Passada quase uma década da aprovação da Lei do Saneamento (2007),
criada a fim de estabelecer um ambiente propício à expansão do acesso ao
saneamento básico, o país ainda enfrenta enorme carência na prestação de
serviços de água e esgoto.

Ranking da População com coleta de Esgoto na América Latina
Colocação

País

População com
coleta de esgoto

PIB per capita
2015 (US$)

1°

Venezuela

94,1%

Não Disponível

2°

Chile

93,6%

13.416,2

3°

México

88,4%

9.005,0

4°

Colômbia

87,2%

6.056,1

5°

Equador

75,8%

6.205,1

6°

Peru

74,9%

6.027,1

7°

Argentina

69,0%

13.431,9

8°

Uruguai

65,9%

15.573,9

9°

Bolívia

63,1%

3.076,8

10°

Costa Rica

50,7%

11.260,1

Nesse contexto, fica evidente que ainda há um enorme potencial de
expansão no setor. Entretanto, questões como a complexidade do atual
modelo regulatório, onde a gestão municipal leva a um grande número de
agentes envolvidos, e a falta de um planejamento eficiente limitam a
realização de investimentos e/ou reduzem a eficácia dos mesmos.

11°

Brasil

49,8%

8.538,6

12°

Honduras

45,3%

2.528,9

13°

El Salvador

45,0%

4.219,4

14°

Guatemala

43,9%

3.903,5

15°

República Dominicana

40,1%

6.468,5

Estudo realizado pelo Centro em Regulação e Infraestrutura da Fundação
Getúlio Vargas, aponta que os problemas do setor não estão vinculados
apenas à escassez de recursos financeiros, mas também há problemas de
gestão e governança. A avaliação de 851 contratos firmados no âmbito do
Programa Saneamento para Todos/ PAC entre 2007 e 2015 deixa isso claro,
pois passado nove anos do início dos contratos e até março de 2016 cerca de
66% das obras ainda não estão concluídas.

16°

Nicarágua

23,3%

2.086,9

17°

Paraguai

22,7%

4.081,0

No que tange ao abastecimento de água, dados recentes do IBGE mostram
que em 2014 (sim, até as estatísticas do setor estão defasadas) cerca de 95,5%
dos domicílios permanentes contam com o serviço, sendo que destes 85%
estão conectados de fato a uma rede, enquanto que os outros 10,5% possuem
acesso a água tratada por outros meios.
No acesso a coleta e tratamento de esgoto sanitário a situação é ainda mais
preocupante. O Brasil ficou em 11° lugar num ranking que avalia a população
com coleta de esgoto na América Latina. Realizando a comparação entre as
regiões do país, o quadro é ainda mais preocupante, pois na região Norte
apenas cerca de 13% dos domicílios contam com serviço de coleta de esgoto.

Fonte: Instituto Trata Brasil, Cepal e Banco Mundial.

O estudo também mostra que os investimentos privados (que
correspondem por apenas 7,05% dos contratos firmados no programa)
geralmente demandam menos recursos financeiros e menos tempo para

serem concluídos, o que corrobora a perspectiva de que os agentes privados
vão começar a ganhar representatividade no setor.
Recentemente o BNDES anunciou o programa de concessão de
saneamento, onde deve haver uma série de estudos técnicos para avaliar qual
o melhor modelo para cada estado, sendo que pode ser adotados desde
modelos de Parceria Público Privada até o de subconcessão. Segundo o banco
mais de dezoito estados já formalizaram a decisão de aderir a esse programa,
que deve ser definido no final do terceiro trimestre de 2017.
Ou seja, com certeza esse será o principal catalisador de notícias no setor ao
longo do próximo ano. Porém, mesmo diante de sua importância para o
desenvolvimento do serviços de água e esgoto, essa tendência de privatização
e consolidação não deve afetar de forma direta as principais empresas listadas
em bolsa.
A princípio também não há risco iminente de uma nova crise no
abastecimento, pois o nível de armazenagem nos principais reservatórios
tanto da Sabesp quanto da Copasa encontra-se em níveis muito superior aos
registrados no mesmo período de 2015.
Contudo há ao menos dois pontos importantes que devem balizar o
desempenho dessas companhias ao longo de 2017. O primeiro deles diz
respeito a recuperação no consumo de água, onde a expectativa aponta para
um crescimento ainda tímido, tanto por conta da situação macro ainda
delicada quanto porque parte da mudança de hábito da população,
incentivada pelas próprias companhia no período de crise hídrica, pode
continuar se traduzindo em menor consumo per capita.
Segundo, a revisão tarifária periódica da Sabesp e da Copasa, ambas
inicialmente marcadas para abril. No caso da Sabesp a discussão deve ficar em

torno dos investimentos realizados entre outubro de 2011 e junho de 2016
que serão de fato reconhecidos e remunerados no processo de revisão. O
presidente da companhia também reivindica “modificar a estrutura tarifária
de forma que permita destravar investimentos”, porém esse é um ponto mais
complexo, que demandaria um tempo maior de debate, podendo até mesmo
atrasar o processo de revisão.
Já no caso da Copasa a revisão tarifária foi dividida em duas fases, a primeira
que ocorreu em 2016 resultou num aumento de 13,9% na tarifa média, sendo
a segunda fase a mais importante, pois nesse momento será incorporado o
modelo onde a revisão leva em consideração a base de ativos regulatórios
constituída pela companhia desde o último processo de revisão tarifária (esse
modelo já é usado na revisão das tarifas da Sabesp e de todas as distribuidoras
de energia elétrica). A expectativa é que essa nova métrica remunere de forma
mais adequada os investimentos realizados pela companhia nos últimos anos,
inclusive as obras de emergência realizadas para evitar o corte no
fornecimento de água.
Ainda que a expectativa seja positiva para ambos os casos, vislumbramos
que há um potencial maior no caso da Copasa, dado a incorporação do novo
modelo, enquanto que na Sabesp a mudança na estrutura ainda é incerta.

