhos optaram pelo uso 

combinado de retornos constantes de escala e retornos variáveis de escala. Diferente do que 

ocorreu com os estudos internacionais, predominou a orientação a produto com 4 ocorrências 

entre os nacionais, 3 outros trabalhos foram orientados a insumo e em um dos estudos a 

orientação do modelo não foi informada. No que se refere ao conjunto de variáveis, foram 

identificados 24 insumos e produtos distintos conforme disposto no Quadro 18. Entre os 

insumos podem-se destacar “despesa ou quantidade de pessoal”, “gastos operacionais ou de 

exploração” e “energia elétrica ($ ou Kw/h)”; já entre os produtos, o mais usado foi “número 

de ligações ativas (água e ou esgoto)”, seguido por “população atendida (água e/ou esgoto)” e 

“volume faturado (água e/ou esgoto)”. 

 

Quadro 18 – Ocorrências de variáveis mais utilizadas como insumo ou produto nos estudos 

nacionais com DEA 

Variável Insumo Produto 

Despesa com produtos químicos 1  

Despesa com serviços de terceiros 1  

Despesas totais com serviço / Custos operacionais totais ($) 2  

Energia elétrica ($ ou Kw/h) 3  

Extensão de rede (km; água e/ou esgoto) 2 2 

Gastos de capital 1  

Gastos operacionais / de exploração ($) 3  

Número de economias ativas (água e/ou esgoto)  2 

Número de ligações ativas (água e/ou esgoto)  7 

Número de ligações totais de água  1 

Outros custos operacionais ($) 1  

Percentual de água tratada  1 
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Variável Insumo Produto 

Percentual de esgoto tratado  1 

Pessoal ($, nº) 6  

População atendida (nº de habitantes; água e/ou esgoto)  4 

Receita operacional direta – total ($) 1  

Receita operacional direta ($; água e/ou esgoto)  2 

Volume coletado de esgoto (m
3
) 1 1 

Volume de água consumido (m
3
)  1 

Volume de água distribuída  1 

Volume de água tratado em ETAs  1 

Volume de esgoto tratado (m
3
)  4 

Volume faturado (m
3
; água e/ou esgoto)  4 

Volume produzido de água (m
3
) 1 3 

Fonte: Elaboração da autora. 
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4 DADOS E METODOLOGIA 

 

 Como já foi exposto nas seções anteriores, o saneamento básico é um setor 

complexo, portanto, é importante que seja adotada uma estratégia metodológica capaz de 

absorver a diversidade de questões inerentes ao saneamento básico com vistas a um melhor 

entendimento do setor.  

 Com isso, esta seção descreve as estratégias selecionadas para a operacionalização 

da pesquisa, que resultam em um estudo dividido em 3 etapas, conforme apresentado na 

Figura 10. 

 

Figura 10 – Mapa da estratégia da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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4.1 Caracterização da pesquisa 

 

 O presente estudo está aqui caracterizado segundo seus fins e seus meios, para 

tanto é utilizada a taxionomia proposta por Vergara (2011). Quanto aos fins trata-se de uma 

pesquisa descritiva e explicativa. É descritiva uma vez que são apresentados diversos aspectos 

que caracterizam os fenômenos da regulação e da eficiência dos prestadores de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, buscando estabelecer relações entre eles. Já 

seu caráter explicativo reside no fato de buscar esclarecer alguns dos aspectos que 

influenciam essa relação. No que se refere aos meios, a pesquisa é bibliográfica e documental. 

 Nessa perspectiva, foi utilizado um enfoque analítico baseado na estratégia 

explanatória sequencial que segundo Creswell: 

 

É caracterizada pela coleta e pela análise de dados quantitativos em uma primeira 

fase da pesquisa, seguidas de coleta e análise de dados qualitativos em uma segunda 

fase que é desenvolvida sobre os resultados quantitativos iniciais. [...] Assim, as 

duas formas de dados estão separadas, porém conectadas. (CRESWELL, 2010, p. 

247). 

 

4.2 Abrangência do estudo 

 

 Este estudo foi realizado nas 27 capitais brasileiras, por apresentarem mais 

elementos para a análise da regulação dos serviços e possibilitarem um olhar para todas as 

regiões do país. De acordo com dados do SNIS e da ABAR, a pesquisa contempla um 

universo de 32 prestadores de serviços sediados em capitais e 23 entidades reguladoras 

conforme descrito no Apêndice B. 

 No que diz respeito ao período analisado, a pesquisa abrange os anos de 2006 e 

2011. Dessa forma, foi avaliado o período imediatamente anterior à aprovação do atual marco 

regulatório do setor (LNSB) e o último ano com dados publicados pelo SNIS. Com isso, foi 

possível investigar possíveis mudanças ocorridas no setor de saneamento após a instituição do 

marco regulatório. 

 Foram incluídos na pesquisa 29 dos 32 prestadores de SAA e SES sediados em 

capitais brasileiras, uma vez que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém (SAAEB), 

a Companhia de Saneamento do Amazonas (COSAMA) e o Departamento Estadual de 

Pavimentação e Saneamento (DEPASA) do Acre não atuaram com serviços de esgotamento 

sanitário no período pesquisado. A homogeneidade dos prestadores de serviços é essencial 
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para a análise de eficiência, portanto, optou-se por incluir apenas os prestadores que atuam 

com abastecimento de água e com esgotamento sanitário. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

 Os dados utilizados na primeira e na segunda etapa da pesquisa, dispostos nos 

Apêndices C e D, foram coletados na base do SNIS, através da consulta a planilhas 

consolidadas para o ano de 2011 e do aplicativo “SNIS – Série Histórica 2010”, que 

disponibiliza todos os dados referentes ao “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos” 

desde 1995. Os referidos dados dizem respeito a informações e indicadores relativos a 

aspectos gerais, operacionais, econômico-financeiros, contábeis, administrativos e de 

qualidade dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário existentes dos 

municípios brasileiros. 

 A representatividade da amostra do SNIS tem crescido a cada ano e em 2011 

preencheram dados dos formulários completos para os componentes “água e esgotos” 1.172 

prestadores de serviços que atendem a 4.956 municípios com abastecimento de água e a 1.958 

municípios com esgotamento sanitário, correspondendo, respectivamente a 97,3% e 80,4% de 

toda a população urbana do país (MINISTÉRIO DAS CIDADES/SNSA, 2013). Vale ressaltar 

que o SNIS é alimentado com informações declaratórias dos prestadores de SAA e SES, mas 

o sistema realiza “cerca de 500 testes de consistência nas informações fornecidas, segundo 

duas naturezas de ocorrências: os erros propriamente ditos e as suspeições de erros, ambos 

corrigidos” (GRIGOLIN, 2007, p. 44). 

 Na última etapa foi analisada a normatização editada pelas entidades responsáveis 

pela regulação dos prestadores de serviços pesquisados. Tais documentos foram coletados 

diretamente nos sites das entidades reguladoras e no Diário Oficial, quando necessário e 

possível. 

 

4.4 Análise dos dados 

 

 Os dados coletados na pesquisa foram analisados em 3 etapas. Na primeira etapa, 

foi desenvolvida uma avaliação da eficiência dos prestadores de SAA e SES, aplicando a 

Análise Envoltória de Dados (DEA). Em seguida, foi utilizado o Índice de Malmquist para 

captar a variação da produtividade dos prestadores de SAA e SES entre 2006 e 2011. Por fim, 

na terceira etapa foi realizada uma análise documental do conjunto de normas das entidades 
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reguladoras, permitindo o aprofundamento da investigação sobre a possível influência das 

atividades regulatórias na eficiência dos prestadores de serviços.  

 No Quadro 19 está apresentado um resumo da estratégia de análise de dados e sua 

vinculação aos objetivos desta pesquisa. Nos tópicos seguintes estão detalhadas as 3 etapas 

definidas para a análise de dados. 

 

Quadro 19 – Resumo da estratégia de análise de dados 

Objetivo geral: analisar a atuação das entidades reguladoras no que se refere à indução da eficiência 

dos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil. 

Objetivos específicos Etapa Ferramentas 

a) Avaliar a eficiência dos 

prestadores de serviços de 

abastecimento de água e 

esgotamento sanitário; 

1) Primeira etapa. 

a. Análise Envoltória 

de Dados (DEA). 

 

DEA Solver (v. 7.0). 

MS Excel 2010. 

b) Examinar a variação da 

produtividade dos 

prestadores de serviços de 

abastecimento de água e 

esgotamento sanitário ao 

longo do tempo; 

2) Segunda etapa. 

a. Índice de 

Malmquist. 

c) Investigar a influência das 

atividades regulatórias de 

normatização sobre o nível 

de eficiência e a variação da 

produtividade dos 

prestadores de serviços de 

abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 

3) Terceira etapa. 

a. Análise 

documental das 

normas. 

- 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

4.4.1 Mensuração da eficiência com Análise envoltória de dados (DEA) 

 

 A primeira etapa visa atender o objetivo “a” da pesquisa e, portanto, desenvolver 

uma avaliação da eficiência dos prestadores de SAA e SES, por meio do método de Análise 

Envoltória de Dados (DEA). Para tanto, foram estruturados três modelos de DEA e aplicados 

aos anos de 2006 e 2011. A execução dos modelos foi feita com auxílio do software DEA 

Solver (v. 7.0). 

 Como já foi mencionado na seção anterior, a aplicação da DEA pressupõe 

algumas escolhas quanto à especificação do modelo e com relação ao conjunto de variáveis 

que serão incluídas como insumos e produtos. Tais aspectos são detalhados nos tópicos a 

seguir. 
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4.4.1.1 Especificações do modelo 

  

Da análise da literatura empírica sobre mensuração de eficiência de prestadores de 

SAA e SES com uso da DEA, foi possível perceber a predominância de trabalhos que 

utilizaram retornos constantes de escala (CRS) e retornos variáveis de escala (VRS) 

combinados, seguidos por trabalhos que optaram apenas por retornos variáveis de escala, em 

sua maioria orientados a insumo. 

Nesta pesquisa foram utilizados os modelos clássicos DEA CCR (CRS) e DEA 

BCC (VRS), conforme descrito no referencial teórico. Dessa forma, foi possível analisar não 

apenas a eficiência técnica total (CRS), mas também a eficiência técnica pura (VRS) e a 

eficiência de escala (CRS/VRS) em um primeiro momento. Em seguida, foi utilizado apenas o 

modelo BCC como suporte para realização de outras análises. 

Sobre a escolha do BCC como modelo principal, apesar de predominante, não se 

trata de unanimidade, principalmente, no que se refere a questões ligadas à regulação. 

Thanassoulis (2000a, p. 10) destaca que é possível argumentar em nome do interesse público 

que “as avaliações no contexto regulatório devem estar sempre sob retornos constantes de 

escala desde que o tamanho de escala seja controlável pela administração, independentemente 

da verdadeira natureza de rendimentos de escala em que cada firma passe a operar”. Trata-se 

da ideia de que os custos decorrentes das ineficiências de escala não sejam repassados ao 

público, no entanto, o próprio autor menciona argumentos contrários como o que a escala 

também depende de variáveis ambientais que estão fora do controle da firma. 

Ainda sobre a utilização de retornos variáveis de escala, De Witte e Marques 

(2010, p. 202) destacam que se trata de um modelo menos rigoroso, que garante a comparação 

apenas de DMUs semelhantes e se alinha ao fato de que “os prestadores de serviços de água 

não podem mudar o seu tamanho no curto prazo”. No caso brasileiro, Sampaio e Sampaio 

(2007) ressaltam a grande variação nos tamanhos e características das empresas por eles 

analisadas, o que também é verificado neste trabalho. 

Também se optou por trabalhar com a orientação a insumo nesta pesquisa, o que 

se justifica, não só pela predominância dessa orientação na literatura, mas pelo fato de que se 

propõe incentivar o alcance de custos operacionais eficientes pelos prestadores de SAA e SES 

em sintonia com a lógica da regulação por incentivos. 
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4.4.1.2 Variáveis selecionadas 

 

 Como pôde ser observado na revisão da literatura, existe uma diversidade 

considerável de variáveis que podem ser usadas como insumos e produtos para avaliação da 

eficiência de prestadores de SAA e SES. Tomando como base os estudos existentes e 

considerando as características desta pesquisa – objetivos, disponibilidade de dados e 

quantidade de DMUs avaliadas – foram selecionadas seis variáveis para compor três modelos 

DEA (I, II e III) conforme disposto no Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Variáveis do modelo DEA 

Variáveis DEA 
Sigla / 

Unidade 
Definição no SNIS 

Despesas de exploração 

(insumo) 
I, II e III 

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 

Índice de perdas na 

distribuição 
(insumo) 

II e III 
IPD 

(%) 

O quociente entre o volume de água 

(produzido + tratado importado - de serviço) 

menos o volume de água consumido e o 

volume de água (produzido + tratado 

importado - de serviço). 

Código SNIS: IN049 

Volume de água faturado 

(produto) 
I e III 

VAF 

(1.000 m3/ano) 

Volume anual de água debitado ao total de 

economias (medidas e não medidas), para 

fins de faturamento. Inclui o volume de água 

tratada exportado para outro prestador de 

serviços. 

Código SNIS: AG011 

Volume de esgotos 

faturado 

(produto) 

I e III 
VEF 

(1.000 m3/ano) 

Volume anual de esgoto debitado ao total de 

economias, para fins de faturamento. Em 

geral é considerado como sendo um 

percentual do volume de água faturado na 

mesma economia. Inclui o volume anual 

faturado decorrente da importação de 

esgotos.  

Código SNIS: ES007 

Quantidade de economias 

ativas de água 

(produto) 

I, II e III 
EAA 

(economias) 

Quantidade de economias ativas de água, 

que estavam em pleno funcionamento no 

último dia do ano de referência. 

Código SNIS: AG003 

Quantidade de economias 

ativas de esgotos 

(produto) 

I, II e III 
EAE 

(economias) 

Quantidade de economias ativas de esgotos 

que estavam em pleno funcionamento no 

último dia do ano de referência. 

Código SNIS: ES003 

Fonte: Elaboração da autora a partir do glossário do SNIS (MINISTÉRIO DAS CIDADES/SNSA, 2013). 
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 O modelo DEA I foi baseado principalmente na análise dos insumos e produtos 

mais utilizados na literatura e contempla as despesas de exploração como insumo e os 

volumes faturados e as economias ativas de água e esgotos como produtos. O DEA II é o 

modelo proposto pela Agência Reguladora de Serviços de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo (ARSESP) dentro do contexto da revisão tarifária da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e não considera os volumes como produtos e inclui 

o índice de perdas de água como insumo. Vale ressaltar que, como foi dito em seção anterior, 

a ARSESP e a ADASA são as entidades reguladoras brasileiras que efetivamente 

incorporaram a produtividade e a eficiência econômica em seus processos de reajuste e 

revisão de tarifas, mas como a ADASA optou pela metodologia de “empresa de referência”, 

apenas a ARSESP tem trabalhado com DEA. Por fim, o DEA III é um modelo híbrido, nesse 

sentido, contempla todas as variáveis. A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva para os 

anos de 2006 e 2011 do conjunto de variáveis utilizado. 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva das variáveis do modelo DEA 

Variáveis Ano Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

DEX 

(R$ 1.000,00/ano) 

2006 423.970,97 629.420,31 13.197,86 3.125.947,01 

2011 631.545,01 953.404,84 21.730,00 5.015.334,03 

IPD 

(%) 

2006 48,35 12,37 26,38 79,18 

2011 45,91 14,59 24,76 73,27 

VAF 

(1.000 m
3
/ano) 

2006 222.286,92 349.908,08 5.339,80 1.806.417,00 

2011 249.063,48 391.753,62 9.856,00 2.044.640,00 

VEF 

(1.000 m
3
/ano) 

2006 101.944,39 234.697,37 906,90 1.245.738,50 

2011 121.346,11 279.313,89 0,00 1.486.391,13 

EAA 

(economias) 

2006 1.167.830,28 1.620.158,82 36.229,00 8.176.048,00 

2011 1.406.522,97 1.893.229,22 54.458,00 9.290.035,00 

EAE 

(economias) 

2006 560.545,69 1.232.623,05 2.835,00 6.542.197,00 

2011 723.613,03 1.496.765,77 4.264,00 7.738.278,00 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 A DEX representa os custos operacionais do prestador e é uma variável que 

aparece em praticamente todos os modelos DEA estudados. Segundo Barbosa (2012, p. 33), 

“a eficiência na alocação dos gastos da exploração [...] proporciona economias que 

potencializam a capacidade financeira geral dos operadores. Essa lógica explicaria a geração 

de maior folga no caixa para realização de investimentos futuros na cobertura dos serviços”. 

Trata-se também de uma variável de grande importância para o cálculo de tarifas, por esses 

motivos está presente em todos os modelos aqui propostos. 
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 A quantidade de economias ativas de água e de esgotos também está presente 

como produto dos três modelos propostos. As economias estão relacionadas ao número de 

usuários atendidos pelos prestadores, é um produto que está diretamente ligado à cobertura 

dos serviços e, consequentemente, ao processo de universalização do acesso a SAA e SES. 

Para os modelos que não consideram essa variável cabe considerar o argumento da OFWAT, 

entidade reguladora na Inglaterra e no País de Gales, que reconheceu que “o objetivo de 

distribuidores de água não é distribuir tanta água quanto possível, mas conectar o maior 

número de famílias possível com custo eficiente e qualidade” (WALTER et al, 2009, p. 226). 

 Os volumes de água e esgoto são variáveis importantes para a definição dos custos 

operacionais eficientes e também muito usadas como produtos nos modelos DEA, no entanto, 

o modelo proposto pela ARSESP (DEA II) não inclui os volumes. A agência reguladora, que 

usou como DMUs do seu estudo prestadores de SAA e SES do Reino Unido, além dos 

brasileiros, explicou na Nota Técnica nº 01/2013 (ARSESP, 2013, p. 54) que utilizou apenas 

“economias de água e esgoto como produtos para conservar a consistência interna (não há 

dados das ligações para as empresas do Reino Unido) e porque os dados de economias 

aparentam ser mais precisos e confiáveis que os de volumes”.  A SABESP questionou a 

decisão da ARSESP e argumentou: 

 

Considerar somente as economias como produto da indústria implica em 

descaracterizar o serviço de saneamento que integra ao menos 5 grandes etapas: 

produção, distribuição, coleta, tratamento e atendimento comercial. Na análise 

realizada pela ARSESP, por exemplo, pode-se considerar duas empresas que 

possuem o mesmo número de economias, porém volumes e, por consequência, 

consumos médios diferentes como sendo igualmente comparáveis. Nesse caso, as 

estruturas de custos destas empresas seriam distintas, ceteris paribus, e a eficiência 

estimada de cada empresa estaria inconsistente. (SABESP, 2013, p. 62) 

 

 Sobre o uso dos volumes como produtos, Thanassoulis (2000a), ao discutir a 

escolha das variáveis a serem utilizadas por ele, admite que o modelo DEA apenas com 

número de ligações e extensão de rede como produtos seria o reflexo mais justo da eficiência 

das empresas analisadas. Contudo, o pesquisador optou por incluir o volume de água 

distribuída no modelo, pois a referida variável daria para as empresas que oferecem grandes 

volumes de água em relação ao número de ligações atendidas o "benefício da dúvida", 

resultando em uma exigência de economia de custos dessas empresas menor do que se a 

variável do volume não fosse considerada. 

Abbott, Cohen e Wang (2012) chamam atenção para outro aspecto e destacam que 

a conservação da água, combatendo o consumo elevado e o desperdício por parte dos 
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usuários, também é objetivo dos prestadores de serviços, logo, argumentam que usar os 

volumes como produtos pode gerar resultados distorcidos. 

A última variável proposta foi o índice de perdas na distribuição, incluída como 

insumo nos modelos DEA II e III. Trata-se de uma variável relevante, principalmente para o 

caso brasileiro que conta com altos índices de perdas entre os prestadores de SAA e SES. A 

ARSESP ressalta que o esquema regulatório que busca os custos eficientes deve identificar 

também as perdas eficientes, pois “o controle das perdas de água tem um impacto direto nos 

custos de produção, uma vez que reduz o consumo de energia elétrica, produtos químicos, 

entre outros com forte participação na estrutura de custos” (ARSESP, 2013, p. 14). Nesse 

sentido, Ordoñez e Bru (2003, p. 92) defendem que uma análise de eficiência completa requer 

a introdução no modelo da “porcentagem de água que se perde por má conservação das redes 

ou por falta de um sistema eficaz de controle de perdas”. 

A SABESP foi contra a inclusão do índice de perdas no modelo proposto pela 

ARSESP argumentando que se trata de uma variável ambiental. De fato, a variável é 

encontrada na literatura como variável ambiental (TUPPER; RESENDE, 2004), mas também 

é usada como insumo (GARCÍA-RUBIO; GONZÁLEZ-GÓMEZ; GUARDIOLA, 2009) ou 

mesmo como produto não desejado (ABBOTT; COHEN; WANG, 2012). 

Diante do exposto, os resultados dos três modelos DEA são apresentados, no 

entanto, para fins de construção de ranking e realização de análises desagregadas de acordo 

com as características dos prestadores de SAA e SES (localização, abrangência e propriedade) 

e das entidades reguladoras (abrangência, ano de criação, atividade de normatização), foi 

selecionado como modelo principal o DEA III com retornos variáveis de escala e orientado a 

insumo. Na Figura 11 está demonstrado o modelo principal com suas respectivas variáveis de 

insumo e produto.  

 

Figura 11 – Modelo DEA III (principal) para prestadores de SAA e SES 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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4.4.2 Variação da produtividade com Índice de Malmquist 

 

Nesta segunda etapa, foi examinada a variação da produtividade dos prestadores 

de SAA e SES entre 2006 e 2011 conforme previsto no objetivo “b” da pesquisa. Nesse 

sentido foi calculado o Índice de Malmquist também com auxílio do software DEA Solver (v. 

7.0). As mesmas variáveis utilizadas no modelo DEA III, descritas no tópico anterior, foram 

aplicadas como insumos e produtos para cálculo do Índice de Malmquist com retornos 

variáveis de escala e orientado a insumo. 

Em seguida, foi realizada a análise decomposta do Índice de Malmquist para 

captar os efeitos do emparelhamento (catch-up) e do deslocamento da fronteira de eficiência 

(frontier-shift). Por fim, foram realizadas análises desagregadas de acordo com as 

características dos prestadores de serviços e das entidades reguladores. 

 

4.4.3 Análise documental das normas regulatórias 

 

 Para atendimento do objetivo específico “c”, ou seja, investigar a influência das 

atividades regulatórias de normatização sobre o nível de eficiência e a variação da 

produtividade dos prestadores de SAA e SES, foi realizada uma análise documental das 

normas editadas por entidades reguladoras incluídas nesta pesquisa. Essa etapa, realizada a 

partir dos resultados obtidos nas etapas anteriores, buscou estruturar um entendimento sobre a 

forma como as entidades reguladoras estão utilizando suas atividades de normatização para 

incentivar a eficiência dos prestadores de SAA e SES. 

 As normas analisadas contemplaram resoluções, deliberações e notas técnicas e 

sua seleção foi feita com base na classificação desenvolvida por Marques Neto (2009), já 

apresentada no referencial teórico desta pesquisa. O autor classificou a eficiência a ser 

incentivada pelas entidades reguladoras em alocativa e prestacional. A primeira se refere 

basicamente a mecanismos tarifários de indução à eficiência econômica, já a segunda diz 

respeito às condições de prestação de serviços, ao uso de novas tecnologias e à avaliação 

sistemática da eficiência técnica dos prestadores. Nesse sentido, foram incluídas na análise 

normas que contemplassem esses aspectos. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Conforme descrito na seção anterior, a estratégia de análise dos dados desta 

pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira delas se refere à mensuração e avaliação dos 

níveis de eficiência dos prestadores de SAA e SES por meio da DEA e a segunda etapa foca 

na variação da produtividade desses prestadores ao longo do período estudado, entre 2006 e 

2011, com a aplicação do Índice de Malmquist. 

A última etapa consiste na análise da atividade regulatória de normatização com 

base no conteúdo das normas editadas pelas entidades reguladoras estudadas com o intuito de 

aprofundar o entendimento sobre a influência dessas atividades na eficiência e na 

produtividade dos prestadores de SAA e SES. 

Nesse sentido, esta seção apresenta os principais resultados das três etapas de 

pesquisa, promovendo uma discussão com base na teoria e na literatura empírica. 

 

5.1 Avaliação da eficiência dos prestadores de SAA e SES por meio da DEA 

 

 Com o intuito de mensurar e permitir a análise da eficiência dos prestadores de 

SAA e SES, em atenção ao proposto no primeiro objetivo específico desta pesquisa, foram 

desenhados três modelos de DEA (I, II e III) já descritos na seção anterior. As variáveis que 

foram utilizadas para compor os modelos DEA, também apresentadas na seção anterior, 

foram: despesas de exploração (DEX) e índice de perdas na distribuição (IPD), como 

insumos; e volume de água faturado (VAF), volume de esgotos faturado (VEF), quantidade de 

economias ativas de água (EAA) e quantidade de economias ativas de esgotos (EAE), como 

produtos. 

Nos três casos foram aplicados os modelos CCR (CRS) e BCC (VRS) orientados 

a insumo, permitindo a análise da eficiência técnica pura (ETP), da eficiência de escala (ES) e 

da eficiência técnica total (ETT). A Tabela 5 apresenta o resumo dos resultados para os três 

modelos em 2006 e 2011. 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 5 para o ano de 2006, percebe-se 

que, para os três modelos, a média da ES foi a mais alta, no entanto, o maior número de 

DMUs eficientes foi verificado na ETP, desconsiderando os efeitos da escala. O modelo DEA 

III, que considera todas as variáveis de insumos e produtos, apresentou a maior média de ETP 

(84,89%) e ETT (78,06%), mas a maior média para ES (93,49%) foi alcançada no modelo 

DEA I, que não considera o IPD como insumo. 
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Tabela 5 – Resumo dos resultados dos modelos DEA para prestadores de SAA e SES 

 
Eficiência Técnica Pura Eficiência de Escala Eficiência Técnica Total 

Modelos DEA I II III I II III I II III 

2006          

Média 0,8123 0,8047 0,8489 0,9349 0,8695 0,9160 0,7567 0,7016 0,7806 

Desvio-padrão 0,1679 0,1509 0,1402 0,0753 0,1383 0,1060 0,1596 0,1827 0,1691 

Máximo 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Mínimo 0,3908 0,5611 0,5756 0,6550 0,5171 0,6078 0,3498 0,2976 0,3498 

DMUs eficientes 9 9 11 4 5 8 4 5 7 

Observações 29 29 29 

2011 
         

Média 0,7502 0,8427 0,8553 0,9194 0,7856 0,8372 0,6897 0,6638 0,7178 

Desvio-padrão 0,1924 0,1520 0,1493 0,0869 0,1889 0,1494 0,1907 0,2159 0,1919 

Máximo 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Mínimo 0,4240 0,5532 0,5563 0,6993 0,3783 0,5020 0,3614 0,2861 0,3614 

DMUs eficientes 7 11 11 4 6 6 4 6 6 

Observações 29 29 29 

Fonte: Elaboração da autora. 

  

 No que se refere ao ano de 2011 percebe-se um avanço na média da ETP tanto 

para os modelos DEA II (84,27%) quanto para o DEA III (85,53%) superando as médias 

alcançadas para ES nos dois casos. O modelo DEA I continuou apresentando melhor 

resultado no que se refere à ES (91,94%), mas apresentou uma queda na média de ETP, 

passando de 81,23% em 2006 para 75,02% em 2011. Vale ressaltar que o DEA I considera 

como insumo apenas as DEX, não incluindo o IPD, que apresentou redução entre 2006 e 2011 

como pôde ser observado na Tabela 4 (estatísticas descritivas das variáveis). 

 Os rankings dos 29 prestadores de SAA e SES estudados, com base no 

desempenho do nível de ETP, para os três modelos DEA em 2006 e 2011 estão detalhados 

nos Apêndices E, F, e G. Da comparação desses rankings, foi possível verificar que a maior 

variação no ano de 2006 ocorreu entre os modelos DEA I e DEA II, quando foi incluído o 

insumo IPD e retirados os produtos VAF e VEF, com isso, 9 DMUs (31,03%)  subiram de 

posição  e 12 DMUs (41,37%) caíram no ranking. Em 2011, essa mesma mudança do modelo 

DEA I para o DEA II e a alteração sofrida apenas com a inclusão do IPD como insumo na 

mudança do modelo DEA I para o DEA III tiveram o mesmo impacto sobre o ranking, em 

ambos os casos 10 DMUs (34,48%) subiram de posição e 12 DMUs (41,37%) caíram. 

 Também foi possível constatar, ao comparar os rankings, que tanto em 2006 como 

em 2011, 7 DMUs foram eficientes nos 3 modelos DEA, sendo que CAGECE, DMAE, 

SABESP, SAERB e SANEPAR foram eficientes nos dois anos. A CAER foi eficiente nos 3 
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modelos no ano de 2006, mas em 2011 não alcançou a eficiência no DEA I, já a COPASA foi 

eficiente nos 3 modelos em 2011 e no ano de 2006 não repetiu o desempenho no DEA I. Os 

casos extremos quanto ao ranking ficam com os desempenhos da EMBASA e da CEDAE: a 

EMBASA foi eficiente nos 3 modelos em 2006, mas ficou fora da fronteira também nos 3 

modelos em 2011; já a CEDAE não alcançou a fronteira de eficiência em nenhum dos 

modelos em 2006 e foi apontada como eficiente nos 3 modelos DEA em 2011. 

 Com base em abordagem empregada por Barbosa (2012), que agrupou as DMUs 

de acordo com faixas de níveis de eficiência (fraco, razoável, bom, muito bom e excelente) 

definidas com a utilização dos quartis da série do escore de eficiência, os prestadores de SAA 

e SES analisados nesta pesquisa também foram classificados em 5 grupos de desempenho de 

acordo com o seu nível de ETP. No Quadro 21 estão dispostos os resultados para o ano de 

2006 nos 3 modelos DEA e no Quadro 22 para o ano de 2011. 

 A partir da análise dos quadros para 2006 e 2011, percebe-se que, 

independentemente do modelo DEA, 27,5% dos prestadores de SAA e SES analisados estão 

classificados nos grupos de desempenho fraco ou razoável; 24,1% estão incluídos no grupo de 

desempenho bom; e quase a metade dos prestadores, 48,2%, está inserida no grupo de 

desempenho muito bom ou excelente. 

 Para todos os modelos e anos, a quantidade de prestadores classificados com 

desempenho fraco, razoável ou bom é a mesma. No modelo DEA I a alteração de 2006 para 

2011 ocorreu entre as faixas de desempenho muito bom, que subiu de 17,2% para 24,1%, e 

desempenho excelente, que caiu de 31,0% para 24,1%. Já no modelo DEA II ocorreu o 

inverso, a proporção de prestadores na faixa de desempenho muito bom caiu de 17,2% em 

2006 para 10,3% em 2011 e a faixa excelente teve um aumento de 31,0% em 2006 para 

37,9% em 2011. No caso do modelo DEA III, a distribuição da quantidade dos prestadores 

entre as faixas de desempenho foi a mesma nos 2 anos. 

 Outro ponto interessante diz respeito a quais prestadores de SAA e SES estão 

classificados em cada grupo de desempenho. Durante os anos de 2006 e 2011, para todos os 

modelos de DEA, 4 prestadores se mantiveram entre as faixas de desempenho fraco e 

razoável: CAERD, CAGEPA, DESO e AGESPISA (destacados em vermelho nos Quadros 21 

e 22). Já para nos grupos de desempenho muito bom e excelente essa estabilidade ocorreu 

com 9 prestadores: SANEATINS, COPASA, SANECAP, CAGECE, DMAE, SABESP, 

SANEPAR, CAER E SAERB (destacados em verde nos Quadros 21 e 22). 
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Quadro 21 – Classificação do desempenho dos prestadores de SAA e SES – 2006 

DEA 
Desempenho 

ETP (VRS) 
Prestadores de SAA e SES 

% da 

amostra 

I 

Fraco 
(de 0 a 0,3908) 

CAERD 3,4% 

Razoável  
(acima de 0,3908 até 

0,6681) 

CAGEPA, CASAL, CASAN, DESO, AGESPISA, 

CAESB e CAEMA 
24,1% 

Bom 
(acima de 0,6681 até 

0,8187) 

CEDAE, ADA, COSANPA, COMPESA, 

CORSAN, AG e SANEAGO 
24,1% 

Muito bom 
(acima de 0,8187 e 

menor que 1) 

SANEATINS, COPASA, SANECAP, CAESA e 

SANESUL 
17,2% 

Excelente 
(igual a 1) 

CAGECE, CAERN, DMAE, SABESP, CESAN, 

SANEPAR, CAER, EMBASA e SAERB 
31,0% 

II 

Fraco 
(de 0 a 0,5611) 

CAEMA 3,4% 

Razoável  
(acima de 0,5611 até 

0,6976) 

AGESPISA, CASAN, CASAL, CAGEPA, DESO, 

CEDAE e CAERD 
24,1% 

Bom 
(acima de 0,6976 até 

0,7574) 

CAESA, CAERN, ADA, COSANPA, CESAN, AG 

e CORSAN 
24,1% 

Muito bom 
(acima de 0,7574 e 

menor que 1) 

CAESB, SANESUL, SANEAGO, SANECAP e 

COMPESA 
17,2% 

Excelente 
(igual a 1) 

SANEPAR, CAGECE, DMAE, EMBASA, 

SABESP, COPASA, SANEATINS, CAER e 

SAERB 

31,0% 

III 

Fraco 
(de 0 a 0, 5756) 

CAERD 3,4% 

Razoável  
(acima de 0,5756 até 

0,7579) 

CORSAN, AGESPISA, CASAN, CAGEPA, 

CASAL, DESO e CAEMA 
24,1% 

Bom 
(acima de 0,7579 até 

0,8565) 

CAESA, CEDAE, SANEAGO, ADA, COSANPA, 

COMPESA e AG 
24,1% 

Muito bom 
(acima de 0,8565 e 

menor que 1) 
CAESB, SANECAP e SANESUL 10,3% 

Excelente 
(igual a 1) 

SANEPAR, CAGECE, CAERN, DMAE, 

EMBASA, SABESP, CESAN, COPASA, 

SANEATINS, CAER e SAERB 
37,9% 

Fonte: Elaboração da autora. 

 



 

 

81 

 

Quadro 22 – Classificação do desempenho dos prestadores de SAA e SES – 2011 

DEA 
Desempenho 

ETP (VRS) 
Prestadores de SAA e SES 

% da 

amostra 

I 

Fraco 
(de 0 a 0,4240) 

CAERD 3,4% 

Razoável 
(acima de 0,4240 até 

0,5888) 

CAESA, SANEAGO, CAGEPA, AGESPISA, 

CORSAN, DESO e CASAN 
24,1% 

Bom 
(acima de 0,5888 até 

0,7111) 

CASAL, AG, COSANPA, COMPESA, SANESUL, 

CAERN e CAESB 
24,1% 

Muito bom 
(acima de 0,7111 e 

menor que 1) 

CAEMA, EMBASA, SANEATINS, SANECAP, 

CESAN, ADA e CAER 
24,1% 

Excelente 
(igual a 1) 

SANEPAR, CAGECE, DMAE, SABESP, 

CEDAE, COPASA e SAERB 
24,1% 

II 

Fraco 
(de 0 a 0,5532) 

DESO 3,4% 

Razoável 
(acima de 0,5532 até 

0,7198) 

CAERD, ADA, CORSAN, COMPESA, 

CAGEPA, CAERN e AGESPISA 
24,1% 

Bom 
(acima de 0,7198 até 

0,8617) 

SANESUL, SANEAGO, CESAN, CAESA, 

CASAL, COSANPA e CASAN 
24,1% 

Muito bom 
(acima de 0,8617 e 

menor que 1) 
CAEMA, SANECAP e EMBASA 10,3% 

Excelente 
(igual a 1) 

COPASA, SANEPAR, CAGECE, DMAE, 

CEDAE, SABESP, SANEATINS, SAERB, 

CAESB, AG e CAER 
37,9% 

III 

Fraco 
(de 0 a 0, 5563) 

DESO 3,4% 

Razoável 
(acima de 0,5563 até 

0,7205) 

CASAN, CAERD, CORSAN, COMPESA, 

CAGEPA, CAERN e AGESPISA 
24,1% 

Bom 
(acima de 0,7205 até 

0,8968) 

EMBASA, SANESUL, SANEAGO, ADA, 

CAESA, COSANPA e CASAL 
24,1% 

Muito bom 
(acima de 0,8968 e 

menor que 1) 
SANECAP, CAEMA e CESAN 10,3% 

Excelente 
(igual a 1) 

COPASA, SANEPAR, CAGECE, DMAE, 

CEDAE, SABESP, SANEATINS, SAERB, AG, 

CAESB e CAER 
37,9% 

Fonte: Elaboração da autora. 
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Concluída a análise geral dos resultados dos 3 modelos DEA, as próximas 

análises, conforme foi explicado na seção que tratou da metodologia desta pesquisa, se 

baseiam no modelo DEA III, com retornos variáveis de escala (ETP) e orientado a insumos. 

No que se refere às características dos prestadores de SAA e SES, a primeira análise trata do 

desempenho dos prestadores de acordo com a sua região geográfica. 

Conforme o disposto na Tabela 6, tanto em 2006 como em 2011 os prestadores da 

região Sudeste apresentaram um melhor desempenho em relação à ETP com médias de 

95,47% e 98,27%, respectivamente. A região que teve o desempenho mais baixo foi a 

Nordeste com média de ETP de 78,67% em 2006 e 74,36% em 2011, o que significa dizer 

que, nesse último ano, o prestador médio do Nordeste poderia reduzir seus insumos (DEX e 

IPD), proporcionalmente, em 25,64% gerando a mesma quantidade de produtos (VAF, VEF, 

EAA e EAE) - trata-se de uma ineficiência relevante, principalmente, diante dos desafios 

enfrentados pelo setor como é o caso da universalização do acesso a SAA e SES. Os estudos 

de Carmo e Távora Junior (2003) e Sato (2011) também apontaram a região Sudeste como 

mais eficiente e a região Nordeste com níveis mais baixos de eficiência. 

 

Tabela 6 – Média de ETP dos prestadores de SAA e SES por região 

Região 
Prestadores de SAA e SES Média ETP – DEA III 

Nº % da amostra 2006 2011 

Norte 7 24,1% 0,8600 0,8696 

Nordeste 9 31,0% 0,7867 0,7436 

Centro-Oeste 5 17,2% 0,8496 0,9402 

Sudeste 4 13,8% 0,9547 0,9827 

Sul 4 13,8% 0,8628 0,8481 

Fonte: Elaboração da autora. 

Nota: O número de prestadores não coincide com o número de capitais por região, pois Campo Grande-MS e 

Porto Alegre-RS são sedes de 2 prestadores de SAA e SES cada. 

 

 Outras importantes características dos prestadores de SAA e SES se referem à 

abrangência de atuação, local ou regional, e ao tipo propriedade, pública ou privada. Na 

Tabela 7 podem ser visualizadas as médias de ETP para tais características e é possível 

verificar que os prestadores de abrangência local e propriedade privada foram mais eficientes 

na média para os anos de 2006 e 2011. Também é interessante notar que, em relação à média, 

houve uma queda no nível de ETP tanto para os prestadores regionais como para os 

prestadores públicos. 
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Tabela 7 – Média de ETP dos prestadores de SAA e SES por abrangência e propriedade 

 

Prestadores de SAA e SES Média ETP – DEA III 

Nº % da amostra 2006 2011 

Abrangência     

Local 5 17,24% 0,8889 0,9585 

Regional 24 82,76% 0,8406 0,8338 

Propriedade     

Pública 26 89,66% 0,8486 0,8460 

Privada 3 10,34% 0,8510 0,9357 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Quanto à situação da regulação dos prestadores de SAA e SES, da análise da 

Tabela 8 percebe-se que houve um crescimento no número de prestadores de SAA e SES 

regulados de 12 prestadores em 2006 para 20 em 2011, o que pode ser consequência do 

surgimento de novas entidades reguladoras após a aprovação do marco regulatório do setor de 

saneamento, com a promulgação da LNSB em janeiro de 2007. No entanto, a média de ETP 

foi maior entre os prestadores não regulados tanto em 2006 como em 2011, o que representa o 

oposto do que se poderia esperar diante do que propõe a teoria da regulação por incentivos e 

diante de resultados de estudos empíricos que apontam para efeitos positivos da regulação 

sobre a eficiência (ERBETTA; CAVE, 2007; DE WITTE; MARQUES, 2010; BYRNES ET 

AL, 2010; CARVALHO; MARQUES, 2011; PORTELA ET AL, 2011; MBUVI; DE WITTE; 

PERELMAN, 2012). 

 

Tabela 8 – Média de ETP dos prestadores de SAA e SES regulados e não regulados 

 

Prestadores de SAA e SES 
Média ETP – DEA III 

Nº % da amostra 

Regulação 2006    

Sim 12 41,4% 0,8112 

Não 17 58,6% 0,8755 

Regulação 2011    

Sim 20 69,0% 0,8491 

Não 9 31,0% 0,8691 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Mesmo com a expectativa descrita anteriormente sobre o potencial efeito da 

regulação na eficiência dos prestadores de SAA e SES, é preciso considerar que os estudos 

empíricos que foram mencionados dizem respeito à experiência internacional. Em estudo 

realizado por Barbosa (2012) para o Brasil, a variável "experiência da agência reguladora", 

medida em anos de existência da entidade, não foi estatisticamente significativa para explicar 
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o escore de desempenho econômico-financeiro dos prestadores de SAA e SES. O caso 

brasileiro apresenta particularidades: o marco regulatório é muito recente e não foi instituída 

uma entidade reguladora central, mas sim diversas entidades reguladoras estaduais, 

municipais, consorciadas que em alguns casos ainda estão se estruturando. Além disso, ainda 

existem prestadores e concessões de SAA e SES não reguladas por todo país.  

 Sobre o aspecto da abrangência da entidade reguladora, conforme disposto na 

Tabela 9, para o ano de 2006 o grupo de prestadores regulados por entidades municipais 

apresentou maior média de ETP, no entanto, a média mais alta ainda ficou com o grupo de 

prestadores não regulados. Já para 2011, a maior média de ETP foi encontrada no grupo de 

prestadores regulados por entidades consorciadas e o grupo regulado por entidades municipais 

teve o resultado mais baixo. 

  

Tabela 9 – Média de ETP dos prestadores de SAA e SES por abrangência da entidade 

reguladora 

 

Prestadores de SAA e SES 
Média ETP – DEA III 

Nº % da amostra 

Regulação 2006    

Estadual 9 30,0% 0,8084 

Municipal 4 13,3% 0,8639 

Não regulada 17 56,7% 0,8755 

Regulação 2011    

Estadual 16 50,0% 0,8598 

Municipal 4 12,5% 0,8064 

Consorciada 3 9,4% 0,9068 

Não regulada 9 28,1% 0,8691 

Fonte: Elaboração da autora. 

Nota: Os prestadores de serviços que são regulados por mais de uma agência foram contados mais de uma vez 

(CAGECE – agência estadual e municipal; CASAN – agência estadual e consociada; SABESP – agência 

estadual e consorciada). 

 

No caso desta pesquisa, que busca analisar a atuação das entidades reguladoras 

para promover a eficiência no setor, é importante destacar as características dos prestadores 

de SAA e SES não regulados que alcançaram a fronteira de eficiência com o intuito de 

identificar um padrão ou evidência de algum aspecto predominante que justifique o seu 

desempenho. 

As informações sobre os prestadores eficientes e não regulados foram 

sistematizadas no Quadro 23. Os prestadores são na maioria de abrangência regional e 

propriedade pública, distribuídos por quase todas as regiões do país. Não foi possível 
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identificar uma característica padrão, que justificasse o seu desempenho, para tanto, seria 

necessário uma análise aprofundada de cada caso. 

 

Quadro 23 – Características dos prestadores de SAA e SES eficientes e não regulados 

Característica do 

Prestador 

2006 2011 

Nº Prestadores de SAA e SES Nº Prestadores de SAA e SES 

Região 
    

Norte 3 CAER, SAERB e SANEATINS 2 CAER e SAERB 

Nordeste 1 EMBASA 0 - 

Centro-Oeste 0 - 0 - 

Sudeste 3 CESAN, COPASA E SABESP 1 CEDAE 

Sul 2 DMAE E SANEPAR 1 DMAE 

Abrangência 
    

Local 2 SAERB e DMAE 2 SAERB e DMAE 

Regional 7 

CAER, CESAN, COPASA, 

EMBASA, SABESP, 

SANEATINS E SANEPAR 

2 CAER e CEDAE 

Propriedade 
    

Pública 8 

CAER, CESAN, COPASA, 

DMAE, EMBASA, SABESP, 

SAERB E SANEPAR 

4 
CAER, CEDAE, DMAE e 

SAERB 

Privada 1 SANEATINS 0 - 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Mesmo com o advento do marco regulatório e com a criação de novas entidades 

reguladoras, as evidências até aqui apresentadas apontam para uma realidade na qual a 

atuação dessas entidades ainda não tem sido garantia de que os prestadores de SAA e SES por 

elas regulados alcançarão melhores níveis de eficiência. 

Diante desse cenário, é importante trazer mais elementos para a discussão, 

portanto, serão apresentados no próximo tópico os resultados do Índice de Malmquist para 

complementar a avaliação estática da eficiência que foi apresentada até o momento. 

 

5.2 Análise da variação da produtividade dos prestadores de SAA e SES: uma aplicação 

do Índice de Malmquist 

 

 Visando atender ao segundo objetivo específico desta pesquisa foi calculado o 

Índice de Malmquist para o período entre 2006 e 2011 e promovida uma análise da variação 

de produtividade detectada entre os prestadores, inclusive para os índices decompostos de 

emparelhamento (catch-up) e deslocamento da fronteira (frontier-shift). O Índice de 
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Malmquist foi calculado com retornos variáveis de escala, orientado a insumo e foram 

utilizadas as mesmas variáveis do modelo DEA III, já descritas anteriormente. Os resultados 

encontrados para cada prestador de SAA e SES estão dispostos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Resultados do Índice de Malmquist para 2006 => 2011 por prestador de SAA e 

SES 

Prestador de SAA e 

SES 

Índice de 

Malmquist 

Emparelhamento  

(catch-up) 

Deslocamento da 

fronteira 

(frontier-shift) 

CAEMA 1,3308 1,5508 0,8581 

AG 1,1819 1,3190 0,8961 

CAESB 1,1750 1,0866 1,0814 

CEDAE 1,1649 1,2215 0,9537 

SANEAGO 1,0646 1,0490 1,0149 

CASAN 1,0329 1,0393 0,9938 

COPASA 0,9737 1,0000 0,9737 

CASAL 0,9665 1,1231 0,8606 

DMAE 0,9261 1,0000 0,9261 

CAERD 0,9218 1,2507 0,7370 

SANEPAR 0,9151 1,0000 0,9151 

CAGECE 0,9030 1,0000 0,9030 

SANECAP 0,8936 1,1056 0,8082 

CORSAN 0,8935 0,8865 1,0079 

ADA - MA 0,8576 1,0154 0,8446 

CESAN 0,8573 0,9308 0,9210 

SANESUL 0,8531 0,9970 0,8557 

SABESP 0,8495 1,0000 0,8495 

CAGEPA 0,8370 0,9584 0,8733 

COSANPA 0,8194 0,9662 0,8481 

COMPESA 0,8152 0,8484 0,9609 

EMBASA 0,8055 0,8968 0,8982 

CAER 0,7811 1,0000 0,7811 

SANEATINS 0,7607 1,0000 0,7607 

SAERB 0,7492 1,0000 0,7492 

CAESA 0,7286 0,9274 0,7857 

AGESPISA 0,7276 0,8508 0,8552 

DESO 0,7262 0,8661 0,8384 

CAERN 0,5507 0,6322 0,8710 

Fonte: Elaboração da autora. 

  

Com base nos resultados apresentados na Tabela 10 e na visualização do Gráfico 

10, pode-se verificar que apenas 6 dos 29 prestadores de SAA e SES analisados tiveram 

aumento na sua produtividade total, obtendo um Índice de Malmquist maior que 1, a maioria 
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dos prestadores (79,31%) apresentou queda de produtividade. O maior avanço para o período 

foi alcançado pela CAEMA (1,3308) e o índice mais baixo atribuído à CAERN (0,5507).  

 

Gráfico 10 – Variação da produtividade de acordo com a quantidade de prestadores de SAA e 

SES 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

É interessante observar o alinhamento entre os resultados estáticos de eficiência 

apresentados no tópico anterior e a análise dinâmica promovida pelo Índice de Malmquist. 

Como exemplo, pode-se citar a EMBASA que, de acordo com os resultados da DEA, esteve 

na fronteira de eficiência em 2006, caiu no ranking em 2011 e de fato apresentou queda de 

produtividade, obtendo um Índice de Malmquist de 0,8055. Já a CEDAE que, também com 

base na DEA, não foi eficiente em 2006 e alcançou a fronteira em 2011, apresentou ganhos de 

produtividade com um Índice de Malmquist de 1,1649. 

 Analisando o resultado decomposto, percebe-se que o efeito de deslocamento da 

fronteira teve um peso considerável para que a maioria dos prestadores não apresentasse 

aumento da produtividade, já que em 89,65% (26 prestadores) dos casos o índice de 

deslocamento da fronteira foi menor que 1 gerando perda da produtividade total. Já para o 

índice de emparelhamento os resultados foram mais equilibrados, com 10 prestadores 

alcançando índices maiores que 1, o que representa uma aproximação desses prestadores da 

fronteira de eficiência ou uma variação pura de eficiência. 

 De uma maneira geral o conjunto dos prestadores de SAA e SES analisados 

apresentou uma queda de produtividade entre 2006 e 2011 com um Índice de Malmquist 

médio de 0,8987. No entanto foi detectado um pequeno avanço para o índice médio de 

emparelhamento que foi de 1,0180 como pode ser observado na Tabela 11.  
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Tabela 11 – Resumo dos resultados do Índice de Malmquist para 2006 => 2011 

 

Índice de 

Malmquist 

Emparelhamento  

(catch-up) 

Deslocamento da fronteira 

(frontier-shift) 

Média 0,8987 1,0180 0,8835 

Desvio-padrão 0,1658 0,1670 0,0840 

Máximo 1,3308 1,5508 1,0814 

Mínimo 0,5507 0,6322 0,7370 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 É importante ressaltar que mesmo não alcançando um aumento geral de 

produtividade, alguns prestadores de SAA e SES avançaram quanto à sua eficiência, através 

do melhor uso de seus insumos para geração de produtos, mesmo sem contar com avanços 

tecnológicos que impulsionassem o deslocamento da fronteira de eficiência. Nesse sentido, o 

efeito do emparelhamento foi decisivo para que a perda de produtividade não fosse ainda 

maior. No Gráfico 11 é possível perceber que o efeito emparelhamento está atraindo ganhos 

de produtividade, ou seja, contribuindo para que o Índice de Malmquist tenha resultados 

maiores que 1 (ultrapassando a linha pontilhada). No entanto, o efeito contrário da mudança 

tecnológica (deslocamento da fronteira) reprime esses ganhos e resulta em uma diminuição da 

produtividade total. 

 

Gráfico 11 – Resultados do Índice de Malmquist para 2006 => 2011 por prestador de SAA e 

SES. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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 Sobre o fato do efeito relacionado ao deslocamento de fronteira apresentar 

resultados inferiores ao efeito de emparelhamento, Motta e Moreira (2006) apontam esse 

fenômeno como já esperado para o setor de saneamento no Brasil. Os autores argumentam 

que como o setor não está tecnologicamente orientado, os movimentos em direção à fronteira 

(efeito catch-up) devem prevalecer em relação a movimentos de fronteira (frontier-shift). 

No que se refere à variação de produtividade nas regiões geográficas de atuação 

dos prestadores de SAA e SES, conforme demonstrado na Tabela 12, apenas a região Centro-

Oeste registrou avanço na produtividade total com um Índice de Malmquist de 1,0336. A 

maior queda de produtividade foi encontrada na região Norte, no entanto, merece destaque 

que o menor índice registrado para o efeito de emparelhamento foi o da região Nordeste 

(0,9696). Esse último resultado é relevante, pois os prestadores de SAA e SES da região 

Nordeste já apresentaram a menor média de ETP calculada através da DEA e não estão 

melhorando com o tempo.  

 

Tabela 12 – Resultados do Índice de Malmquist para 2006 => 2011 por região 

Região 

Prestadores de SAA e SES Variação na produtividade - 2006 => 2011 

Nº % da amostra 
Índice de 

Malmquist 

Emparelhamento  

(catch-up) 

Deslocamento 

da fronteira 

(frontier-shift) 

Norte 7 24,1% 0,8026 1,0228 0,7866 

Nordeste 9 31,0% 0,8514 0,9696 0,8798 

Centro-Oeste 5 17,2% 1,0336 1,1114 0,9313 

Sudeste 4 13,8% 0,9614 1,0381 0,9245 

Sul 4 13,8% 0,9419 0,9814 0,9607 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Com relação à abrangência e tipo de propriedade dos prestadores, de uma maneira 

geral, tanto os prestadores locais quanto os regionais e tanto os de propriedade pública como 

os de propriedade privada apresentaram perdas de produtividade, como pode ser observado na 

Tabela 13. Entretanto, é importante notar que a queda de produtividade foi maior entre os 

prestadores de abrangência regional, resultado que está alinhado com o encontrado por Motta 

e Moreira (2006) para o período de 1998 a 2002. Outro aspecto destacado por esses autores e 

que pode ser verificado nesta pesquisa é o de que os prestadores com abrangência local e 

propriedade privada se moveram mais rapidamente para a fronteira. Isso pode ser evidenciado 

pelo resultado médio do efeito do emparelhamento que foi maior para os prestadores locais de 

propriedade privada do que para os prestadores regionais de propriedade pública. 
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Tabela 13 – Resultados do Índice de Malmquist para 2006 => 2011 por abrangência e tipo de 

propriedade do prestador de SAA e SES 

 

Prestadores de SAA e SES Variação na produtividade - 2006 => 2011 

Nº % da amostra 
Índice de 

Malmquist 

Emparelhamento  

(catch-up) 

Deslocamento da 

fronteira 

(frontier-shift) 

Abrangência 
     

Local 5 17,2% 0,9217 1,0880 0,8448 

Regional 24 82,8% 0,8939 1,0034 0,8916 

Propriedade 
     

Pública 26 89,7% 0,8947 1,0072 0,8893 

Privada 3 10,3% 0,9334 1,1114 0,8338 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Os resultados do Índice de Malmquist também foram agrupados de acordo com os 

prestadores de SAA e SES regulados e não regulados. Nesse sentido, os prestadores foram 

divididos em três grupos, o primeiro com aqueles que já eram regulados antes de 2007, o 

segundo grupo contou com os prestadores que passaram a ser regulados a partir de 2007, e o 

último grupo reuniu os prestadores que até 2011 ainda não eram regulados. 

Como podem ser observado na Tabela 14, os prestadores que passaram a ser 

regulados a partir de 2007, ou seja, após a aprovação do marco regulatório do setor de 

saneamento básico (Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007), apresentaram uma menor queda em 

relação à produtividade total (0,9407) e um maior efeito de emparelhamento (1,0522), 

significando que os referidos prestadores estão alcançando uma melhoria pura de eficiência, 

se aproximando da fronteira. 

 

Tabela 14 – Índice Malmquist dos prestadores de SAA e SES regulados e não regulados 

Regulação 

Prestadores de SAA e SES Variação na produtividade - 2006 => 2011 

Nº % da amostra 
Índice de 

Malmquist 

Emparelhamento  

(catch-up) 

Deslocamento 

da fronteira 

(frontier-shift) 

Anterior a 

2007 
12 41,4% 0,9021 0,9805 0,9187 

A partir de 

2007 
8 27,6% 0,9407 1,0522 0,8963 

Não 

regulados 
9 31,0% 0,8568 1,0375 0,8253 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Esse último resultado observado pode ser um indício de que a nova geração de 

entidades reguladoras (pós-marco regulatório) tem atuado com estratégias mais adequadas 

para indução da melhoria da eficiência dos prestadores de SAA e SES. Para discutir melhor 
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esse aspecto, no próximo tópico são apresentados os resultados da análise da atuação das 

entidades reguladoras através da atividade regulatória de normatização. 

 

5.3 Atividade regulatória de normatização: uma análise documental sob à ótica da 

eficiência e da produtividade 

 

 Nesta última etapa de análise dos dados, a proposta é aprofundar o entendimento 

sobre a atuação das entidades reguladoras para, em atenção ao terceiro objetivo específico 

deste estudo, buscar evidências sobre o papel dessas entidades como indutoras da eficiência 

dos prestadores de SAA e SES. Nesse sentido, foi realizado um levantamento das normas 

publicadas até 2011 pelas entidades reguladoras para, em seguida, agrupá-las de acordo com 

as duas dimensões propostas por Marques Neto (2009) para eficiência dos prestadores de 

serviços: 

 Normas relacionadas à indução da eficiência alocativa (EA): mecanismos tarifários 

de indução à eficiência econômica. 

 Normas relacionadas à indução da eficiência prestacional (EP): diz respeito às 

condições de prestação de serviços, ao uso de novas tecnologias e à avaliação 

sistemática da eficiência técnica dos prestadores. 

 Com o intuito de integrar esta análise com as anteriores, os prestadores de SAA e 

SES também foram divididos em 2 grupos: o primeiro composto por prestadores com 

regulação instituída antes de 2007 e o segundo com prestadores que tiveram regulação 

instituída a partir de 2007. 

 O levantamento das normas das entidades que regulam o primeiro grupo de 

prestadores de SAA e SES está apresentado no Quadro 24. A partir dos dados sistematizados 

verificou-se que 4 entidades reguladoras (ARSAM, AGEREG, ARSETE e ARSAL), até 

2011, não haviam editado normas regulatórias para indução da eficiência. Dos 4 prestadores 

regulados (ADA-MA, AG, AGESPISA e CASAL) por essas entidades, apenas a AG alcançou 

a fronteira de eficiência, o que ocorreu em 2011. Mesmo diante da situação descrita, os 

prestadores ADA-MA e CASAL se aproximaram da fronteira de eficiência entre 2006 e 2011. 

O primeiro teve um índice do efeito do emparelhamento (catch-up) igual a 1,0154 e o 

segundo chegou a 1,1231. É importante destacar que tanto AG como ADA-MA são 

prestadores locais de propriedade privada, enquanto que os demais são públicos e de 
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abrangência regional. Vale ressaltar também que a CASAL está localizada na região Nordeste 

e os demais na Norte, as duas regiões que têm apresentado desempenho mais baixo no setor. 

 

Quadro 24 – Prestadores de SAA e SES com regulação anterior a 2007 (grupo 1) 

Prestador 

SAA / SES 

ETP  Índice de Malmquist Entidade 

reguladora 

Normas 

2006 2011 FPT Catch-up Frontier EA EP TA 

ADA - MA 0,7950 0,8072 0,8576 1,0154 0,8446 ARSAM 0 0 0 

AG 0,7582 1,0000 1,1819 1,3190 0,8961 AGEREG 0 0 0 

AGESPISA 0,6976 0,5935 0,7276 0,8508 0,8552 ARSETE 0 0 0 

CAERN 1,0000 0,6322 0,5507 0,6322 0,8710 ARSBAN* 7 2 9 

CAESB 0,9203 1,0000 1,1750 1,0866 1,0814 ADASA 14 2 16 

CAGECE 1,0000 1,0000 0,9030 1,0000 0,9030 
ARCE 1 15 16 

ACFOR 0 6 6 

CAGEPA 0,6755 0,6474 0,8370 0,9584 0,8733 ARPB 1 1 2 

CASAL 0,6700 0,7525 0,9665 1,1231 0,8606 ARSAL 0 0 0 

COMPESA 0,7815 0,6630 0,8152 0,8484 0,9609 ARPE 2 3 5 

CORSAN 0,7579 0,6719 0,8935 0,8865 1,0079 AGERGS 4 1 5 

SANEAGO 0,8113 0,8510 1,0646 1,0490 1,0149 AGR 2 4 6 

SANESUL 0,8672 0,8646 0,8531 0,9970 0,8557 AGEPAN 0 1 1 

Fonte: Elaboração da autora. 

Legenda: ETP (eficiência técnica pura); FPT (fator de produtividade total); EA (eficiência alocativa); EP 

(eficiência prestacional); TA (total acumulado). 

Nota 1: Destacados em vermelho prestadores de SAA e SES que não receberam normatização regulatória. 

Nota 2: No quantitativo de normas da ARSBAN estão sendo consideradas 5 normas de autorização de reajuste 

tarifário que foram emitidas em nome do Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB), pois esta era a 

prática da época. 

 

 Desse grupo de prestadores regulados, CAGECE e CAESB foram os que 

apresentaram maior número de normas editadas por suas entidades reguladoras e também os 

que alcançaram melhor desempenho geral com base em resultados da DEA e do Índice de 

Malmquist. A CAGECE esteve na fronteira de eficiência em 2006 e 2011, portanto, manteve 

seu nível de eficiência no decorrer do tempo com um índice de emparelhamento igual a 1. Já a 

CAESB ficou próxima da fronteira de eficiência em 2006 e teve ganhos de produtividade 

durante o período, tanto do ponto de vista do efeito de emparelhamento (1,0866), como do 

deslocamento da fronteira (1,0814), passando a compor a fronteira de eficiência em 2011. 

No caso da CAGECE, regulada pela ARCE (estadual) e pela ACFOR (municipal), 

as entidades editaram 22 normas, sendo 1 relacionada com EA e 21 com EP. A norma que diz 

respeito à EA foi editada pela ARCE e se refere à revisão da tarifa média praticada pela 

CAGECE em 2010, mas não detalha mecanismos de indução à eficiência que permitam 

ganhos de produtividade. As normas relacionadas à EP tratam de temas como qualidade da 

água e de esgotos, condições gerais na prestação e utilização de SAA e SES, procedimentos 
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gerais a serem adotados na prestação de SAA e SES, acesso on-line aos sistemas gerenciais da 

CAGECE por parte da entidade reguladora e previsão de sanções administrativas. Foi possível 

identificar nas normas aspectos que estão alinhados com o marco regulatório do setor: 

 previsão de estabelecimento de metas de cobertura e qualidade dos SAA e SES a 

serem acompanhadas pela entidade reguladora; 

 exigência de elaboração de planos de exploração dos SAA e SES e emissão de 

relatórios periódicos; 

 instituição de mecanismos que permitem uma avaliação sistemática do prestador de 

serviços por parte da entidade reguladora; e 

 a inserção da ideia de eficiência como algo que deve ser perseguido pelo prestador de 

SAA e SES. 

 Com uma estratégia diferente da apresentada pela ARCE, a ADASA editou maior 

número de normas relacionadas à EA, 14 no total. Tais normas trataram de reajustes tarifários 

anuais, mas também do processo referente à primeira revisão tarifária da CAESB com 

resultados parciais apresentados em 2010. Sobre a metodologia adotada pela ADASA para 

revisão tarifária, a própria norma afirma que está definida com base no princípio da regulação 

por incentivo e regime tarifário por preço-teto (price-cap). Alinhada com o que prevê o marco 

regulatório, a ADASA aplica mecanismos (como os reajustes anuais e resultados parciais da 

revisão) para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da CAESB e ao mesmo tempo 

garantir um processo de revisão tarifária, que apesar de longo, apresenta mecanismos que 

induzem a eficiência e os ganhos de produtividade, como, por exemplo, a definição dos custos 

operacionais eficientes com base na metodologia de empresa de referência. 

 Quanto às 2 normas relacionadas à EP, uma diz respeito a condições da prestação 

e utilização dos SAA e SES, similar a que foi prevista pela ARCE e contemplando a 

eficiência como responsabilidade do prestador. A outra norma trata de procedimentos para a 

instalação de hidrômetros individualizados em condomínios verticais residenciais e de uso 

misto e é justificada pelo desenvolvimento de novas tecnologias que minimizam os custos e 

transtornos na implantação de hidrometração individualizada. A última norma de EP está 

alinhada com a proposta de estimular o uso de tecnologias modernas e eficientes conforme 

previsto na LNSB.  

 A CAERN foi o terceiro prestador de SAA e SES em números de normas editadas 

pela entidade reguladora, no entanto, tendo como exceção o ano de 2006, quando esteve na 

fronteira de eficiência, o prestador não apresentou resultado satisfatório quanto ao seu 
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desempenho. A ARSBAN editou 7 normas relacionadas à EA, que tratam basicamente de 

autorização para reajuste tarifário, e em 5 delas estão previstas metas a serem cumpridas pela 

CAERN. As metas dizem respeito a temas como cadastro técnico e operacional, 

hidrometração, contas a receber, perdas hídricas, entre outros. Apenas em uma das normas 

ficou definido que os resultados referentes às metas estabelecidas seriam considerados para 

definição de reajuste tarifário, no entanto, não fica clara a metodologia a ser adotada para 

considerar tais efeitos no reajuste. 

 Com relação às 2 normas definidas para EP, uma estabelece as condições gerais 

na prestação de SAA e SES, definindo a eficiência como principio e responsabilidade do 

prestador como foi feito pelas demais entidades reguladoras. Já a segunda norma trata de 

metas que devem ser cumpridas pela CAERN, nesse caso, são metas que tratam das mesmas 

temáticas das que eram definidas nas normas para reajuste tarifário, apenas a agência optou 

por tratá-las separadamente, já que efetivamente não estavam impactando no processo 

tarifário. Outro aspecto relevante que merece ser destacado é o fato da CAERN ser um 

prestador regional, mas que é regulado apenas por uma entidade reguladora municipal, a 

ARSBAN (responsável pelo município de Natal). Sobre esse ponto, Ximenes e Galvão Junior 

(2008, p. 28) argumentam que, “quando possível, o modelo de regulação deve acompanhar o 

formato de prestação dos serviços”. Com isso se evitaria uma possível fragmentação de 

normas, mas também seria garantida a integralidade da regulação em relação ao prestador. 

 Pode-se destacar ainda o caso da SANEAGO que, regulada pela AGR, apresentou 

ganhos de produtividade e se aproximou da fronteira de eficiência. A AGR editou 2 normas 

relacionadas com a EA e 4 com a EP. Das normas de EA, uma se refere apenas à aprovação 

da tabela de preços e a outra trata da tabela de classificação de subcategorias, mas não 

definem aspectos de incentivo à eficiência e ganhos de produtividade. Quanto às normas que 

se relacionam com EP, tratam de penalidades, prazos para execução de serviços e/ou respostas 

aos consumidores dos serviços, procedimentos para cobrança de serviços em ligações 

individualizadas nos condomínios verticais e condições gerais na prestação e utilização dos 

SAA e SES, onde mais uma vez a eficiência é apontada como uma responsabilidade do 

prestador. 

 Os demais prestadores de SAA e SES regulados não foram eficientes e não estão 

se aproximando da fronteira no período analisado. A CORSAN teve 6 normas editadas pela 

AGERGS, 4 relacionadas com EA e 1 com EP. As normas relacionadas com EA trataram da 

aplicação de índices de reajuste tarifário sem a previsão de mecanismos de incentivo a 

produtividade, com exceção de uma norma que tratou da homologação de uma nota técnica 
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definindo metodologia para futuros reajustes, mas a referida nota técnica não foi 

disponibilizada. A norma sobre EP homologa o regulamento dos SAA e SES da CORSAN 

também destacando a eficiência como uma responsabilidade do prestador. As duas normas 

relativas à EA editadas pela ARPE para a COMPESA tratam apenas da aplicação de índice de 

reajuste tarifário e as 3 normas de EP estabelecem condições gerais para fiscalização técnico-

operacional dos SAA e SES, inclusive prevendo a possibilidade de firmar termo de 

compromisso de ajuste de conduta, e dispõem sobre parâmetros de regularidade do 

abastecimento de água. 

 A ARPB editou 2 normas para a CAGEPA, uma autorizando índice de 

reajustamento tarifário, sem a previsão de incentivos à eficiência, e a outra estabelecendo os 

procedimentos de registro e apuração de indicadores relativos às ocorrências emergenciais nos 

sistemas de abastecimento de água. Por último, a AGEPAN apenas homologou reajuste 

tarifário da SANESUL através da edição de uma norma. 

Quanto aos prestadores de SAA e SES que passaram a ser regulados a partir de 

2007, o Quadro 25 apresenta as informações sobre o levantamento de normas editadas pelas 

entidades reguladoras. Como pode ser observado, diferente do que ocorreu com o grupo 

anterior, todos os prestadores foram normatizados de alguma forma. 

 

Quadro 25 – Prestadores de SAA e SES com regulação a partir de 2007 (grupo 2) 

Prestador 

SAA / SES 

ETP  Índice de Malmquist Entidade 

reguladora 

Normas 

2006 2011 FPT Catch-up Frontier EA EP TA 

CAEMA 0,6130 0,9506 1,3308 1,5508 0,8581 ARSEP 1 0 1 

CASAN 0,6933 0,7205 1,0329 1,0393 0,9938 

AGESAN 1 6 7 

AGIR 0 0 0 

ARIS 1 3 4 

CESAN 1,0000 0,9308 0,8573 0,9308 0,9210 ARSI 2 2 4 

COPASA 1,0000 1,0000 0,9737 1,0000 0,9737 ARSAE 7 4 11 

EMBASA 1,0000 0,8968 0,8055 0,8968 0,8982 CORESAB 4 3 7 

SABESP 1,0000 1,0000 0,8495 1,0000 0,8495 
ARSESP 25 5 30 

ARES-PCJ 0 0 0 

SANEATINS 1,0000 1,0000 0,7607 1,0000 0,7607 ATR 3 4 7 

SANEPAR 1,0000 1,0000 0,9151 1,0000 0,9151 ARIS 0 3 3 

Fonte: Elaboração da autora. 

Legenda: ETP (eficiência técnica pura); FPT (fator de produtividade total); EA (eficiência alocativa); EP 

(eficiência prestacional); TA (total acumulado). 

 

O maior número de normas editadas foi da ARSESP, regulando a SABESP, 

prestador eficiente tanto em 2006 como em 2011. As 25 normas relacionadas à EA tratam da 

autorização de reajustes tarifários anuais, da homologação de tabela de preços e prazos para 



 

 

96 

 

serviços, do envio de informações para fins de cálculo de tarifa, do cronograma e da 

metodologia empregada na primeira revisão tarifária da SABESP. Assim como ocorreu com a 

ADASA, a ARSESP adotou metodologia alinhada com a regulação por incentivos e que 

estimula a eficiência e ganhos de produtividade. Quanto às normas relativas à EP, disciplinam 

o envio de informações da SABESP para a entidade reguladora, permitindo a avaliação 

sistemática do cumprimento do contrato de concessão e do plano de saneamento. Essas 

normas também tratam do processo de comunicação de incidentes na prestação de SAA e 

SES, estabelecem as condições gerais para a prestação e utilização desses serviços e dispõem 

sobre a aplicação de sanções administrativas previstas em contratos. 

Os outros prestadores de SAA e SES que foram eficientes em 2006 e 2011 foram 

COPASA, SANEATINS e SANEPAR. A COPASA é regulada pela ARSAE, que editou 11 

normas até 2011, sendo 7 relacionadas com EA e 4 com EP. Essas últimas tratam das 

condições gerais da prestação e da utilização dos SAA e SES, onde a eficiência foi apontada 

como responsabilidade do prestador, que deverá desempenhar suas funções segundo padrões 

de custo e de eficiência fixados pela ARSAE em resoluções específicas. As normas sobre as 

condições gerais da prestação e da utilização dos serviços também apresentam dispositivos 

que exigem do prestador de SAA e SES a absorção de novas tecnologias. Sobre as normas 

relativas à EA, a ARSAE tratou da autorização de reajustes tarifários e definiu a metodologia 

a ser seguida para realização da primeira revisão tarifária da COPASA. A referida 

metodologia está alinhada com as diretrizes do marco regulatório instituído na LNSB e 

contempla um fator de produtividade – X, fixado pela ARSAE, para induzir a eficiência e 

eficácia dos serviços e permitir a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 Já no caso da SANEATINS, as normas editadas pela ATR relativas à EA, 

apresentaram apenas a aprovação de reajustes tarifários e no caso das normas relacionadas à 

EP, foram disciplinados os procedimentos gerais a serem adotados nas ações de fiscalização 

dos SAA e SES, definidas penalidades e instituídos critérios para implantação do padrão de 

ligação com caixa metálica de proteção. Também foi tema das normas o estabelecimento de 

condições gerais na prestação e utilização dos serviços, que como em outros casos definiu a 

eficiência como uma das responsabilidades do prestador e fez a previsão de inserção de metas 

de continuidade nos contratos. No caso da ARIS, a entidade reguladora editou 3 normas 

relativas à EP para a SANEPAR, tratando de condições gerais para os procedimentos de 

fiscalização da prestação de SAA e SES, prevendo a possibilidade de firmar termo de 

compromisso de ajuste de conduta, definindo penalidades aplicáveis e estabelecendo as 

condições gerais da prestação dos SAA e SES. 
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 A ARIS (consorciada) também regula a CASAN e além das normas já citadas que 

igualmente se aplicam a esse prestador, a entidade reguladora editou uma norma com 

autorização de reajuste tarifário e contendo as primeiras diretrizes para elaboração de uma 

metodologia de revisão de tarifas que se adeque à concepção da regulação por incentivo 

(price cap e yardstick regulation). A CASAN, por sua vez, também se submeteu a normas 

editadas por outra entidade responsável por sua regulação, a AGESAN (estadual), com uma 

norma de reajuste tarifário e 6 normas relativas à EP que trataram de condições gerais da 

prestação e utilização dos SAA e SES, procedimento para envio de informações e documentos 

sobre celebração de convênios de cooperação e contratos de programa ou concessão, 

mecanismos e procedimentos para execução dos planos de saneamento pelos prestadores, 

condições técnico-operacionais e procedimentos de fiscalização da prestação dos SAA e SES, 

qualidade da água e dos esgotos. 

 Para concluir a análise do grupo de prestadores regulados a partir de 2007, pode-

se destacar o exemplo da CAEMA que apresentou ganhos de produtividade e os casos da 

CESAN e da EMBASA que tiveram perda de produtividade. A ARSEP editou apenas uma 

norma relativa à EA para a CAEMA, que tratou do realinhamento tarifário da companhia. Já a 

ARSI, editou para a CESAN 2 normas de EA, uma autorizando reajuste de tarifas e a outra 

alterando a sua estrutura tarifária, por outro lado, as normas relativas à EP trataram do 

estabelecimento de condições gerais para prestação e utilização dos SAA e SES. Por fim, a 

CORESAB editou para a EMBASA 4 normas relacionadas com EA, definindo a metodologia 

para cálculo tarifário, que não contemplou mecanismo de incentivo à eficiência, e as 

autorizações de reajustes, além de 3 normas de EP que trataram de condições gerais para 

prestação e utilização dos SAA e SES, publicação de metas e indicadores de desempenho e 

procedimentos de fiscalização. 

 Da análise realizada, tanto para o grupo regulado antes de 2007 quanto para o que 

passou a ser regulado a partir de 2007, foi possível extrair alguns padrões sobre o conteúdo 

das normas das entidades reguladoras conforme sistematizado no Quadro 26. 

 

Quadro 26 – Principais temas abordados pelas entidades reguladoras em sua normatização 

 Tema principal 
Entidade reguladora 

(Prestador) 

Entidades atuantes 

em cada tema 

Grupo 1 Grupo 2 

Eficiência 

Alocativa 

Autorização de reajustes 

tarifários e/ou alterações de 

estrutura tarifária. 

ARCE (CAGECE); ADASA 

(CAESB); ARSBAN (CAERN); 

AGR (SANEAGO); AGERGS 

(CORSAN); ARPE (COMPESA); 

ARPB (CAGEPA); AGEPAN 

8 8 
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 Tema principal 
Entidade reguladora 

(Prestador) 

Entidades atuantes 

em cada tema 

Grupo 1 Grupo 2 

(SANESUL); ARSESP (SABESP); 

ARSAE (COPASA); ATR 

(SANEATINS); ARIS (CASAN); 

AGESAN (CASAN); ARSEP 

(CAEMA); ARSI (CESAN); 

CORESAB (EMBASA). 

Metodologia de revisão 

tarifária com mecanismo de 

indução da eficiência e de 

ganhos de produtividade ou 

diretrizes para adoção de 

metodologia com essas 

características. 

ADASA (CAESB); ARSESP 

(SABESP). 

Apenas diretrizes, metodologia ainda 

não implantada: ARSAE (COPASA); 

ARIS (CASAN). 

1 3 

Eficiência 

Prestacional 

Condições gerais da 

prestação e utilização dos 

SAA e SES. 

ARCE e ACFOR (CAGECE); 

ADASA (CAESB); ARSBAN 

(CAERN); AGR (SANEAGO); 

AGERGS (CORSAN); ARSESP 

(SABESP); ARSAE (COPASA); 

ATR (SANEATINS); ARIS 

(SANEPAR / CASAN); AGESAN 

(CASAN); ARSI (CESAN); 

CORESAB (EMBASA). 

6 7 

Condições técnico-

operacionais e 

procedimentos de 

fiscalização da prestação dos 

SAA e SES. 

ARCE e ACFOR (CAGECE); ARPE 

(COMPESA); ATR (SANEATINS); 

ARIS (SANEPAR / CASAN); 

AGESAN (CASAN); CORESAB 

(EMBASA). 

3 4 

Sanções e penalidades. 

ARCE e ACFOR (CAGECE); AGR 

(SANEAGO); ARSESP (SABESP); 

ATR (SANEATINS); ARIS 

(SANEPAR / CASAN). 

3 3 

Qualidade da água e dos 

esgotos. 

ARCE (CAGECE); AGESAN 

(CASAN). 
1 1 

Metas e indicadores de 

desempenho. 

ARCE (CAGECE); ARSBAN 

(CAERN); ARPB (CAGEPA); 

CORESAB (EMBASA). 

3 1 

Procedimentos e 

ferramentas de transferência 

de informações. 

ARCE e ACFOR (CAGECE); 

ARSESP (SABESP); AGESAN 

(CASAN). 

2 2 

Execução e 

acompanhamento de planos. 

ARCE (CAGECE); ARSESP 

(SABESP); AGESAN (CASAN). 
1 2 

Novas tecnologias. 
ADASA (CAESB); ARSAE 

(COPASA). 
1 1 

Total de atuação das entidades reguladoras considerando todos os temas 29 32 

Fonte: Elaboração da autora. 

Nota: Destacados na cor verde os prestadores de SAA e SES e entidades reguladoras do grupo 2 (regulação 

estabelecida a partir de 2007). 

 

 De acordo com o disposto no Quadro 26, os temas mais abordados pelas entidades 

reguladoras em sua atividade de normatização foram a autorização de reajustes tarifários ou 

alterações de estrutura tarifária e o estabelecimento de condições gerais da prestação e 

utilização dos SAA e SES. Das 9 entidades reguladoras do grupo 1 que exerceram a atividade 
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de normatização, 8 editaram normas sobre reajustes tarifários e 6 aprovaram condições gerais 

para prestação dos SAA e SES. Já no grupo 2, 8 entidades reguladoras desenvolveram 

atividades de normatização, todas trataram de reajustes tarifários e 7 delas estabeleceram 

condições gerais para prestação de serviços. 

 As normas que trataram de condições gerais da prestação e utilização dos SAA e 

SES apresentam certa uniformidade de conteúdo, fato que se repete na maioria das normas 

relacionadas à EP. Acredita-se que essa uniformidade ocorreu porque as entidades 

reguladoras tomaram como base normas de referência que foram publicadas pela ABAR em 

parceria com a ARCE nos anos de 2008 e 2009. Essa uniformidade tem o potencial de gerar 

benefícios como os destacados por Ximenes e Galvão Junior (2009): maior facilidade na 

aplicação de técnicas de benchmarking, redução da assimetria de informações, redução dos 

custos da regulação, maior eficácia do planejamento e das ações da entidade reguladora e 

mais celeridade na solução de conflitos entre usuários e prestadores de serviços. Nesse 

sentido, a uniformidade das normas regulatórias, sem descaracterizar a realidade de cada 

entidade reguladora e de cada prestador regulado, fortalece o processo de avaliação do 

desempenho dos prestadores de SAA e SES e a atuação das entidades reguladoras como 

indutoras da eficiência desses prestadores. 

 Os temas menos abordados foram o incentivo ao uso de novas tecnologias - outra 

evidência da constatação de Motta e Moreira (2006) de que setor de saneamento não está 

tecnologicamente orientado - e a definição de metodologia de revisão tarifária com 

mecanismo de indução da eficiência e de ganhos de produtividade. Em consonância com o 

que foi detectado por Mesquita e Campos (2013), apenas ARSESP e ADASA incorporaram a 

produtividade e a eficiência econômica em seus processos de reajuste e revisão de tarifas. No 

entanto, detectou-se que a ARSAE e a ARIS estão trabalhando na construção dessa 

metodologia para os próximos processos tarifários. 

O tema da metodologia para reajuste e revisão de tarifas parece ser um ponto 

central no debate sobre a atuação das entidades reguladoras na indução da eficiência dos 

prestadores de SAA e SES. Estudando variáveis que impactariam no desempenho dos 

prestadores de SAA e SES brasileiros, não foi possível para Barbosa (2012) explicar esse 

desempenho através das variáveis de experiência da agência reguladora (anos de criação da 

entidade), abrangência da regulação (local ou regional) ou especialidade de função das 

agências reguladoras (regulam apenas saneamento ou regulam também outros serviços), no 

entanto, foi possível para o autor concluir que os métodos de regulação econômica utilizados 

pelas entidades reguladoras impactam o desempenho dos prestadores. 
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Para sintetizar a análise sobre a atuação das entidades reguladoras na atividade de 

normatização, considerando que para cada um dos 10 temas apresentados no Quadro 24, as 

entidades reguladoras deveriam ter editado normas, é possível estabelecer a seguinte relação: 

 

Tabela 15 – Resumo do quantitativo de entidades reguladoras atuantes quanto à atividade de 

normatização 

 Nº de 

entidades 

reguladoras 

Nº de temas 

Nº de entidades atuantes 

considerando todos os temas 

Esperado Real % 

Grupo 1 
(regulação instituída 

antes de 2007) 
13 10 130 29 22,30 

Grupo 2 
(regulação instituída a 

partir de 2007) 
10 10 100 32 32,00 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A relação apresentada na Tabela 15 demonstra que as entidades reguladoras do 

grupo 2, a geração de entidades reguladoras criadas já em um ambiente pós-marco 

regulatório,  foram proporcionalmente mais atuantes do que as entidades do grupo 1 no que se 

refere à atividade de normatização. Essa pode ser uma evidência de que a atividade de 

normatização contribui para a melhoria da produtividade dos prestadores, já que o Índice de 

Malmquist apresentado no tópico anterior chegou a um resultado de que os prestadores de 

SAA e SES regulados a partir de 2007 (grupo 2) se aproximaram da fronteira de eficiência 

(efeito emparelhamento igual a 1,0522), enquanto que os prestadores com regulação instituída 

antes de 2007 (grupo 1) se afastaram da fronteira (efeito emparelhamento igual a 0,9805) 

entre os anos de 2006 e 2011. 

Tomando como base essa análise, pode-se afirmar que as entidades reguladoras 

com atividade de normatização mais desenvolvida contribuíram mais para o desempenho dos 

prestadores de serviços em relação às entidades reguladoras que não foram tão atuantes na 

normatização. No entanto, o Índice de Malmquist também trouxe como resultado que os 

prestadores não regulados se aproximaram da fronteira de eficiência (efeito emparelhamento 

igual a 1,0375) e os resultados da DEA apontaram índices de eficiência técnica pura maiores 

para os prestadores não regulados do que para os regulados tanto em 2006 como em 2011. 

Esses últimos resultados podem indicar que existem outros fatores que estão influenciando a 

eficiência dos prestadores de SAA e SES com um impacto maior do que o provocado pela 

atuação das entidades reguladoras ou ainda, que a forma como as entidades reguladoras estão 

atuando pode ser, em alguma medida, nociva ao desempenho dos prestadores regulados. 
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Tendo em vista o exposto, as evidências indicam que, mesmo que os prestadores 

de SAA e SES sejam regulados, a atuação das entidades reguladoras, aqui representada pela 

atividade de normatização, não tem sido suficientemente efetiva para garantir a melhoria da 

eficiência e a evolução da produtividade desses prestadores. De uma maneira geral, apesar da 

existência de entidades reguladoras com atuação mais completa, os objetivos regulatórios não 

estão sendo alcançados e esse fenômeno pode ser explicado pelo nível ainda incipiente da 

atuação das entidades reguladoras brasileiras, que apresentam casos até de inexistência de 

normatização.  

Por fim, é preciso considerar, ainda, do ponto de vista das normas que induzem à 

eficiência prestacional, o pouco tempo transcorrido desde a definição do novo marco 

regulatório do setor, pois como argumentam Ximenes e Galvão Junior (2008, p. 25) “deve-se 

considerar que a implementação fática de uma norma é lenta e geralmente exige adaptação 

nas estruturas operacionais dos prestadores de serviços regulados”. Já do ponto de vista das 

normas que induzem à eficiência alocativa, é importante ressaltar o pequeno número de 

revisões tarifárias promovidas por entidades reguladoras, além de não ter sido possível 

verificar no período analisado o fim de um ciclo completo de revisão tarifária. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são essenciais para 

a qualidade de vida e saúde do ser humano. Por outro lado, a ausência desses serviços gera 

impactos negativos para o meio ambiente, a economia e o desenvolvimento urbano de 

qualquer localidade, além de alimentar iniquidades e acentuar abismos sociais. Apesar da 

realidade brasileira ainda concentrar um déficit considerável no que se refere ao acesso a 

redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a instituição do novo marco 

regulatório do setor, em 2007, apresentou caminhos para que o déficit fosse superado e a 

universalização dos serviços de água e esgotos fosse alcançada. Entre esses caminhos, está a 

eficiência dos prestadores de serviços, que deve ser induzida incessantemente pelas suas 

entidades reguladoras.  

Nesse contexto, esta dissertação teve como objetivo principal analisar a atuação 

das entidades reguladoras no que se refere à indução da eficiência dos prestadores de serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil. Para tanto, a pesquisa foi 

desenvolvida em três etapas. 

Na primeira etapa, foi utilizada a Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliar 

a eficiência dos prestadores de serviços nos anos de 2006 e 2011. Em seguida, na segunda 

etapa foi promovida uma análise da variação da produtividade dos prestadores de serviços 

entre 2006 e 2011 por meio da aplicação do Índice de Malmquist. Por fim, a terceira etapa 

buscou aprofundar o entendimento acerca da atuação das entidades reguladoras sobre o nível 

de eficiência e a variação da produtividade dos prestadores de serviços, por meio da 

investigação das atividades regulatórias de normatização com análise documental das normas 

editadas por essas entidades. 

Na etapa de avaliação da eficiência dos prestadores de serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, foram aplicados três modelos DEA resultantes da 

combinação de 2 insumos e 4 produtos (I, baseado exclusivamente na literatura; II, baseado 

em nota técnica da ARSESP; e III, híbrido), assumindo retornos constantes e variáveis de 

escala, com orientação a insumo. No ano de 2006, o modelo DEA III, que considerou todas as 

variáveis de insumos e produtos, apresentou a maior média de eficiência técnica pura 

(84,89%) e eficiência técnica total (78,06%), mas a maior média para eficiência de escala 

(93,49%) foi alcançada no modelo DEA I, que não considera o índice de perdas na 

distribuição como insumo. Já em 2011, percebeu-se um avanço na média da eficiência técnica 

pura tanto para os modelos DEA II (84,27%) quanto para o DEA III (85,53%) superando as 
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médias alcançadas para eficiência de escala nos dois casos. O modelo DEA I continuou 

apresentando melhor resultado no que se refere à eficiência de escala (91,94%), mas 

apresentou uma queda na média de eficiência técnica pura, passando de 81,23% em 2006 para 

75,02% em 2011. 

Ao comparar os rankings de eficiência foi possível constatar que, tanto em 2006 

como em 2011, 7 DMUs foram eficientes nos 3 modelos DEA, sendo que CAGECE, DMAE, 

SABESP, SAERB e SANEPAR foram eficientes nos dois anos. Vale ressaltar que, na maioria 

dos casos, os três modelos apresentaram resultados diferentes, gerando alterações relevantes 

entre os rankings de cada DEA. A maior variação ocorreu em 2011, quando a inclusão do 

índice de perdas na distribuição como insumo, na mudança do modelo DEA I para o DEA III, 

fez com que, dos 29 prestadores de SAA e SES estudados, 10 (34,48%) subissem de posição e 

12 (41,37%) caíssem no ranking. Com isso, os resultados expostos evidenciam a importância 

de uma escolha adequada das variáveis para a aplicação da DEA, principalmente do ponto de 

vista regulatório. 

Agrupando os prestadores de serviços em faixas de desempenho, percebeu-se que, 

independentemente do modelo DEA, 27,5% dos prestadores de SAA e SES analisados estão 

classificados nos grupos de desempenho fraco ou razoável; 24,1% estão incluídos no grupo de 

desempenho bom; e quase a metade dos prestadores, 48,2%, está inserida no grupo de 

desempenho muito bom ou excelente. Durante os anos de 2006 e 2011, para todos os modelos 

de DEA, 4 prestadores se mantiveram entre as faixas de desempenho fraco e razoável: 

CAERD, CAGEPA, DESO e AGESPISA. Já para os grupos de desempenho muito bom e 

excelente, essa estabilidade ocorreu com 9 prestadores: SANEATINS, COPASA, SANECAP, 

CAGECE, DMAE, SABESP, SANEPAR, CAER E SAERB. 

Tomando como base apenas a eficiência técnica pura a partir do modelo DEA III, 

foram promovidas análises de desempenho de acordo com características dos prestadores de 

serviços e das entidades reguladoras. Tanto em 2006 como em 2011 os prestadores da região 

Sudeste apresentaram um melhor desempenho com médias de eficiência técnica pura de 

95,47% e 98,27% respectivamente. A região que teve o desempenho mais baixo foi a região 

Nordeste com média de 78,67% em 2006 e 74,36% em 2011. Os prestadores de abrangência 

local e propriedade privada foram mais eficientes na média para os anos de 2006 e 2011.  

Quanto à situação da regulação dos prestadores de SAA e SES, houve um 

crescimento no número de prestadores de SAA e SES regulados de 12 prestadores, em 2006, 

para 20, em 2011, o que pode ter sido consequência do surgimento de novas entidades 

reguladoras, após a aprovação do marco regulatório do setor de saneamento, com a 
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promulgação da LNSB em janeiro de 2007. No entanto, a média de eficiência técnica pura foi 

maior entre os prestadores não regulados tanto em 2006 como em 2011. Sobre o aspecto da 

abrangência da entidade reguladora, para o ano de 2006, o grupo de prestadores regulados por 

entidades municipais apresentou maior média de eficiência técnica pura, no entanto, a média 

mais alta ainda ficou com o grupo de prestadores não regulados. Já para 2011, a maior média 

de eficiência foi encontrada no grupo de prestadores regulados por entidades consorciadas e o 

grupo regulado por entidades municipais teve o resultado mais baixo. 

Vale ressaltar que as médias de eficiência encontradas podem ser consideradas 

elevadas, no entanto, foram detectadas ineficiências relevantes e como o setor vive um 

momento decisivo, em busca da universalização do acesso, é preciso que os prestadores 

evoluam constantemente. Nesse sentido, ganha mais importância a análise sobre a variação da 

produtividade dos prestadores de SAA e SES realizada na segunda etapa desta dissertação. 

O Índice de Malmquist, aplicado ao período entre 2006 e 2011, permitiu verificar 

que apenas 6 dos 29 prestadores analisados tiveram aumento na sua produtividade total, a 

maioria dos prestadores (79,31%) apresentou queda de produtividade. O maior avanço para o 

período foi alcançado pela CAEMA (1,3308) e o índice mais baixo atribuído à CAERN 

(0,5507). Na análise decomposta do Índice de Malmquist, foi identificado que em 89,65% (26 

prestadores) dos casos o índice de deslocamento da fronteira (efeito frontier-shift) foi menor 

que 1, gerando perda da produtividade total. Já para o índice de emparelhamento (efeito 

catch-up), os resultados foram mais equilibrados, com 10 prestadores alcançando índices 

maiores que 1, o que representa uma aproximação desses prestadores da fronteira de 

eficiência ou uma variação pura de eficiência. 

Analisando o conjunto dos prestadores de SAA e SES, tem-se um resultado 

preocupante: queda de produtividade entre 2006 e 2011 com um Índice de Malmquist médio 

de 0,8987. Mesmo que se tenha detectado um pequeno avanço para o índice médio de 

emparelhamento que foi de 1,0180, apresentar perdas na produtividade total pode 

comprometer o alcance dos objetivos do setor de saneamento básico, principalmente se a 

postura não orientada à tecnologia continuar sendo predominante. 

No que se refere à variação de produtividade nas regiões geográficas de atuação 

dos prestadores de SAA e SES, apenas a região Centro-Oeste registrou avanço na 

produtividade total com um Índice de Malmquist de 1,0336. A maior queda de produtividade 

foi encontrada na região Norte, no entanto, merece destaque que o menor índice registrado 

para o efeito de emparelhamento foi o da região Nordeste (0,9696). Esse último resultado 
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merece ser destacado, pois os prestadores de SAA e SES da região Nordeste já apresentaram a 

menor média de ETP calculada por meio da DEA e não estão melhorando com o tempo. 

Com relação à abrangência e tipo de propriedade dos prestadores, de uma maneira 

geral, tanto os prestadores locais quanto os regionais e tanto os de propriedade pública como 

os de propriedade privada apresentaram perdas de produtividade. Entretanto, a queda de 

produtividade foi maior entre os prestadores de abrangência regional, e os prestadores com 

abrangência local e propriedade privada se moveram mais rapidamente para a fronteira. Isso 

pôde ser evidenciado pelo resultado médio do efeito do emparelhamento que foi maior para os 

prestadores locais de propriedade privada do que para os prestadores regionais de propriedade 

pública. 

Os prestadores que passaram a ser regulados a partir de 2007, ou seja, após a 

aprovação do marco regulatório, apresentaram uma menor queda em relação à produtividade 

total (0,9407) e um maior efeito de emparelhamento (1,0522), significando que os referidos 

prestadores estão alcançando uma melhoria pura de eficiência, se aproximando da fronteira. 

Esse último resultado observado pode ser um indício de que a nova geração de entidades 

reguladoras (pós-marco regulatório) tem atuado com estratégias mais adequadas para indução 

da melhoria da eficiência dos prestadores de SAA e SES. 

Da análise da atividade de normatização das entidades reguladoras, realizada na 

terceira etapa da pesquisa, foi possível extrair que a atuação das entidades ainda apresenta 

fragilidades consideráveis, o que pode estar inibindo o benefício que a regulação pode 

proporcionar para a eficiência dos prestadores de SAA e SES. Foram identificadas, inclusive, 

6 entidades reguladoras (ARSAM, AGEREG, ARSETE, ARSAL, AGIR e ARES-PCJ) que 

não haviam editado normas regulatórias relacionadas à indução da eficiência alocativa ou 

prestacional. Entre as entidades reguladoras que se destacaram na atividade de normatização 

pode-se citar, no grupo 1 (regulação instituída antes de 2007), ARCE e ADASA e no grupo 2 

(regulação instituída a partir de 2007), a ARSESP.  

Os prestadores de SAA e SES regulados por essas entidades alcançaram 

desempenho satisfatório no período analisado. A CAGECE, regulada pela ARCE, esteve na 

fronteira de eficiência em 2006 e 2011, portanto, manteve seu nível de eficiência no decorrer 

do tempo com um índice de emparelhamento igual a 1. Já a CAESB, regulada pela ADASA, 

ficou próxima da fronteira de eficiência em 2006 e obteve ganhos de produtividade durante o 

período, tanto do ponto de vista do efeito de emparelhamento (1,0866), como do 

deslocamento da fronteira (1,0814), passando a compor a fronteira de eficiência em 2011. Por 

último, a SABESP, regulada pela ARSESP, foi eficiente tanto em 2006 como em 2011. 
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Os temas mais abordados pelas entidades reguladoras em sua atividade de 

normatização foram a autorização de reajustes tarifários ou alterações de estrutura tarifária e o 

estabelecimento de condições gerais da prestação e utilização dos SAA e SES. Por sua vez, os 

temas menos abordados foram o incentivo ao uso de novas tecnologias e a definição de 

metodologia de revisão tarifária com mecanismo de indução da eficiência e de ganhos de 

produtividade. 

As entidades reguladoras do grupo 2, a geração de entidades reguladoras criadas 

já em um ambiente pós-marco regulatório,  foram proporcionalmente mais atuantes do que as 

entidades do grupo 1 no que se refere à atividade de normatização. Essa pode ser uma 

evidência de que a atividade de normatização contribui para a melhoria da produtividade dos 

prestadores, já que, no Índice de Malmquist, foi verificado que os prestadores de SAA e SES 

regulados a partir de 2007 (grupo 2) se aproximaram da fronteira de eficiência (efeito 

emparelhamento igual a 1,0522), enquanto que os prestadores com regulação instituída antes 

de 2007 (grupo 1) se afastaram da fronteira (efeito emparelhamento igual a 0,9805), no 

período de 2006 a 2011. 

Como contraponto ao resultado anterior, o Índice de Malmquist também 

evidenciou que os prestadores não regulados se aproximaram da fronteira de eficiência (efeito 

emparelhamento igual a 1,0375) e os resultados da DEA apontaram índices de eficiência 

técnica pura maiores para os prestadores não regulados do que para os regulados, tanto em 

2006 como em 2011. Essas últimas constatações podem indicar que existem outros fatores 

que estão influenciando a eficiência dos prestadores de SAA e SES com um impacto maior do 

que o provocado pela atuação das entidades reguladoras ou, ainda, que a forma como as 

entidades reguladoras estão atuando pode ser, em alguma medida, nociva ao desempenho dos 

prestadores regulados. 

Ainda que o disposto na literatura aponte para um impacto potencial positivo da 

regulação sobre o desempenho dos prestadores de serviços e, mesmo considerando o advento 

do marco regulatório e a criação de novas entidades reguladoras, as evidências aqui 

apresentadas apontam para uma realidade na qual a atuação dessas entidades ainda não tem 

sido garantia de que os prestadores de SAA e SES por elas regulados alcancem melhores 

níveis de eficiência. De uma maneira geral, os objetivos regulatórios não estão sendo 

alcançados e esse fenômeno pode ser explicado pelo nível ainda incipiente da atuação das 

entidades reguladoras brasileiras, que devem ser fortalecidas com o intuito de efetivar o seu 

potencial de contribuição para o setor de saneamento básico no Brasil. 
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Com base no exposto, esta pesquisa procurou agregar elementos relevantes para o 

debate acerca da atuação das entidades reguladoras como indutoras da eficiência dos 

prestadores de SAA e SES no Brasil. Além da contribuição para o debate, este estudo 

apresentou dados que podem subsidiar gestores e formuladores de políticas públicas no 

sentido de aperfeiçoar o ambiente regulatório do setor de saneamento, seja por meio do 

fortalecimento das entidades reguladoras existentes, seja pela correção de modelos 

regulatórios mais frágeis, porém previstos na LNSB. A discussão sobre as variáveis que 

podem ser inseridas no modelo DEA e a análise das normas das entidades reguladoras com 

base nas dimensões de eficiência alocativa e prestacional proporcionaram o conhecimento de 

aspectos relevantes para uma análise crítica do desempenho no setor de saneamento. É 

importante mencionar também a contribuição de caráter metodológico, uma vez que a 

estratégia explanatória sequencial interliga abordagens analíticas quantitativas e qualitativas, 

gerando resultados diversificados e contextualizados. 

Apesar de ter alcançado os objetivos propostos, como toda pesquisa científica, 

este estudo enfrentou limitações como a ausência de dados de determinados prestadores de 

SAA e SES no SNIS, impossibilitando a mensuração da eficiência e a aplicação do Índice de 

Malmquist não só para os anos de 2006 e 2011, mas também para todos os 6 anos do período. 

Também não foi possível considerar no modelo DEA uma variável representativa dos gastos 

de capital, diante da inconsistência de alguns dados disponíveis no SNIS. 

Como esta dissertação não pretende esgotar o tema, pelo contrário, propõe-se que 

seja estabelecida uma agenda de pesquisa sobre os caminhos para a universalização do acesso 

a SAA e SES, contemplando não somente a eficiência dos prestadores de serviços mas 

também outros aspectos que possam contribuir para a concretização desse princípio instituído 

pela LNSB e que constitui o principal compromisso de todos que compõem o setor de 

saneamento básico. Em especial, sobre as temáticas da eficiência e da regulação, apresentam-

se como sugestões para trabalhos futuros: a análise de outras atividades regulatórias, além da 

atividade de normatização; a utilização de metodologias multi-estágio que permitam a análise 

do impacto de fatores ambientais e de componentes de qualidade sobre o desempenho dos 

prestadores de SAA e SES; e o uso de modelos mais avançados de DEA como o Network 

SBM DEA proposto por Tone e Tsutsui (2009), que permite lidar com produtos 

intermediários e avaliar a eficiência de cada divisão (sub-DMUs) juntamente com a eficiência 

global das DMUs. 

Por fim, pretende-se que esta dissertação motive novos pesquisadores a 

mergulharem no estudo do saneamento básico, inserindo a temática na agenda acadêmica 
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como uma política pública de grande importância para a qualidade de vida das pessoas e o 

desenvolvimento sustentável do país. 
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APÊNDICE A – Revisão da literatura empírica de estudos com DEA aplicados aos SAA e SES – experiência internacional 

Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

1 
127 prestadores (68 públicos e 59 

privados) de SAA nos EUA 
CRS e VRS 

Diante da existência de estudos que encontraram evidências 

empíricas conflitantes com relação ao efeito do tipo de propriedade 

na eficiência dos prestadores de SAA, as autoras se propõem a 

estudar a questão com uma metodologia diferente: deixam a 

abordagem da função de custo e passam a focar na eficiência 

técnica e de escala mensuradas através da DEA. 

Byrnes; 

Grosskopf; 

Hayes 

(1986) 

1976 

(I): volume de água subterrânea; 

volume de água de superfície; volume 

de água comprada; extensão de rede; 

trabalho em tempo parcial; trabalho em 

tempo integral; capacidade de 

armazenamento. 

(O): volume de água distribuída. 

O estudo não encontrou diferença significativa na eficiência entre 

prestadores com diferentes tipos de propriedade. As autoras não 

encontraram evidências de que prestadores públicos de SAA 

desperdicem mais ou operem com mais folga do que os de 

propriedade privada. 

2 
108 prestadores de SAA da região de 

Kanto no Japão 
VRS; DEA Aditivo 

Examinar o uso da DEA como ferramenta para avaliar a eficiência 

de prestadores de SAA no Japão, inclusive como mecanismo para 

responsabilização e realização de auditorias de desempenho e 

eficiência. 

Aida et al 

(1998) 
1993 

(I): número de empregados; despesas 

operacionais antes da depreciação; 

instalações e equipamentos; população; 

extensão de rede. 

(O): receitas operacionais; volume 

faturado de água. 

O estudo apresentou aspectos suficientes para justificar uma 

tentativa mais abrangente para determinar o valor da abordagem 

DEA (ou similar) para melhorar o processo de responsabilização e 

de avaliações de desempenho dos prestadores de SAA do Japão. 

3 

Indústria de água regulada pela Ofwat 

na Inglaterra e País de Gales (29 

prestadores) 

CRS-I e VRS-I 

Identificar as principais diferenças entre análise de regressão e 

análise envoltória de dados e examinar em que contexto cada uma 

das técnicas seria mais apropriada como principal meio para avaliar 

a eficiência relativa no âmbito da regulação. 

Cubbin; 

Tzanidakis 

(1998) 

1994-1995 

(I): despesas operacionais. 

(O): volume de água distribuída; 

extensão de rede de água; proporção de 

distribuição de água para usuários não-

residenciais. 

Tanto análise de regressão como DEA podem ser usadas para uma 

análise comparativa de eficiência. No entanto, os rankings obtidos 

com análise de regressão foram muito diferentes dos obtidos com 

DEA (CRS) e ainda mais na comparação com DEA com retornos 

variáveis de escala. Os autores apresentam possíveis razões para 

essas diferenças. 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

4 

32 prestadores de SAA e SES (sendo 

22 prestadores exclusivos de SAA) da 

Inglaterra e País de Gales 

CRS-I 

Descrever o uso da DEA pela OFWAT (entidade reguladora de 

SAA e SES na Inglaterra e País de Gales) no processo de revisão 

tarifária de 1994 e discutir algumas questões gerais sobre o uso de 

DEA no âmbito da regulação. 

Thanassoulis 

(2000a) 
1994 

(I): despesas operacionais. 

(O): número de ligações; extensão de 

rede; volume de água distribuída. 

O impacto potencial da análise com DEA no processo de revisão 

tarifária (preço-teto) é muito relevante tendo em vista os grandes 

encargos envolvidos, o que justifica o uso do modelo. 

5 

32 prestadores de SAA e SES (sendo 

22 prestadores exclusivos de SAA) da 

Inglaterra e País de Gales 

CRS-I 

Detalhar o uso da DEA no processo de revisão tarifária de 1994 da 

OFWAT (entidade reguladora de SAA e SES na Inglaterra e País 

de Gales) para estimar potenciais economias no caso específico da 

distribuição de água e discutir o uso dos resultados obtidos. 

Destacar algumas questões gerais sobre o uso de DEA e de outros 

métodos para mensurar desempenho no âmbito da regulação. 

Thanassoulis 

(2000b) 
1992-1993 

(I): despesas operacionais. 

(O): número de ligações; extensão de 

rede; volume de água distribuída. 

Apresenta uma adaptação do modelo geral de DEA para mensurar 

economias nos custos de operação. As eficiências estimadas com 

DEA e modelos econométricos são introduzidas para identificar os 

prestadores de melhor desempenho e as distâncias dos prestadores 

remanescentes, permitindo economias nos custos operacionais. 

O modelo econométrico e o modelo DEA usados pela OFWAT 

produzem resultados semelhantes. 

6 
110 prestadores de SAA e SES do 

Mexico 
VRS-I 

Determinar se as reformas do setor público implementadas no 

México conseguiram melhorar a eficiência dos prestadores públicos 

de SAA. 

Anwandter; 

Ozuna 

(2002) 

1995 

(I): número de empregados; 

eletricidade; custos com materiais; 

custos com produtos químicos; 

serviços de terceiros; outros custos; 

custo com tratamento de esgotos. 

(O): volume de água distribuída; 

volume de esgoto com tratamento 

primário; volume de esgoto com 

tratamento secundário. 

Nem a descentralização da responsabilidade pelas operações de 

água ao nível municipal, nem o estabelecimento de um regulador 

autônomo teve um impacto positivo sobre a eficiência dos serviços 

públicos de água mexicanos. 

Conclui-se que as reformas decretadas deveriam ter sido 

combinadas com reformas que introduzissem a concorrência e 

reduzissem as assimetrias de informação no setor. 

7 10 prestadores de SAA do Reino Unido CRS-I e VRS-I 

Descrever um modelo de desempenho multi-stakeholder para os 

prestadores de SAA do Reino Unido, o qual desenvolva um 

entendimento da melhoria de desempenho em termos financeiros e 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

de qualidade (interesses de acionistas e consumidores em uma 

mesma fronteira). 

Fitzgerald; 

Storbeck 

(2003) 

1993 a 2000 

(I): valor dos ativos; despesas de 

pessoal; extensão de rede; número de 

ligações que recebem abaixo da 

pressão padrão; percentual de ligações 

afetadas com interrupções no 

abastecimento; percentual de contatos 

de faturamento processados em mais de 

dois dias; percentual de reclamações 

por escrito processadas em mais de 

cindo dias. 

(O): volume de água distribuída; 

número de ligações. 

Uma visão integrada do desempenho (descomposto em suas 

perspectivas constituintes) de prestadores de SAA em um ambiente 

regulado pode ser valiosa para um analista preocupado com os 

interesses conflitantes das partes interessadas (stakeholders). 

Melhora nos índices de desempenho no período analisado, no 

entanto, o desempenho para os acionistas domina o desempenho 

para os consumidores. 

8 
10 municípios da província de Málaga, 

na Espanha 
CRS-I 

Apresentar estudo da eficiência dos prestadores de SAA dos 

municípios mais representativos da província de Málaga na 

Espanha entre 1989-1998, período no qual se concentra o maior 

número de privatizações na gestão desses serviços. 

Ordóñez; 

Bru (2003) 
1990, 1995 e 1998 

(I): despesa de pessoal; outras despesas 

de exploração. 

(O): volume faturado de água 

O tipo de propriedade não é garantia inquestionável de uma maior 

eficiência, nem a razão que justifique a necessidade de passar a uma 

gestão privada, especialmente quando se trata de um serviço 

público. 

9 73 prestadores de SAA na Austrália 
CRS-I e VRS-I 

Malmquist 

Contribuir com a literatura sobre medição de desempenho no 

governo local australiano usando DEA com índices holísticos de 

eficiência alocativa e técnica dos prestadores de SAA municipais 

em New South Wales, além de incorporar indicadores qualitativos 

nas medidas de eficiência. 

Woodbury; 

Dollery 

(2004) 

1999 a 2000 

(I): custos de gestão; custos de 

operação e manutenção; custos de 

energia e produtos químicos; custos de 

substituição de capital. 

(O): número de avaliações; volume de 

água consumida; índice de qualidade 

da água; índice de confiabilidade do 

serviço. 

Os métodos utilizados fornecem um meio potencialmente útil de 

análise dos vários fatores que afetam a eficiência e a mudança de 

produtividade dos prestadores de SAA em New South Wales. 

Há espaço para melhorias gerais no desempenho dos prestadores de 

SAA em 1999-2000 (ineficiência de escala de 6,1% e ineficiência 

técnica pura de 20,4%). 

A inclusão de medidas de qualidade de serviço no modelo DEA 

produziu apenas diferenças modestas nos escores de eficiência 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

técnica, em comparação com um modelo sem resultados de 

qualidade para os prestadores de amostras analisadas. 

10 
18 maiores prestadores de SAA da 

Austrália 

CRS-I e VRS-I 

Malmquist 

Conduzir uma análise do desempenho da indústria urbana de 

abastecimento de água na Austrália. 

Coelli; 

Walding 

(2005) 

1996 a 2003 

(I): despesas operacionais; extensão de 

rede; capital. 

(O): número de ligações; volume de 

água distribuída. 

Os prestadores de SAA têm uma pontuação média de eficiência 

técnica de 90,4% e têm uma média anual de crescimento de 

produtividade entre menos 1,7% e mais 1,1%, dependendo das 

medidas utilizadas em cada modelo. 

11 
66 prestadores de SAA na África 

(sendo 9 prestadores privados) 
VRS-I 

Revisar a literatura existente sobre evidências econométricas nos 

efeitos da privatização dos SAA em economias em 

desenvolvimento. 

Examinar o impacto da privatização dos SAA na África, usando as 

técnicas DEA e fronteira estocástica. 

Kirkpatrick; 

Parker; 

Zhang 

(2006) 

2000 

(I): custo da mão de obra por 

empregado; custo de material por 

unidade de água distribuída; número de 

atividades de tratamento de água. 

(O): horas de água encanada disponível 

por dia; volume de água distribuída. 

Os resultados de eficiência de custos e qualidade de serviço não 

mostraram que o desempenho dos prestadores de SAA privados é 

superior ao de empresas estatais. 

Embora os resultados da DEA apontem provisoriamente a 

superioridade do setor privado, a fronteira estocástica fornece 

algumas (mas estatisticamente insignificantes) evidências de que 

empresas estatais têm o melhor desempenho de custo. 

12 24 cidades da Espanha CRS-I e VRS-I 

Estimar as eficiências técnica e de escala dos prestadores de SAA, 

com o objetivo de detectar potenciais economias no uso de recursos 

físicos que conduzem a incrementos na produtividade. 

Verificar se as diferenças no índice de eficiência podem ser 

explicadas em termos do tipo de propriedade (pública ou privada) 

adotado. 

García-

Sánchez 

(2006) 

1999 

(I): total de pessoal; estações de 

tratamento; extensão de rede. 

(O): volume de água fornecida; número 

de ligações; controles ou análises 

realizadas. 

Os resultados obtidos mostram que a densidade populacional, como 

um fator que define uma das características particulares do entorno 

de cada município, tem um impacto estatisticamente significativo 

sobre os índices de eficiência, esta afirmação não é estendida para a 

propriedade pública ou privada do serviço. A ineficiência de escala 

é mais elevada do que a ineficiência técnica. 

13 
10 prestadores de SAA e SES da 

Inglaterra e País de Gales 
VRS-I 

Avaliar o impacto do aperto no limite de preço pela OFWAT 

(regulação por incentivos) e de outros fatores operacionais sobre a 

eficiência dos prestadores de SAA e SES na Inglaterra e no País de 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

Gales, usando uma mistura de análise envoltória de dados e análise 

de fronteira estocástica. 

Erbetta; 

Cave (2007) 
1993 a 2005 

(I): despesa de pessoal; outras despesas 

operacionais; despesas de capital. 

(O): volume total de água potável e não 

potável distribuída; número total de 

ligações residenciais e não-residenciais 

de água; número total de ligações 

residenciais e não-residenciais de 

esgoto; quantidade física de águas 

residuais. 

O escore médio de eficiência técnica é igual a 0,909, o que indica 

que a empresa média pode reduzir todas as entradas 

simultaneamente por 9,1%, continua a produzir a mesma 

quantidade de produto. 

O período de revisão dos preços de 1994 manteve o recorde 

anterior de melhoria limitada de produtividade, ao passo que o 

período de revisão de 1999, mostrou melhorias significativas na 

medida em que a eficiência técnica é considerada. 

14 3 municípios da Espanha CRS-I 

Analisar o potencial de economias de custos correspondentes à fase 

final de distribuição de água, com o objetivo de ser aplicado à 

regulação de preços no setor, e introduzir incentivos para obter 

melhorias de produtividade. 

García-

Valiñas; 

Muñiz 

(2007) 

1985 a 2000 

(I): custos operacionais; densidade de 

chuva. 

(O): volume de água fornecida; 

extensão de rede; população atendida. 

A metodologia DEA é um instrumento útil para fazer a análise da 

eficiência produtiva dos fornecedores de SAA. 

Nos três casos analisados verificou-se que o modelo que inclui o 

efeito do insumo não-controlável conduz a maiores ou iguais 

índices de eficiência do que os obtidos com o modelo que não 

inclui o efeito. 

15 37 prestadores de SAA da Alemanha VRS-I 

Analisar o impacto de "controle democrático" exercido pelos 

governos locais sobre a eficiência do setor de água, se a 

privatização não é uma opção. 

Haug (2007) 2002 

(I): número de empregados; 

imobilizado e equipamentos; insumos 

intermediários. 

(O): volume faturado de água. 

Os resultados empíricos confirmam que uma redução de "controle 

democrático" pode aumentar a eficiência técnica. Impede que os 

governos locais abusem de seus serviços públicos de água como 

instrumentos de maximização ou redistribuição de votos. 

16 41 prestadores de SAA do Peru CRS-I e VRS-I 
Avaliar a consistência dos rankings de desempenho dos prestadores 

de SAA do Peru. 

Berg; Lin 

(2007) 
1996 a 1998 

(I): custos operacionais; número de 

empregados; número de ligações de 

água. 

(O): volume faturado de água; número 

de clientes; cobertura do serviço; 

Os resultados indicam que DEA e análise de fronteira estocástica 

produziram rankings semelhantes neste caso. Além disso, as 

técnicas têm sucesso comparável para identificar os melhores e 

piores desempenhos entre os prestadores. No entanto, estes 

rankings, baseados em técnicas estatísticas sofisticadas, não são 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

continuidade do serviço. altamente correlacionados com os desenvolvidos pelo regulador 

peruano. 

17 
38 prestadores de SAA/SES na região 

da Andalusia na Espanha 
CRS-O 

Contribuir para a literatura no campo da medição de desempenho 

dos serviços públicos de água por computar medidas de eficiência 

técnica ajustadas pela qualidade do serviço, em uma estrutura não-

paramétrica baseada em DEA 

Picazo-

Tadeo; 

Sáez-

Fernández; 

González-

Gómez 

(2008) 

2001 

(I): extensão de rede de água; extensão 

de rede de esgoto; número de 

trabalhadores; custos operacionais. 

(O): população atendida; volume de 

água distribuída; volume de esgoto 

tratado; volume de água não 

contabilizada. 

A qualidade importa na medição da eficiência técnica, a diferença 

entre as avaliações convencionais e ajustadas pela qualidade 

representam o custo de oportunidade de manter a qualidade. As 

médias e funções de distribuição diferem significativamente entre 

as duas avaliações de desempenho. 

18 38 prestadores de SAA do Peru 
CRS-I; 

Malmquist 

Avaliar o desempenho das empresas com qualidade incorporada e 

identificar mudanças na eficiência, tecnologia (fronteira), e 

qualidade do serviço, usando modelo DEA básico, DEA com 

estrutura de preferência e índice de Malmquist com qualidade 

incorporada. 

Discutir suas implicações para a regulação de empresas estatais. 

Lin; Berg 

(2008) 
1996 a 2001 

(I): número de empregados; número de 

ligações de água; extensão de rede. 

(O): volume faturado de água; número 

de clientes; taxa positiva de testes de 

cloro; cobertura do serviço; 

continuidade do serviço. 

Os resultados mostram que o modelo DEA com estrutura de 

preferências pode ser usado para refletir o peso dado à qualidade de 

acordo com objetivos da regulação.  

Dado o mau estado da qualidade do serviço de água no Peru, os 

resultados mostram uma ligeira melhoria na qualidade do serviço a 

partir de 1998-2001, sugerindo a falta de incentivos adequados para 

as empresas melhorarem a sua qualidade de serviço sob o sistema 

de regulação utilizado durante este período de tempo. 

19 
64 prestadores de SAA de Ontario no 

Canadá 
VRS-I 

Examinar a importância dos fatores ambientais na avaliação da 

eficiência técnica de prestadores de SAA. 

Renzetti; 

Dupont 

(2009) 

1996 

(I): despesas com pessoal; despesas 

com materiais; extensão de rede. 

(O): volume de água distribuída. 

Os fatores ambientais explicam parte da variação observada nos 

escores de eficiência e os escores de eficiência relativa dos 

prestadores de SAA são alterados substancialmente após o controle 

de fatores ambientais. 

20 
714 prestadores de SAA (549 públicos, 

96 privados sem fins lucrativos, 62 
I 

Comparar a eficiência relativa de prestadores de SAA com 

diferentes tipos de propriedades e entre prestadores com fonte de 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

privados com fins lucrativos e 7 sem 

tipo de propriedade informado / 389 

usando fontes de água subterrânea e 

325 usando fontes de água de 

superfície) 

água subterrânea e fonte de água de superfície. 

Norton 

Junior; 

Weber 

Junior 

(2009) 

2002 

(I): idade média do sistema de 

distribuição; extensão de rede.  

(O): despesas anuais; média de 

investimentos de capital nos últimos 5 

anos; número de ligações (várias 

combinações); volume de água 

distribuída (várias combinações). 

Os resultados indicam que prestadores de SAA públicos são mais 

eficientes no geral, seguidos por prestadores privados sem fins 

lucrativos, com prestadores privados com fins lucrativos sendo 

menos eficientes. Com exceção de alguns casos de grandes 

demandas de abastecimento, prestadores de SAA que empregam 

fontes de águas subterrâneas foram mais eficientes do que aqueles 

que utilizam fontes de água de superfície. 

21 
20 prestadores de SAA da Andalusia 

na Espanha 
VRS-I 

Prover evidências adicionais sobre a possível relação entre 

desempenho de prestadores de SAA e o tipo de propriedade 

(pública ou privada). 

García-

Rubio; 

González-

Gómez; 

Guardiola 

(2009) 

1993 a 2006 

(I): custos com pessoal; custos 

operacionais; rendimento hidráulico 

(perdas). 

(O): volume de água distribuída; 

número de ligações; extensão de rede; 

número de parâmetros utilizados na 

análise de água. 

Os resultados mostram que a administração privada é mais eficiente 

quando as estimativas são feitas utilizando o modelo original e 

quando a qualidade é considerada na análise. No entanto, não 

existem diferenças significativas entre a administração pública e 

privada, quando o rendimento hidráulico é considerado. 

22 
13 prestadores de SAA da Andalusia 

na Espanha 
VRS-I 

Analisar se existem diferenças entre a gestão pública e privada no 

que se refere à eficiência dos prestadores de SAA. 

García-

Rubio; 

González-

Gómez; 

Wanden-

Berge 

(2009) 

1997 a 2005 

(I): despesas de exploração; 

rendimento hidráulico (perdas). 

(O): volume faturado de água; número 

de parâmetros utilizados na análise de 

água; extensão de rede/número de 

ligações; potência instalada. 

A entrada da empresa privada no setor não gerou a esperada 

melhora nos níveis de eficiência. 

Os resultados mostraram que a empresa pública é mais eficiente 

que a privada. A fronteira eficiente é superior na empresa pública 

em relação à privada, e as unidades de gestão pública operam em 

níveis mais próximos a sua fronteira eficiente que as privadas. 

23 
34 prestadores de SAA/SES da região 

da Andalusia na Espanha 
VRS-I 

Calcular níveis de eficiência para uma amostra de prestadores de 

SAA/SES da região da Andalusia na Espanha. 

Picazo-

Tadeo; 
2001 

(I): extensão de rede de água; extensão 

de rede de esgoto; número de 

Empresas privadas superam os prestadores públicos na sua gestão 

do trabalho. Além disso,  um maior nível de eficiência técnica é 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

Sáez-

Fernández; 

González-

Gómez 

(2009) 

empregados; 

(O): volume de água distribuída; 

volume de esgoto coletado; volume de 

esgoto tratado; volume de água 

subterrânea, de superfície e comprada. 

encontrado entre as empresas de áreas densamente povoadas e para 

as concessionárias prestadoras de serviços de água para municípios 

turísticos. Finalmente, nenhuma evidência empírica foi encontrada 

para apoiar a existência de maior eficiência técnica dos consórcios 

de serviços públicos de água, uma estratégia gerencial fortemente 

incentivada por políticos regionais. 

24 
373 prestadores de SAA públicos e 

privados da Alemanha 
VRS-I 

Determinar níveis de eficiência técnica para prestadores de SAA da 

Alemanha. 

Zschille; 

Walter 

(2009) 

2006 

(I): receitas. 

(O): número de hidrômetros; volume 

de água distribuída para clientes 

residenciais; volume de água 

distribuída para clientes não 

residenciais. 

Os resultados apontaram grandes diferenças nos escores de 

eficiência técnica mesmo depois de considerar variáveis estruturais 

significativas, como a densidade da rede, partilha da utilização de 

águas subterrâneas e perdas de água. 

Os níveis de eficiência sob fronteira estocástica foram 

substancialmente mais elevados do que em DEA, o que pode ser 

explicado pelas diferenças metodológicas entre DEA e fronteira 

estocástica. 

25 
17 prestadores (11 públicos e 6 

privados) de SAA da Malásia 
CRS-I e VRS-I 

Avaliar o impacto de propriedade sobre o desempenho das 

entidades de abastecimento de água com a evidência empírica 

quantitativa da Malásia. 

Munisamy 

(2009) 
2005 

(I): despesas operacionais; extensão de 

rede; volume de água não faturada. 

(O): volume de água distribuída; 

número de ligações; área de serviço. 

Os resultados revelam que, no geral, as entidades privadas superam 

as entidades públicas, em termos de eficiência técnica. A fonte de 

ineficiência no setor privado se deve totalmente à sua escala, 

enquanto a do setor público é devida à ineficiência técnica e de 

escala. No entanto, não há provas conclusivas de que a propriedade 

privada é mais bem-sucedida do que a propriedade pública, pois 

também há entidades públicas prestadores de SAA tecnicamente 

eficientes. 

26 18 prestadores de SAA indianos VRS-I 

Desenvolver quadro de avaliação de sustentabilidade adequado para 

avaliar a eficiência global de 18 prestadores de SAA urbanos 

indianos usando abordagem de análise de envoltória de dados. 

Singh; 

Upadhyay; 

Mittal 

(2010) 

1999 

(I): despesas totais; despesas com 

energia; número de empregados; outras 

despesas (totais - energia); volume de 

água não contabilizada. 

(O): volume produzido de água; 

A análise do desempenho dos prestadores de SAA contra os seis 

parâmetros de sustentabilidade identificados com base em escores 

de eficiência técnica média de desempenho sugere a necessidade de 

maior atenção para adequação do serviço, confiabilidade do serviço 

e parâmetros de viabilidade dos negócios. A análise da eficiência 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

número de ligações; extensão de rede; 

percentual de água tratada; percentual 

de cobertura; volume de água 

fornecida; receitas totais. 

técnica agregada e eficiência de escala sugere margem significativa 

para melhoria na tecnologia e escala operacional e, portanto, 

redução de custos. O estudo mostra também uma margem 

significativa para redução de água não contabilizada, ou seja, a 

perda de água, no número de empregados e nas despesas com 

energia. 

27 

107 prestadores de SAA de 5 países 

(Holanda, Inglaterra e País de Gales, 

Austrália, Portugal e Bélgica) 

VRS-I 

Comparar a eficiência do setor de abastecimento de água na 

Holanda, Inglaterra e País de Gales, Austrália, Portugal e Bélgica 

utilizando DEA. 

De Witte; 

Marques 

(2010) 

2005 

(I): número de empregados; extensão 

de rede. 

(O): volume de água distribuída; 

número de ligações. 

A análise demonstra que, na ausência de incentivos claros e 

estruturais a eficiência média dos prestadores de serviços cai em 

comparação com os prestadores que são estimulados por incentivos. 

28 

52 prestadores de SAA das regiões de 

New South Wales e Victoria na 

Austrália 

CRS-I e VRS-I 

Malmquist 

Medir as consequências na eficiência de uma série de iniciativas 

políticas recentes nos SAA. 

Byrnes et al 

(2010) 
2000 a 2004 

(I): custos operacionais totais. 

(O): volume total de água distribuída; 

reclamações / 1000 ligações. 

As políticas de conservação da água reduzem a eficiência, pois 

vantagens de eficiência derivam de níveis mais elevados de 

densidade de produção de redes de água. A água subterrânea é uma 

fonte de eficiência na região de New South Wales. Uma elevada 

proporção de consumidores industriais reduz a eficiência. Seca e/ou 

restrições de água afetam prestadores de SAA igualmente, 

independentemente da sua eficiência. Finalmente, os grandes 

prestadores de New South Wales podem se beneficiar da regulação 

"dura" e separação do governo local uma vez que os prestadores de 

SAA de mesmo porte em Victoria foram mais eficientes . 

29 43 prestadores de SAA da Itália CRS-I e VRS-I 

Determinar os efeitos na eficiência de prestadores de SAA da Itália 

de certas variáveis relevantes que têm sido amplamente discutidas 

na literatura existente. 

Romano; 

Guerrini 

(2011) 

2007 

(I): custo com material; custo com 

pessoal; custo com serviços; custo com 

arrendamentos. 

(O): volume de água distribuída. 

A estrutura de propriedade, o tamanho e a localização geográfica 

tiveram um impacto sobre o desempenho dos prestadores de SAA, 

embora com diferentes graus de importância. 

Com referência à estrutura de propriedade, as empresas públicas 

tiveram escores de eficiência mais elevados com ambos os modelos 

DEA (CRS e VRS) 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

30 
66 prestadores de SAA/SES de 

Portugal 
CRS-I e VRS-I 

Estudar a influência de variáveis exógenas no desempenho de 

prestadores de SAA através da aplicação de medidas de eficiência 

condicional com base no método de ordem-m e sua formulação 

probabilística. 

Carvalho; 

Marques 

(2011) 

2002 a 2008 

(I): custos com pessoal; outras despesas 

de operação e manutenção; despesas de 

capital. 

(O): volume de água distribuída (soma 

do volume faturado de água e volume 

de esgoto tratado); número de clientes 

(soma de clientes de água e esgoto). 

A pesquisa sugere que a ineficiência dos prestadores de SAA 

portugueses é substancial para alguns prestadores: várias variáveis 

exógenas podem influenciar consideravelmente. Por exemplo, a 

regulação tem uma influência positiva sobre a eficiência, mas 

quando os serviços de abastecimento de água e de águas residuais 

são fornecidos pelo mesmo prestador ou quando as atividades de 

atacado e varejo são fornecidas em conjunto, o desempenho é 

menor. O efeito da propriedade é inconclusivo e as variáveis de 

clientes residenciais, fonte de água, fator de pico, e densidade de 

clientes têm uma influência mista sobre o desempenho que varia de 

acordo com suas pontuações. 

31 46 prestadores de SAA de Portugal CRS-I e VRS-I 

Estudar as entidades gestoras concessionárias dos serviços de água 

portugueses, dividindo-se em duas análises: análise dinâmica da 

evolução dos serviços de água no período 2004 – 2009 e análise 

estática dos dados do setor no ano 2009. 

Silva (2011) 2009 

(I): extensão da rede; custos 

operacionais; água não faturada; área 

servida. 

(O): número de alojamentos com 

serviço. 

A aplicação da DEA aos SAA e SES permitiu determinar os níveis 

de eficiência de cada operador, os quais são inferiores no 

subsistema em baixa face ao subsistema em alta e também no 

abastecimento de água em relação ao saneamento de águas 

residuais. De modo geral, os prestadores apresentam rendimentos 

decrescentes à escala, à exceção do abastecimento de água em 

baixa. Isto significa que a maioria dos operadores opera numa 

escala demasiado elevada e que obteria ganhos de eficiência em 

reduzi-la. Verificou-se que existe um grau de ineficiência 

significativo, entre 17% e 54%. 

32 
22 prestadores de SAA na Inglaterra e 

País de Gales 

CRS 

Meta-Malmquist 

Mensurar a mudança de produtividade da indústria de água na 

Inglaterra e País de Gales com um índice de meta-Malmquist e 

compará-lo com o índice de Malmquist tradicional. 

Portela et al 

(2011) 
1993 a 2007 

(I): despesas de operação. 

(O): número de propriedades faturadas; 

água distribuída com fonte de 

Foram encontradas importantes melhorias na produtividade entre 

1993 e 2005, a maioria das quais foram devidas a mudanças de 

fronteira em vez de emparelhamento até a fronteira pelas empresas. 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

superfície ajustado; água distribuída 

com fonte subterrânea ajustado; 

número de fontes; número de 

propriedades faturadas ajustado 

Depois de 2005, a produtividade mostra uma tendência de queda. 

Foi usado o índice de meta-Malmquist para comparar as 

produtividades de empresas no mesmo e em diferentes pontos no 

tempo. Isto mostra alguns resultados interessantes em relação à 

produtividade de cada empresa em relação a de outras empresas ao 

longo do tempo, e também a forma como o desempenho de cada 

empresa em relação ao próprio sobre 1993-2007 evoluiu. 

O regime regulatório é apenas um, embora importante, fator que 

afeta a produtividade da empresa de água. 

33 
19 prestadores de SAA/SES na 

Finlândia 
CRS-I e VRS-I 

Verificar se o modelo de governança tem algum efeito sobre a 

eficiência de prestadores de SAA/SES na Finlândia. 

Herrala; 

Huotari; 

Haapasalo 

(2012) 

2008 

(I): despesas de operação; despesas de 

capital. 

(O): volume faturado de água; volume 

faturado de esgoto tratado; número de 

clientes de água; número de clientes de 

esgoto. 

Os resultados indicaram uma diferença estatística entre dois 

modelos de governança analisados - empresas de propriedade 

municipal e departamentos municipais, onde as empresas de 

propriedade municipal foram as mais eficientes. 

34 

6 cidades australianas: Sydney, 

Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth e 

Canberra 

Malmquist 
Analisar o desempenho dos setores de água e águas residuais na 

Austrália desde meados dos anos 1990. 

Abbott; 

Cohen; 

Wang 

(2012) 

1995/96 a 2007/08 

(I): custo de operação; ativos totais; 

extensão de rede de água; extensão de 

rede de esgoto; número de estações 

elevatórias de água; número de 

estações elevatórias de esgotos. 

(O): número de ligações de água; 

número de ligações de esgoto; inverso 

do índice de perdas de água; inverso do 

índice de transbordamentos de esgotos. 

Os resultados apontam para modestos, mas positivos ganhos de 

produtividade nos centros urbanos maiores, independente da 

estrutura da indústria. Além disso, destaca-se a necessidade de se 

considerar fatores exógenos que podem influenciar os resultados de 

produtividade em uma indústria geralmente associados com 

características de monopólio e dependendo de onde estão as fontes 

de água, em graus diferentes, imprevisíveis e incontroláveis. 

Os ganhos de produtividade tendem a serem alcançados mais no 

início do período do que mais tarde. 

35 21 países africanos VRS-O 

Fornecer uma abordagem step-wise para avaliar o desempenho de 

prestadores de SAA. Em uma primeira etapa, estima-se a eficiência 

técnica das concessionárias. Numa segunda etapa, examina-se a 

eficácia dos serviços públicos no atendimento às demandas dos 

clientes existentes para os serviços de água potável dentro de sua 

jurisdição. A diferença entre a ineficiência e a ineficácia é 
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Item / 

Autores 

(ano) 

Amostra / Período analisado Especificações DEA / Variáveis Objetivos / Principais resultados 

decomposta num terceiro passo. 

Mbuvi; De 

Witte; 

Perelman 

(2012) 

2006 

(I): extensão de rede de água; número 

de empregados. 

(O): cobertura dos serviços de 

abastecimento de água; volume de água 

vendida; número de ligações; horas 

diárias de abastecimento de água. 

Os resultados indicam que os prestadores de SAA enfrentam a 

ineficiência técnica mais do que os desafios de ineficácia. Isto 

ocorre nas várias regiões africanas. O desenvolvimento econômico 

é positiva e significativamente associado ao aumento dos níveis de 

eficiência técnica e eficácia. 

A densidade da rede correlaciona positivamente com a eficiência 

técnica dos prestadores, mas influencia negativamente a eficácia 

dos prestadores. Isto, no entanto, foi insignificante nas três 

especificações do modelo. A regulação independente se encontra 

positivamente ligada à eficiência técnica e à eficácia das 

concessionárias. No entanto, isso só é significativo quando as 

variáveis de conectividade de serviços são consideradas. 

36 
45 prestadores de SAA e SES de 

Portugal 
CRS-I e VRS-I 

Propor um modelo para estimar não só a eficiência global de 

serviços públicos de água, mas também a eficiência de custos em 

cada um dos serviços prestados. 

Da Cruz; 

Carvalho; 

Marques 

(2013) 

2002 a 2008 

(I): custo total (soma de custos 

operacionais e custos de capital). 

(O): número de clientes atendidos pela 

rede de abastecimento de água; número 

de clientes atendidos pela rede de 

esgoto. 

Os resultados mostram que uma única medida pode não fornecer 

informações suficientes para o monitoramento de prestadores de 

SAA e SES. Em conjunto com outros indicadores, o modelo 

proposto pode ajudar os tomadores de decisão na priorização de 

esforços para melhorar a eficiência global. 

Os resultados mostram que a maior parte dos custos totais dos 

prestadores de serviços de água e esgoto são alocados para 

abastecimento de água potável (em torno de 64%, em média). O 

modelo DEA com insumos compartilhados também permitiu 

concluir que não há diferença estatística significativa entre a 

eficiência dos serviços de água potável e serviços de esgoto. 

Fonte: Elaboração da autora. 

Legenda: SAA (serviços de abastecimento de água); SES (serviços de esgotamento sanitário); DEA (análise envoltória de dados); CRS-I (retornos constantes de escala, 

orientado a insumo); CRS-O (retornos constantes de escala, orientado a produto); VRS-I (retornos variáveis de escala, orientado a insumo); VRS-O (retornos variáveis à 

escala, orientado a produto); I (insumos); O (produtos). 
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APÊNDICE B – Quadro de prestadores de SAA e SES sediados em capitais brasileiras e suas respectivas entidades reguladoras 

Capital Prestador 
Serviços 

prestados 
Abrangência Natureza jurídica 

Entidade Reguladora / Abrangência / Ano de 

Criação 

Aracajú - SE 
Companhia de Saneamento de 

Sergipe (DESO) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Não identificada 

Belém - PA 

Companhia de Saneamento do 

Pará (COSANPA) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Não identificada 

Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Belém (SAAEB) 

Água e 

Esgoto 
Local Autarquia Não identificada 

Belo 

Horizonte - 

MG 

Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE) / 

Estadual / 2009 

Boa Vista - 

RR 

Companhia de Águas e Esgotos 

de Roraima (CAER) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Não identificada 

Brasília - DF 

Companhia de Saneamento 

Ambiental do Distrito Federal 

(CAESB) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Saneamento Básico do Distrito Federal 

(ADASA) / Distrital / 2004 

Campo 

Grande - MS 

Empresa de Saneamento de Mato 

Grosso do Sul S/A (SANESUL) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Estadual de Regulação de Serviços 

Públicos do Mato Grosso do Sul (AGEPAN) / 

Estadual / 2001 

Águas Guariroba S/A (AG) 
Água e 

Esgoto 
Local Empresa privada 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados de Campo Grande (AGEREG) / 

Municipal / 2006 
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Capital Prestador 
Serviços 

prestados 
Abrangência Natureza jurídica 

Entidade Reguladora / Abrangência / Ano de 

Criação 

Cuiabá - MT 
Companhia de Saneamento da 

Capital (SANECAP) 

Água e 

Esgoto 
Local 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Não identificada 

Curitiba - PR 
Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento (ARIS) / Consorciada / 2009 

Florianópolis 

- SC 

Companhia Catarinense de Águas 

e Saneamento (CASAN) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora de Serviços de Saneamento 

Básico do Estado de Santa Catarina (AGESAN) 

/ Estadual / 2010 

Agência Intermunicipal de Regulação, Controle 

e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais 

do Médio Vale do Itajaí (AGIR) / Consorciada / 

2010 

Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento (ARIS) / Consorciada / 2009 

Fortaleza - 

CE 

Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará (CAGECE) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Estado do Ceará (ARCE) / 

Estadual / 1997 

Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle 

dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental 

(ACFOR) / Municipal / 2004 

Goiânia - GO 
Saneamento de Goiás S/A 

(SANEAGO) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Goiana de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) / 

Estadual / 1999 

João Pessoa - 

PB 

Companhia de Águas e Esgotos 

da Paraíba (CAGEPA) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência de Regulação do Estado da Paraíba 

(ARPB) / Estadual / 2005 
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Capital Prestador 
Serviços 

prestados 
Abrangência Natureza jurídica 

Entidade Reguladora / Abrangência / Ano de 

Criação 

Macapá - AP 
Companhia de Água e Esgoto do 

Amapá (CAESA) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Não identificada 

Maceió - AL 
Companhia de Saneamento de 

Alagoas (CASAL) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do 

Estado de Alagoas (ARSAL) / Estadual / 2001 

Manaus - AM 

Companhia de Saneamento do 

Amazonas (COSAMA) 
Água Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Não identificada 

Manaus Ambiental (MA) 
Água e 

Esgoto 
Local Empresa privada 

Agência Reguladora dos Serviços Públicos 

Concedidos do Estado do Amazonas (ARSAM) 

/ Estadual / 1999 

Natal - RN 

Companhia de Águas e Esgotos 

do Rio Grande do Norte 

(CAERN) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora de Serviços de Saneamento 

Básico do Município do Natal (ARSBAN) / 

Municipal / 2001 

Palmas - TO 
Companhia de Saneamento do 

Tocantins (SANEATINS) 

Água e 

Esgoto 
Regional Empresa privada 

Agência Tocantinense de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos (ATR) / 

Estadual / 2007 

Porto Alegre 

- RS 

Companhia Rio-Grandense de 

Saneamento (CORSAN) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do RS (AGERGS) / 

Estadual / 1997 

Departamento Municipal de Água 

e Esgotos (DMAE) 

Água e 

Esgoto 
Local Autarquia Não identificada 

Porto Velho - 

RO 

Companhia de Águas e Esgotos 

de Rondônia (CAERD) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

Não identificada 
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Capital Prestador 
Serviços 

prestados 
Abrangência Natureza jurídica 

Entidade Reguladora / Abrangência / Ano de 

Criação 

pública 

Recife - PE 
Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE) / 

Estadual / 2000 

Rio Branco - 

AC 

Departamento Estadual de 

Pavimentação e Saneamento 

(DEPASA) 

Água Regional Autarquia Não identificada 

Serviço de Água e Esgoto de Rio 

Branco (SAERB) 

Água e 

Esgoto 
Local Autarquia Não identificada 

Rio de 

Janeiro - RJ 

Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Não identificada 

Salvador - 

BA 

Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. (EMBASA) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Comissão de Regulação dos Serviços Públicos 

de Saneamento Básico do Estado da Bahia 

(CORESAB) / Estadual / 2008 

São Luís - 

MA 

Companhia de Saneamento 

Ambiental do Maranhão 

(CAEMA) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do 

Maranhão (ARSEP) / Estadual /2008 

São Paulo - 

SP 

Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora de Serviços de Saneamento 

e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) / 

Estadual / 2007 

Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) / Consorciada / 

2011 
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Capital Prestador 
Serviços 

prestados 
Abrangência Natureza jurídica 

Entidade Reguladora / Abrangência / Ano de 

Criação 

Teresina - PI 
Águas e Esgotos do Piauí S/A 

(AGESPISA) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Municipal de Regulação de Serviços 

Públicos de Teresina (ARSETE) / Municipal / 

2006 

Vitória - ES 
Companhia Espírito-Santense de 

Saneamento (CESAN) 

Água e 

Esgoto 
Regional 

Sociedade de 

economia mista 

com administração 

pública 

Agência Reguladora de Saneamento Básico e 

Infraestrutura Viária (ARSI) / Estadual / 2008 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do SNIS e da ABAR e sites. 

Nota 1: Prestadores de serviços e entidades reguladoras destacadas em vermelho não foram incluídos na amostra. 

Nota 2: A Manaus Ambiental (MA) substituiu em 2012 a Águas do Amazonas (ADA).  A concessionária é administrada pelos Grupos Águas do Brasil e Solví, que já 

administrava a Águas do Amazonas. 

Nota 3: Em 2012 foi criada a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA), substituindo a CORESAB. 
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APÊNDICE C – Dados utilizados na pesquisa para aplicação da DEA e do Índice de Malmquist – SNIS 2006 

Prestador de 

serviços 

Despesa de 

exploração 

(R$/ano) 

Índice de perdas 

na distribuição 

(%) 

Volume de água 

faturado 

(1.000m
3
/ano) 

Volume de 

esgotos faturado 

(1.000m
3
/ano) 

Economias ativas 

de água 

(economias) 

Economias ativas 

de esgotos 

(economias) 

DESO 157.530.856,50 47,39 72.125,00 12.783,00 416.257 72.145 

COSANPA 139.925.930,98 46,05 81.029,10 5.831,00 448.260 25.930 

COPASA 1.260.089.310,00 34,62 575.671,00 303.869,00 3.721.446 1.890.470 

CAER 23.459.007,95 50,95 15.593,00 3.842,90 78.984 14.439 

CAESB 557.912.592,00 30,23 156.554,00 132.479,10 719.621 624.535 

AG 75.053.068,90 55,60 38.782,00 10.598,00 202.462 54.864 

SANESUL 105.111.000,00 44,54 56.920,00 6.875,00 397.135 39.055 

SANECAP 67.560.008,92 50,36 42.882,00 10.667,80 168.814 59.413 

SANEPAR 745.213.566,65 36,60 447.145,10 229.693,99 2.730.969 1.388.292 

CASAN 298.411.695,00 45,44 142.070,40 18.987,00 862.312 110.714 

CAGECE 267.045.207,00 36,39 193.672,00 78.350,00 1.249.745 471.658 

SANEAGO 458.168.917,98 38,09 187.077,00 89.473,70 1.367.120 583.124 

CAGEPA 231.192.648,00 49,73 112.402,00 37.960,80 691.299 195.424 

CAESA 29.245.588,55 72,02 16.890,80 2.155,60 66.163 9.006 

CASAL 121.642.261,00 57,10 54.866,00 10.768,00 349.951 59.379 

ADA 97.218.420,00 57,62 56.495,70 5.571,00 304.499 28.897 

CAERN 178.237.095,58 48,18 141.841,00 31.043,40 602.499 123.814 

SANEATINS 65.848.744,00 26,38 44.451,40 4.762,80 263.576 29.543 

CORSAN 752.527.027,27 49,66 365.782,00 20.544,00 1.993.389 215.342 

DMAE 180.960.032,39 38,74 94.122,60 45.162,50 574.874 494.540 

CAERD 74.918.501,60 68,72 19.999,80 906,90 104.346 2.835 

COMPESA 441.262.254,90 67,37 214.191,00 65.012,90 1.505.876 393.702 

SAERB 13.197.860,27 79,18 5.339,80 2.663,30 36.229 16.475 

CEDAE 1.617.504.396,00 54,56 791.001,00 373.775,00 2.762.488 1.641.437 

EMBASA 628.801.566,00 37,98 399.080,00 134.877,00 2.441.001 797.061 

CAEMA 190.215.444,50 57,22 77.887,00 28.128,00 467.119 127.414 

SABESP 3.125.947.010,45 40,38 1.806.417,00 1.245.738,50 8.176.048 6.542.197 

AGESPISA 176.151.377,04 39,59 71.932,00 8.508,00 486.388 43.546 

CESAN 214.806.746,00 41,39 164.101,00 35.359,00 678.208 200.574 
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APÊNDICE D – Dados utilizados na pesquisa para aplicação da DEA e do Índice de Malmquist – SNIS 2011 

Prestador de 

serviços 

Despesa de 

exploração 

(R$/ano) 

Índice de perdas 

na distribuição 

(%) 

Volume de água 

faturado 

(1.000m
3
/ano) 

Volume de 

esgotos faturado 

(1.000m
3
/ano) 

Economias ativas 

de água 

(economias) 

Economias ativas 

de esgotos 

(economias) 

DESO 269.038.342,44 60,52 84.198,00 15.848,00 509.700 90.989 

COSANPA 194.017.291,00 45,35 88.427,00 0,00 460.275 32.306 

COPASA 1.753.607.505,51 32,52 643.788,97 402.422,35 4.366.563 2.733.244 

CAER 42.037.985,45 58,07 16.798,13 3.686,14 93.311 24.503 

CAESB 866.321.832,81 24,80 179.778,00 149.431,19 944.033 814.233 

AG 145.413.281,70 26,26 46.477,05 26.944,93 257.521 137.266 

SANESUL 168.578.991,79 36,34 70.846,40 12.789,77 422.540 79.932 

SANECAP 69.784.126,00 59,04 36.266,31 12.049,00 187.556 70.028 

SANEPAR 1.108.572.206,49 33,05 526.513,49 325.004,13 3.201.628 1.957.206 

CASAN 517.859.753,00 35,51 159.026,32 27.494,97 936.976 173.962 

CAGECE 364.622.611,00 36,13 250.029,00 74.129,00 1.587.706 595.821 

SANEAGO 833.792.489,75 31,64 237.044,38 116.540,79 1.762.883 803.159 

CAGEPA 374.778.419,09 46,94 134.664,10 45.405,02 814.719 234.650 

CAESA 52.624.071,22 73,27 16.336,81 2.130,39 68.851 11.208 

CASAL 140.223.441,89 64,47 60.267,97 12.779,33 403.149 76.563 

ADA 184.606.803,85 50,08 94.120,00 7.252,00 410.688 43.553 

CAERN 279.716.897,22 60,36 113.746,59 29.106,70 709.916 173.390 

SANEATINS 101.650.470,16 35,47 58.131,15 10.765,12 358.318 65.306 

CORSAN 1.280.297.902,17 41,74 271.160,20 27.984,00 2.229.497 251.596 

DMAE 262.901.969,72 24,76 98.326,00 47.867,00 622.736 548.156 

CAERD 109.070.350,01 61,46 27.026,40 1.025,62 135.861 4.264 

COMPESA 727.429.110,74 65,95 284.734,44 61.083,45 1.842.935 407.984 

SAERB 21.729.996,60 69,24 9.856,00 3.330,00 54.458 19.656 

CEDAE 1.542.604.993,01 31,60 834.848,05 352.736,00 4.048.944 2.286.417 

EMBASA 1.163.408.498,00 38,31 466.066,44 176.848,00 3.060.154 1.131.647 

CAEMA 154.721.089,52 59,04 97.354,70 27.908,79 610.987 150.995 

SABESP 5.015.334.030,23 33,99 2.044.640,00 1.486.391,13 9.290.035 7.738.278 

AGESPISA 258.354.727,14 59,95 89.801,34 10.599,83 599.401 51.941 

CESAN 311.706.143,75 35,60 182.567,69 49.484,65 797.825 276.525 
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APÊNDICE E – Ranking dos prestadores de SAA e SES para o Modelo DEA I 

Ranking 

2006 
DMU 

ETP  

(VRS) 

ES 

(CRS/VRS) 

ETT  

(CRS) 

Ranking 

2011 
DMU 

ETP  

(VRS) 

ES 

(CRS/VRS) 

ETT  

(CRS) 

1 CAER 1,0000 0,8654 0,8654 1 COPASA 1,0000 0,8594 0,8594 

1 SANEPAR 1,0000 0,9499 0,9499 1 SANEPAR 1,0000 1,0000 1,0000 

1 CAGECE 1,0000 1,0000 1,0000 1 CAGECE 1,0000 1,0000 1,0000 

1 CAERN 1,0000 1,0000 1,0000 1 DMAE 1,0000 1,0000 1,0000 

1 DMAE 1,0000 1,0000 1,0000 1 SAERB 1,0000 0,6993 0,6993 

1 SAERB 1,0000 0,6550 0,6550 1 CEDAE 1,0000 0,9268 0,9268 

1 EMBASA 1,0000 0,8633 0,8633 1 SABESP 1,0000 1,0000 1,0000 

1 SABESP 1,0000 1,0000 1,0000 8 CAEMA 0,9478 0,9681 0,9176 

1 CESAN 1,0000 0,9809 0,9809 9 EMBASA 0,8968 0,7428 0,6662 

10 SANEATINS 0,9512 0,9580 0,9112 10 SANEATINS 0,8918 0,9352 0,8340 

11 COPASA 0,9351 0,8102 0,7576 11 SANECAP 0,8793 0,9046 0,7954 

12 SANECAP 0,8688 0,9474 0,8231 12 CESAN 0,8608 0,9923 0,8541 

13 CAESA 0,8565 0,8473 0,7257 13 ADA-MA 0,7694 0,9664 0,7435 

14 SANESUL 0,8438 0,9568 0,8073 14 CAER 0,7527 0,7742 0,5827 

15 CEDAE 0,8187 0,8737 0,7153 15 CASAL 0,7111 0,9285 0,6603 

16 ADA-MA 0,7907 0,9700 0,7670 16 AG 0,6977 0,9299 0,6488 

17 COSANPA 0,7819 0,9834 0,7689 17 COSANPA 0,6902 0,9630 0,6647 

18 COMPESA 0,7815 0,9332 0,7292 18 COMPESA 0,6630 0,8776 0,5818 

19 CORSAN 0,7576 0,8489 0,6432 19 SANESUL 0,6454 0,9496 0,6129 

20 AG 0,7140 0,9485 0,6772 20 CAERN 0,6079 0,9755 0,5930 

21 SANEAGO 0,6909 0,9725 0,6719 21 CAESB 0,5935 0,9838 0,5839 

22 CAGEPA 0,6681 0,9911 0,6622 22 CAESA 0,5888 0,7690 0,4527 

23 CASAL 0,6505 0,9532 0,6201 23 SANEAGO 0,5737 0,9986 0,5729 

24 CASAN 0,6489 0,9960 0,6463 24 CAGEPA 0,5625 0,9840 0,5535 

25 DESO 0,6270 0,9792 0,6140 25 AGESPISA 0,5558 0,9586 0,5328 

26 AGESPISA 0,6095 0,9680 0,5900 26 CORSAN 0,5159 0,7752 0,3999 

27 CAESB 0,6063 0,9828 0,5958 27 DESO 0,4753 0,9603 0,4564 

28 CAEMA 0,5648 0,9814 0,5543 28 CASAN 0,4532 0,9881 0,4478 

29 CAERD 0,3908 0,8952 0,3498 29 CAERD 0,4240 0,8523 0,3614 

Fonte: Elaboração da autora. 
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APÊNDICE F – Ranking dos prestadores de SAA e SES para o Modelo DEA II 

Ranking 

2006 
DMU 

ETP  

(VRS) 

ES 

(CRS/VRS) 

ETT  

(CRS) 

Ranking 

2011 
DMU 

ETP  

(VRS) 

ES 

(CRS/VRS) 

ETT  

(CRS) 

1 COPASA 1,0000 0,9723 0,9723 1 COPASA 1,0000 1,0000 1,0000 

1 CAER 1,0000 0,7194 0,7194 1 CAER 1,0000 0,5098 0,5098 

1 SANEPAR 1,0000 1,0000 1,0000 1 CAESB 1,0000 0,5358 0,5358 

1 CAGECE 1,0000 1,0000 1,0000 1 AG 1,0000 0,5132 0,5132 

1 SANEATINS 1,0000 0,8553 0,8553 1 SANEPAR 1,0000 1,0000 1,0000 

1 DMAE 1,0000 1,0000 1,0000 1 CAGECE 1,0000 1,0000 1,0000 

1 SAERB 1,0000 0,6310 0,6310 1 SANEATINS 1,0000 0,8095 0,8095 

1 EMBASA 1,0000 1,0000 1,0000 1 DMAE 1,0000 1,0000 1,0000 

1 SABESP 1,0000 1,0000 1,0000 1 SAERB 1,0000 0,5755 0,5755 

10 CAESB 0,9149 0,5501 0,5033 1 CEDAE 1,0000 1,0000 1,0000 

11 SANESUL 0,8672 0,9310 0,8073 1 SABESP 1,0000 1,0000 1,0000 

12 SANEAGO 0,8113 0,9029 0,7324 12 CAEMA 0,9484 0,9563 0,9069 

13 SANECAP 0,7924 0,6738 0,5339 13 SANECAP 0,9260 0,6666 0,6172 

14 COMPESA 0,7815 0,9332 0,7292 14 EMBASA 0,8968 0,9929 0,8904 

15 CAESA 0,7574 0,6383 0,4834 15 SANESUL 0,8617 0,6680 0,5756 

16 CAERN 0,7510 0,9618 0,7223 16 SANEAGO 0,8510 0,8119 0,6909 

17 ADA-MA 0,7346 0,9110 0,6693 17 CESAN 0,8118 0,7240 0,5878 

18 COSANPA 0,7329 0,9341 0,6845 18 CAESA 0,7943 0,3783 0,3005 

19 CESAN 0,7269 0,9282 0,6746 19 CASAL 0,7525 0,8775 0,6603 

20 AG 0,7168 0,8042 0,5764 20 COSANPA 0,7282 0,7481 0,5448 

21 CORSAN 0,6987 0,9620 0,6722 21 CASAN 0,7204 0,6773 0,4879 

22 AGESPISA 0,6976 0,8458 0,5900 22 CAERD 0,7198 0,3974 0,2861 

23 CASAN 0,6833 0,9036 0,6175 23 ADA-MA 0,6756 0,7562 0,5109 

24 CASAL 0,6700 0,9175 0,6147 24 CORSAN 0,6719 0,8795 0,5909 

25 CAGEPA 0,6606 0,9672 0,6389 25 COMPESA 0,6630 0,9151 0,6067 

26 DESO 0,6144 0,9190 0,5646 26 CAGEPA 0,6421 0,7774 0,4992 

27 CEDAE 0,5890 0,9009 0,5306 27 CAERN 0,6287 0,9271 0,5829 

28 CAERD 0,5756 0,5171 0,2976 28 AGESPISA 0,5935 0,8977 0,5328 

29 CAEMA 0,5611 0,9353 0,5247 29 DESO 0,5532 0,7865 0,4351 

Fonte: Elaboração da autora. 
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APÊNDICE G – Ranking dos prestadores de SAA e SES para o Modelo DEA III 

Ranking 

2006 
DMU ETP (VRS) 

ES 

(CRS/VRS) 
ETT (CRS) 

Ranking 

2011 
DMU ETP (VRS) 

ES 

(CRS/VRS) 
ETT (CRS) 

1 COPASA 1,0000 0,9723 0,9723 1 COPASA 1,0000 1,0000 1,0000 

1 CAER 1,0000 0,8654 0,8654 1 CAER 1,0000 0,5827 0,5827 

1 SANEPAR 1,0000 1,0000 1,0000 1 CAESB 1,0000 0,5839 0,5839 

1 CAGECE 1,0000 1,0000 1,0000 1 AG 1,0000 0,6488 0,6488 

1 CAERN 1,0000 1,0000 1,0000 1 SANEPAR 1,0000 1,0000 1,0000 

1 SANEATINS 1,0000 0,9112 0,9112 1 CAGECE 1,0000 1,0000 1,0000 

1 DMAE 1,0000 1,0000 1,0000 1 SANEATINS 1,0000 0,8340 0,8340 

1 SAERB 1,0000 0,6550 0,6550 1 DMAE 1,0000 1,0000 1,0000 

1 EMBASA 1,0000 1,0000 1,0000 1 SAERB 1,0000 0,6993 0,6993 

1 SABESP 1,0000 1,0000 1,0000 1 CEDAE 1,0000 1,0000 1,0000 

1 CESAN 1,0000 1,0000 1,0000 1 SABESP 1,0000 1,0000 1,0000 

12 CAESB 0,9203 0,6475 0,5958 12 SANECAP 0,9854 0,8071 0,7954 

13 SANECAP 0,8913 0,9234 0,8231 13 CAEMA 0,9506 0,9653 0,9176 

14 SANESUL 0,8672 0,9310 0,8073 14 CESAN 0,9308 0,9176 0,8541 

15 CAESA 0,8565 0,8473 0,7257 15 EMBASA 0,8968 0,9929 0,8904 

16 CEDAE 0,8187 0,9910 0,8113 16 SANESUL 0,8646 0,7089 0,6129 

17 SANEAGO 0,8113 0,9029 0,7324 17 SANEAGO 0,8510 0,8119 0,6909 

18 ADA-MA 0,7950 0,9649 0,7670 18 ADA-MA 0,8072 0,9211 0,7435 

19 COSANPA 0,7928 0,9699 0,7689 19 CAESA 0,7943 0,5700 0,4527 

20 COMPESA 0,7815 0,9332 0,7292 20 COSANPA 0,7660 0,8677 0,6647 

21 AG 0,7582 0,8932 0,6772 21 CASAL 0,7525 0,8775 0,6603 

22 CORSAN 0,7579 1,0000 0,7579 22 CASAN 0,7205 0,6813 0,4909 

23 AGESPISA 0,6976 0,8458 0,5900 23 CAERD 0,7198 0,5020 0,3614 

24 CASAN 0,6933 0,9351 0,6484 24 CORSAN 0,6719 0,8795 0,5909 

25 CAGEPA 0,6755 0,9803 0,6622 25 COMPESA 0,6630 0,9151 0,6067 

26 CASAL 0,6700 0,9254 0,6201 26 CAGEPA 0,6474 0,8549 0,5535 

27 DESO 0,6423 0,9559 0,6140 27 CAERN 0,6322 0,9380 0,5930 

28 CAEMA 0,6130 0,9042 0,5543 28 AGESPISA 0,5935 0,8977 0,5328 

29 CAERD 0,5756 0,6078 0,3498 29 DESO 0,5563 0,8203 0,4564 

Fonte: Elaboração da autora. 

 


