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RESUMO 

O trabalho analisa o processo de abertura de capital da Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais na Bolsa de Valores e suas consequências, a partir de dados coletados em documentos 

e bases oficiais, bem como de informações levantadas em campo, por meio de entrevistas 

semiestruturadas com gestores, técnicos e especialistas ligados ao tema. Para tal, parte de um 

debate sobre a contradição entre os autores que argumentam a favor da organização dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com base em critérios de eficiência 

econômica, e os que apoiam a sua subordinação às necessidades da população. Recorre aos 

conceitos e teorias reunidos na obra de Joseph Stiglitz para discutir as falhas do mercado e a 

consequente necessidade de intervenção estatal em determinados setores essenciais, como o 

saneamento, embora reconheça as limitações inerentes à atuação do poder público. Descreve 

as experiências de França, Inglaterra e países nórdicos, comparando-as com os modelos de 

privatização reproduzidos na América Latina. Apresenta o cenário político, institucional e 

econômico que culminou com a abertura de capital da Empresa e identifica os principais 

argumentos utilizados pelos defensores e pelos grupos contrários a essa estratégia de 

privatização. Por fim, avalia os impactos dessa mudança para a gestão da Companhia e para 

os serviços prestados por ela. Conclui que o caso de Minas Gerais não difere essencialmente 

das experiências semelhantes ocorridas por todo o mundo, uma vez que os argumentos 

utilizados para justificar essa operação não se comprovaram à luz da realidade, os resultados 

alcançados se mostraram abaixo das expectativas e as melhorias identificadas não podem ser 

atribuídas diretamente à abertura de capital. Os atuais programas e ações da Empresa são 

guiados por estratégias de mercado, nem sempre alinhadas aos interesses sociais. Por isso, ela 

não cumpre o seu papel como braço do Estado na implementação das políticas públicas, com 

vistas à redução das desigualdades e ao bem-estar da população. 
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ABSTRACT 

The work analyzes the initial public offering (IPO) of the Minas Gerais’ Sanitation Company 

shares in the stock market and its consequences, from data collected in official documents and 

databases, as well as field information gathered through semi-structured interviews with 

managers, technicians and experts involved in the area. To do this, it starts with a discussion 

about the contradiction between the authors who defend the organization of water supply and 

sewerage services based on economic efficiency criteria and those who support its 

subordination to the needs of the population. Using Joseph Stiglitz concepts and theories, it 

discusses market failures and the consequent need for state intervention in certain key sectors 

such as sanitation, although recognizes the inherent government’s limitations. It describes the 

experiences of France, England and the Nordic countries, comparing them to the privatization 

models reproduced in Latin America. It presents the political, institutional and economic 

context that culminated in the IPO of the Company and identifies the main arguments used by 

supporters and opposed groups to this privatization strategy. Finally, it analyzes the impact of 

this change into the Company’s management and the service provided by it. It concludes that 

Minas Gerais’ case does not differ from similar experiences that occurred throughout the 

world, because the arguments used to justify this operation has not been confirmed in the 

reality, the results were below expectations and the improvements identified cannot be 

attributed directly to the IPO. The current programs and activities of the Company are guided 

by market strategies, not always adjusted to the social interests. So it does not fulfill its role as 

a state’s instrument to implement public policies that aim to reduce the inequalities and 

increase the population welfare. 
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1 INTRODUÇÃO 

As companhias estaduais de saneamento básico foram criadas a partir da década de 1960. Em 

poucos anos, transformaram-se em agentes principais na implantação, operação e gestão dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Brasil, pois contavam com 

abundantes recursos captados e disponibilizados por instituições federais, por meio de linhas 

de crédito subsidiado, em virtude da política nacional para o setor vigente à época (COSTA, 

1994 apud REZENDE; HELLER, 2008). 

Entretanto, logo na década de 1980, esse modelo sofreu um importante revés, que impactou a 

continuidade dos programas desenvolvidos até então, sobretudo a partir da extinção do seu 

principal organismo financiador. Naquele momento, o país enfrentava sérias dificuldades 

macroeconômicas e houve grande restrição de recursos para o setor, ao mesmo tempo em que 

terminavam os prazos de carência dos empréstimos contraídos pelas empresas e aumentavam 

suas despesas com juros e amortizações. 

A crise institucional que se abateu sobre o saneamento prolongou-se até os anos 1990, quando 

o Governo Federal, especialmente no mandato do então Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, promoveu a reorganização do setor, a partir do estabelecimento de um arcabouço 

jurídico que redesenhou o papel do Estado na economia, abriu o mercado ao capital 

internacional e criou as condições necessárias à privatização
1
 de serviços públicos

2
, como o 

abastecimento de água e o esgotamento sanitário. 

Mas, diante da forte resistência capitaneada pelos próprios governadores estaduais, bem como 

pelos partidos de oposição, sindicatos e entidades civis ligadas ao assunto, as iniciativas 

voltadas à venda das companhias públicas, nos mesmos moldes adotados pelos setores de 

telecomunicações, mineração e energia elétrica, perderam força. Apenas em alguns estados as 

ideias privatistas foram levadas adiante, embora os respectivos governantes e gestores tenham 

se valido de uma estratégia menos controversa: a oferta de ações nas bolsas de valores. 

                                                           
1
 Neste trabalho, o termo “privatização” abrange todo o “ato de reduzir o papel do governo, ou de dar maior 

importância ao setor privado, numa atividade ou na propriedade de bens”, conforme definição proposta por 

Savas (1990, p.13). Portanto, ele inclui a cessão total ou parcial, definitiva ou temporária, de patrimônio, de 

direitos e deveres relativos a ativos e/ou à execução de serviços, ou ainda de ações das companhias públicas. 
2
 Os serviços públicos são atividades que poderiam pertencer tanto à esfera governamental quanto à privada, mas 

que, em determinado momento histórico, foram assumidas pelo Estado, em função de uma avaliação do interesse 

coletivo sobre sua essencialidade (ARAGÃO, 2009).  
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Esse foi o caso das companhias estaduais de São Paulo, Tocantins, Santa Catarina, Paraná e 

Minas Gerais, que lançaram mão de um discurso técnico para defender a negociação dos 

papéis no mercado. Entre as principais justificativas apresentadas para legitimar a mudança no 

modelo de gestão dessas empresas, destacavam-se a necessidade de aumentar a 

profissionalização, a transparência, a governança corporativa, a qualidade dos serviços 

ofertados e a capitalização para novos investimentos. 

Amparada por esses objetivos, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

abriu o seu capital em 1994. A Companhia de Saneamento do Paraná e a Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento
3
, por sua vez, realizaram a primeira oferta pública de 

suas ações em 1998. Naquele mesmo ano, a Companhia de Saneamento do Tocantins passou 

para o controle de um grupo privado
4
. Por fim, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

negociou seus papéis em 2006, após um período de acaloradas discussões e muita resistência. 

Passadas quase duas décadas desde a efetivação da primeira operação, ainda não havia 

elementos suficientes para subsidiar uma reflexão crítica e profunda acerca dos resultados 

efetivamente alcançados por esse novo modelo de gestão, uma vez que a maior parte das 

informações disponíveis sobre o assunto restringia-se aos relatórios periódicos divulgados 

pelas próprias companhias, com grande enfoque sobre aspectos comerciais, econômicos e 

financeiros, e poucos dados relativos a parâmetros operacionais. 

Talvez por esse motivo, os trabalhos produzidos por autores brasileiros, até então, 

concentravam suas análises em privatizações realizadas no exterior – com destaque para os 

modelos desenvolvidos na França e na Inglaterra, ou ainda para os problemas enfrentados por 

países latino-americanos. Aqueles que se debruçavam sob o território nacional, abordavam 

prioritariamente as concessões igualmente incipientes dos sistemas vinculados às prefeituras 

municipais. 

                                                           
3
 Em ambos os casos, os processos foram revertidos anos mais tarde, a partir da recompra de ações por parte dos 

Estados, com base em decisões políticas dos governadores que assumiram posteriormente. A participação de 

investidores privados nessas companhias retornou à pauta de discussões recentemente, mas encontra resistência 

nas respectivas Assembleias Legislativas. 
4
 No ano de 1998, o Governo de Tocantins negociou 76,5% das ações da Companhia de Saneamento para a 

Empresa Sul-Americana de Montagem S/A (Emsa). Em 2011, a Foz do Brasil, do Grupo Odebrecht, associou-se 

à Emsa para a criação da Foz Centro Norte, que, por sua vez, assumiu o controle antiga Companhia Estadual. A 

Portaria nº 686, de 04/10/2013, autorizou a venda dos 23,4% dos papéis que permaneciam em posse do Estado. 
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Diante da escassez marcante de estudos sobre a abertura de capital de companhias estaduais, 

fazia-se necessária a realização de uma pesquisa que se dedicasse a discutir esses processos 

mais a fundo, analisando suas motivações e consequências, a partir da avaliação de 

indicadores e dados disponíveis em bases oficiais, bem como da percepção de especialistas, 

gestores e técnicos que acompanharam de perto as transformações do setor nas últimas 

décadas. 

Esta investigação, em particular, focou-se no caso de Minas Gerais. Suas análises foram 

permeadas pelas formulações teóricas a respeito dos papéis que devem ser desempenhados 

pelo poder público e pela iniciativa privada na oferta de serviços básicos essenciais
5
, entre 

eles o saneamento, e pelas evidências empíricas disponíveis na literatura nacional e 

internacional sobre as diversas experiências de gestão privada dos sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. 

Com base nos achados publicados pelos especialistas, o estudo procurou testar as seguintes 

hipóteses: 

 os grupos defensores da estratégia de abertura de capital teriam reproduzido o discurso 

padronizado e propalado por organismos multilaterais de fomento, a partir do final da 

década de 1980; 

 as melhorias alcançadas após a abertura de capital poderiam ser atingidas por entidades 

públicas e não deveriam ser atribuídas exclusivamente à mudança no modelo de gestão da 

Companhia; 

 os avanços observados durante o período analisado estariam abaixo das expectativas 

criadas por governantes e gestores e não avalizariam os argumentos utilizados para 

justificá-los; 

 os resultados alcançados após a mudança do modelo de gestão reforçariam a necessidade 

de maior controle governamental sobre os serviços, na medida em que as ações orientadas 

a partir de critérios mercantis nem sempre estariam alinhadas aos interesses sociais. 

                                                           
5
 Algumas publicações enquadram o abastecimento de água e o esgotamento sanitário como serviços de utilidade 

pública – aqueles em que “a Administração, reconhecendo sua conveniência (não essencialidade, nem 

necessidade) para os membros da coletividade, presta-os diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por 

terceiros (concessionários, permissionários ou autorizatários), nas condições regulamentadas e sob seu controle” 

(MEIRELLES, 1998, p. 286). Entretanto, o Art. 10 da Lei nº. 7.783/1989 classifica-os como serviços ou 

atividades essenciais, vinculados às “necessidades inadiáveis da comunidade” (BRASIL, 1989). 
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O trabalho final produzido divide-se em dez capítulos, sendo o primeiro deles esta breve 

introdução. Em seguida, tem-se o detalhamento dos objetivos geral e específicos que o 

nortearam. A revisão da literatura disponível sobre o tema antecede a descrição dos métodos 

quali-quantitativos utilizados. Depois, a exposição dos resultados é seguida pela sua 

discussão. Por último, têm-se a apresentação das conclusões, recomendações, referências e 

apêndices. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Descrever e analisar o processo de abertura de capital da Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais na Bolsa de Valores, para verificar o potencial do novo modelo de gestão adotado em 

relação ao cumprimento dos objetivos de universalização do fornecimento e melhoria da 

qualidade dos serviços prestados. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Apresentar o contexto político, institucional e econômico que culminou com a abertura de 

capital da Companhia de Saneamento de Minas Gerais na Bolsa de Valores, em 2006, 

identificando os principais argumentos utilizados pelos grupos contrários e favoráveis a 

essa estratégia de privatização. 

 Avaliar os impactos da abertura de capital para a gestão da Empresa e para os serviços 

prestados nos municípios atendidos por ela, confrontando-os com os resultados 

alcançados em localidades operadas por entidades locais. 

 Analisar a percepção de especialistas, gestores e técnicos a respeito das mudanças 

ocorridas após 2006, comparando-as com o discurso que legitimou o novo modelo e com 

as experiências de gestão privada do saneamento relatadas na literatura. 

 Discutir, a partir da experiência mineira, os papéis do poder público e da iniciativa 

privada na gestão do setor de saneamento no País. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção de revisão, reúnem-se conceitos, teorias e reflexões que subsidiam o 

entendimento do panorama no qual se insere a abertura de capital da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais na Bolsa de Valores. Mais do que isso, permitem que as 

consequências das mudanças na gestão da Empresa sobre os serviços por ela prestados sejam 

avaliadas, discutidas e comparadas com os resultados apresentados por outras experiências de 

participação privada no setor, em diversas partes do mundo. 

Como ponto de partida, analisam-se as características das privatizações contemporâneas dos 

serviços de água e esgotos. Enfatiza-se a controvérsia entre os autores que pregam a 

organização do setor a partir de demandas sociais e aqueles que defendem a priorização de 

fatores econômicos. Por meio de evidências empíricas e da confrontação dos argumentos 

levantados por especialistas, ilustram-se as principais virtudes e inconsistências presentes nos 

discursos favoráveis e contrários a esse tipo de política. 

Em seguida, lança-se mão dos postulados reunidos na obra do economista Joseph Stiglitz, 

antigo dirigente do Banco Mundial no período de maior acirramento das doutrinas neoliberais, 

para discutir as falhas do mercado e a consequente necessidade de intervenção estatal em 

determinadas áreas, entre elas o saneamento. Consideram-se também as limitações inerentes à 

atuação do poder público e a complexidade da tomada de decisões favoráveis ou contrárias à 

participação privada, tendo em vista a eficiência dos serviços e os interesses coletivos. 

Na sequência, identificam-se as estratégias distintas utilizadas por França e Inglaterra para a 

privatização de suas companhias públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a 

partir da década de 1980 – dois modelos frequentemente reproduzidos por países em 

desenvolvimento. Destacam-se, todavia, as falhas nos mecanismos de regulação e controle 

instituídos, bem como as inúmeras incoerências produzidas pelas modificações 

implementadas. 

Depois, apresentam-se os exemplos exitosos dos países do Norte Europeu, onde as 

administrações públicas, nas figuras das autoridades locais, ocupam posições centrais na 

garantia do fornecimento e na universalização do acesso a serviços básicos essenciais, 

incluindo o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Ressaltam-se, também, os 
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papéis desempenhados pela iniciativa privada para o desenvolvimento do setor de 

saneamento, a partir de ações complementares à atuação governamental. 

Em outro momento, descrevem-se os problemas enfrentados por nações latino-americanas, 

aqui representadas por Chile e Argentina, que adotaram inadvertidamente as medidas 

impostas por instituições financeiras internacionais, numa tentativa frustrada de expandir as 

redes e melhorar a qualidade dos serviços de água e esgotos. Enumeram-se, pois, as 

dificuldades decorrentes da importação de soluções prontas, pouco ajustadas às realidades e 

necessidades locais. 

Por fim, enfoca-se o caso brasileiro e expõem-se os marcos legais e os arranjos institucionais 

que permearam os modelos de gestão do saneamento adotados pelo Estado e pela iniciativa 

privada ao longo dos últimos séculos. Esboçam-se, com especial atenção, as bases que 

possibilitaram o processo relativamente recente de privatização do setor no País, por meio da 

concessão temporária dos serviços ou da negociação do controle acionário das companhias 

públicas. 

3.1 Privatização dos serviços de saneamento 

Em todo o Ocidente, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

desenvolveram-se, a partir do século XIX, com base em iniciativas movidas pelo lucro 

privado ou ainda orientadas para os interesses de mercado e para o bem-estar das elites 

dominantes. Com o passar do tempo, entretanto, foram assumidos pelo poder público, na 

medida em que a ampliação das redes demandava o investimento intensivo de montantes 

bastante expressivos. 

Nos países desenvolvidos, a universalização do acesso foi alcançada somente em meados do 

século XX. Alguns fatores comuns foram preponderantes para que isso acontecesse 

(HELLER; CASTRO, 2013): 

 a gestão descentralizada, sob o controle de autoridades regionais ou locais; 

 a estabilidade das instituições; 

 o financiamento governamental, com recursos tributários. 
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Nesses casos, o poder público teve um papel fundamental na regulamentação e no controle do 

setor, bem como no investimento para a expansão das infraestruturas. A regulação e a 

fiscalização das ações ficaram a cargo de instituições fortalecidas por movimentos sociais, 

capazes de atuar com maior propriedade e justiça (HELLER; CASTRO, 2007; CASTRO, 

2008b). Práticas de recuperação total de custos e medidas privatizantes foram implementadas 

apenas décadas mais tarde, após a consolidação das políticas públicas. 

Nas nações em desenvolvimento, por sua vez, as metas de expansão da abrangência e da 

qualidade dos serviços ainda hoje não foram plenamente atingidas. Com vistas a este objetivo, 

os organismos internacionais de fomento passaram a estimular, desde a década de 1980, o 

planejamento e a adoção de medidas supostamente capazes de funcionar em qualquer 

situação, como a desregulamentação e a liberalização do setor, além da societarização e da 

privatização das companhias públicas (HELLER; CASTRO, 2013). 

Esse movimento fez parte de uma ampla reestruturação das bases das políticas públicas no 

âmbito global, a partir das forças e princípios de mercado, conforme convencionado no 

chamado Consenso de Washington
6
, a partir do qual as grandes corporações empresariais 

passaram a exigir o fim das barreiras protecionistas e do intervencionismo estatal, bem como 

a defender de forma intransigente que a atuação do Estado fosse mínima e subordinada às 

regras e interesses do capital privado internacional. 

As empresas transnacionais, com atuação no setor, agiram em duas frentes: pressionaram os 

governos de seus países de origem, para que eles defendessem suas posições junto a 

instituições financeiras e a outras nações; e firmaram parcerias para abrirem mercados 

específicos e ganharem as concessões que demandavam maiores investimentos. Desta forma, 

conseguiram o apoio de diversas entidades, que condicionaram a contratação de empréstimos 

e a liberação de recursos à adoção de uma postura neoliberal (JUSTO, 2004). 

Para impor suas políticas junto a técnicos, gestores e tomadores de decisão, os organismos 

multilaterais valeram-se de três estratégias concomitantes (COSTA, 2003): 

                                                           
6
 Termo utilizado para nomear o conjunto de políticas formuladas no final da década de 1980 por economistas de 

instituições financeiras internacionais sediadas em Washington, nos Estados Unidos, com o objetivo de 

promover o ajustamento macroeconômico de países em desenvolvimento nos momentos de crise, com foco no 

aumento da disciplina fiscal, na priorização dos gastos públicos, na reforma e simplificação tributária, na 

liberalização financeira e comercial, na implementação de regime cambial flutuante, na elevação do investimento 

direto estrangeiro, na desregulação e na privatização de setores estratégicos (WILLIAMSON, 2004; FARIAS, 

2008). 
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 a concessão de incentivos, coerções e sanções financeiras; 

 a exposição de experiências internacionais exitosas; 

 a acumulação e a disseminação do conhecimento técnico. 

A partir de então, os governos nacionais adotaram medidas que visavam, em última instância, 

à preparação para a venda das companhias públicas a grupos privados, à concessão dos 

serviços por tempo determinado ou à participação de acionistas no capital, na administração e 

na operação das empresas. As ações incluíram: 

 a despolitização das gestões; 

 o aprofundamento das vocações comerciais; 

 a suspensão de subsídios; 

 o estímulo à concorrência comparativa; 

 o aumento da transparência na aquisição de insumos; 

 a adoção de mecanismos de regulação. 

De forma geral, os modelos prontos, inspirados em experiências supostamente bem sucedidas, 

amplamente difundidas pelos técnicos do FMI
7
 e do Banco Mundial, alcançaram resultados 

pouco promissores, especialmente diante das enormes expectativas geradas entre governantes, 

gestores e usuários, pois frequentemente estavam desconectados com as realidades locais. 

Essa contradição, cada vez mais evidente, contribui para acirrar as discussões sobre o tema na 

literatura especializada. 

3.1.1 A ausência de consenso entre os especialistas 

O secular debate estabelecido entre economistas, cientistas políticos, sociólogos e filósofos 

sobre as funções e papéis que devem ser desempenhados pelo poder público e pelo capital 

privado para a manutenção e o desenvolvimento das estruturas econômicas e sociais vigentes, 

bem como para a garantia do bem-estar da população, é reproduzido entre governantes, 

gestores e especialistas do setor de saneamento, sem que se chegue a um consenso sobre o 

assunto. 

                                                           
7
 Fundo Monetário Internacional. 
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Inúmeras experiências de gestão pública e privada dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário vêm sendo sistematicamente avaliadas e comparadas por uma série de 

pesquisadores em todo o mundo. Os estudiosos procuram identificar as principais virtudes, 

fraquezas e contradições características desses dois modelos, baseando suas análises e 

conclusões em evidências empíricas e num diálogo constante com as teorias disponíveis na 

literatura. 

Os trabalhos produzidos nos últimos anos estão permeados por um claro confronto de ideias. 

De um lado, há uma corrente de autores que argumenta a favor da estruturação do setor em 

torno de estratégias de mercado e a sua submissão a critérios de eficiência econômica. Em 

posição oposta estão os que ressaltam seu caráter de direito básico universal, próprio da 

conquista da cidadania e da vida em comunidade, subordinado aos interesses e necessidades 

da população. 

Segundo Castro (2008a), as pesquisas que respaldam as visões empresariais sobre essa 

questão baseiam-se em um discurso aparentemente técnico para justificar que esta pode ser 

uma solução para: 

 a baixa cobertura em certas áreas; 

 a precária qualidade dos serviços; 

 o empreguismo; 

 a tolerância com a inadimplência; 

 as interferências políticas; 

 os privilégios; 

 os gastos excessivos com custeio; 

 a falta de planejamento estratégico; 

 a escassez de investimentos. 

Todavia, as conclusões nesse sentido frequentemente são amparadas por análises puramente 

quantitativas, sem maiores preocupações com a qualificação política / sociológica das 

reflexões oferecidas. Além da pobreza e da superficialidade dos argumentos utilizados, 

algumas vezes identificam-se fragilidades metodológicas importantes nos estudos, o que 
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invariavelmente os leva a resultados um tanto incoerentes com as considerações apresentadas 

(CASTRO, 2008b). 

Esse tipo de contradição pode ser facilmente observada no trabalho de Clarke, Menard e 

Zuluaga (2002), que concluiu pela elevação do bem-estar da população após a privatização do 

sistema de abastecimento de água em Guiné, embora reconhecesse a persistência de 

problemas diversos, como a submedição do consumo, a pequena taxa de cobertura, o baixo 

nível de cobrança, as elevadas tarifas praticadas e o fraco relacionamento institucional entre 

governo e prestadores. 

Incongruentes também foram as considerações de Nyangena (2008), na medida em que este 

autor apontou a importância da privatização para a elevação da eficiência operacional das 

companhias no Quênia, ao mesmo tempo em que destacou a falta de participação social, o 

desequilíbrio entre os interesses de mercado e as demandas da população, as desigualdades na 

qualidade dos serviços fornecidos a usuários com diferentes capacidades de pagamento, a 

fragilidade das estruturas regulatórias e as dificuldades nas prestações de contas. 

Faria, Faria e Moreira (2006), por sua vez, verificaram que concessionárias privadas, no 

Brasil, obtiveram, em média, maior produtividade do trabalho e do capital, quando 

comparadas com instituições públicas. No mesmo trabalho, todavia, constataram que a 

privatização, por si só, não garantiu a melhoria dos serviços em todos os seus aspectos, uma 

vez que os indicadores relacionados ao esgotamento sanitário apresentaram evolução inferior 

à verificada no abastecimento de água. 

Benefício diferente foi encontrado por Vargas e Lima (2004), que compararam três sistemas 

geridos pela iniciativa privada em municípios brasileiros. A despeito da majoração das tarifas 

e da utilização de financiamentos públicos, na visão destes autores, a privatização revelou-se 

uma alternativa para alavancar investimentos na melhoria dos serviços. Em um dos casos, os 

recursos foram destinados às obras complementares de uma estação de tratamento de esgotos 

e, nos demais, focaram a expansão do abastecimento de água. 

Oliveira (2012) seguiu essa direção e também destacou a necessidade de parcerias entre o 

poder público e a iniciativa privada para elevar os investimentos e universalizar a oferta de 

serviços de saneamento, sobretudo aqueles ligados ao esgotamento sanitário. Em seu texto, 

ele afirmou categoricamente que “o setor público sozinho não tem os recursos e a capacidade 
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de gestão dos projetos necessários”. Todavia, não apresentou dados ou teorias que 

sustentassem suas considerações. 

Alguns anos antes, Moussallem (2000) já havia assumido posição semelhante, valendo-se de 

números que indicavam o crescimento no aporte de recursos ao setor elétrico, após a 

privatização de uma companhia estadual. Entretanto, minimizou o fato de que os 

investimentos naquela empresa contavam com subsídios governamentais. Além disso, admitiu 

que “o setor de saneamento é muito mais complexo do que os demais setores de serviços 

públicos”. 

A partir de casos analisados na África, América Latina e Ásia, Haarmeyer e Mody (1997) 

comprovaram que a privatização pode aumentar os investimentos e a eficiência operacional 

dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com grandes impactos sobre a 

qualidade dos serviços prestados. Entretanto, enumeraram uma série de improváveis 

condicionantes que precisariam ser simultaneamente atendidas para que isso, de fato, 

aconteça: 

 as receitas geradas pelas tarifas praticadas devem cobrir integralmente os custos de 

produção; 

 os riscos do negócio devem estar totalmente claros desde o início; 

 os regulamentos e contratos devem minimizar as incertezas e permitir certo grau de 

flexibilidade nas negociações e de autonomia nas operações; 

 a estrutura de controle, regulação e fiscalização instituída deve ser sólida, autônoma e 

independente; 

 o apoio político e financeiro por parte do poder público deve ser garantido; 

 o nível de transparência nas relações entre todas as partes envolvidas deve ser elevado. 

Por fim, Fujiwara (2005) constatou que a privatização dos sistemas de saneamento em 

determinados municípios no Brasil implicou a redução significativa da mortalidade infantil 

por doenças infecciosas e parasitárias, em virtude da melhoria dos indicadores de qualidade 

da água ofertada à população carente naquelas localidades – consideração contrária à ideia de 

que os ganhos advindos da desestatização seriam absorvidos pelas próprias empresas ou 

transmitidos somente às elites. 
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Conclusões otimistas, como essas, no entanto, não são compartilhadas pela maior parte dos 

especialistas que se debruçaram sobre o tema. Na realidade, os trabalhos publicados nas 

últimas décadas invariavelmente verificaram efeitos perversos, excludentes e muito abaixo 

das expectativas na maioria das experiências nacionais e internacionais de atuação privada no 

setor, embora tenham observado a melhoria pontual de alguns poucos indicadores de 

desempenho econômico ou operacional. 

Outra constatação importante é que grande parcela dos investimentos realizados por grupos 

privados contou com fortes subsídios governamentais e priorizou o abastecimento de água, 

em detrimento do esgotamento sanitário. Já as tarifas foram encarecidas para garantir elevadas 

margens de lucro e bancar o custeio das operações e das estruturas de controles instituídas, 

onerando os segmentos mais pobres da população e agravando as desigualdades sociais que 

deveriam ser combatidas a partir da implementação dos serviços em regiões carentes. 

Além desses problemas, os estudos dedicados à análise da gestão privada do saneamento 

identificaram (HALL, 2001; BAYLISS, 2002; HALL; LOBINA, 2002; OLIVEIRA, 2005; 

HELLER; CASTRO, 2007; MELO; JORGE NETO, 2007): 

 a falta de concorrência; 

 a dificuldade, por parte do poder público, de renegociar ou revogar os acordos 

insatisfatórios; 

 a incapacidade, por parte dos operadores privados, de cumprir as metas traçadas pelos 

poderes concedentes, uma vez que as necessidades dos usuários habitualmente se opunham 

aos princípios de viabilidade e eficiência mercantil seguidos pelas empresas; 

 a pouca transparência para com os usuários; 

 a consolidação dos interesses das elites dominantes; 

 os casos de corrupção; 

 a precarização das relações trabalhistas dentro das companhias; 

 a priorização de áreas populosas e economicamente mais atrativas, onde as redes já 

estavam estruturadas e as perspectivas de lucro seriam maiores, em detrimento daquelas 

nas quais o retorno financeiro não era garantido. 
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Por essas e outras razões, Heller e Castro (2007) argumentam que os enfoques privatistas e 

mercantis sobre o saneamento merecem uma avaliação crítica, na medida em que subordinam 

as necessidades e interesses sociais aos requerimentos e critérios de eficiência empresarial. 

Nesse modelo, o cidadão passa a ser tratado como um cliente, e, muitas vezes, não tem 

assegurado o acesso a serviços de qualidade, independentemente de sua inserção econômica, 

gênero ou etnia. 

Situações como essas fizeram com que os especialistas do Banco Mundial revisassem o 

discurso histórico daquela Instituição em favor das privatizações do saneamento. Primeiro, 

admitiram que os resultados obtidos eram ambíguos, pois apresentavam virtudes e 

deficiências. Depois, iniciaram uma defesa do papel central do poder público, ao 

reconhecerem que o setor privado não conseguia servir aos mais pobres (RICHARD; 

TRICHE, 1994; BANCO MUNDIAL, 2003). 

Essa emblemática mudança de curso, também experimentada por outros organismos 

multilaterais, ficou evidente na obra de Joseph Stiglitz (2000)
8
, Economista Chefe do Banco 

Mundial entre 1997 e 2000.  Embora não tenha tratado especificamente de saneamento, o 

autor discorreu sobre elementos comuns a este setor que, de certa forma, tornam previsíveis 

os fracassos do capital privado e implicam a necessidade de maior intervenção governamental 

para equilibrar prováveis distorções, em benefício dos interesses sociais. 

3.1.2 As teorias de Stiglitz 

3.1.2.1 Conceitos gerais 

Em “Economics of the public sector”, Stiglitz (2000) procurou compreender os papéis 

desempenhados por Estados e pelo mercado para o bom funcionamento da economia e das 

estruturas sociais vigentes, a partir de certos setores-chave. Para tanto, ele se valeu 

primordialmente de modelos e técnicas microeconômicas, bem como dos conceitos de 

eficiência, equidade e distribuição de renda, apropriando-se dos teoremas e postulados da 

chamada Economia do Bem-estar. 

                                                           
8
 Publicado inicialmente em 1986, “Economics of the public sector” foi atualizado em 2000 para incorporar os 

avanços das teorias econômicas no final do século XX, além das experiências de Joseph Stiglitz como 

Conselheiro Econômico do Presidente norte-americano Bill Clinton e como dirigente do Banco Mundial em um 

momento histórico no qual o mundo estava sob forte influência das ideias neoliberais do Consenso de 

Washington. 
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Logo em suas primeiras considerações, o autor lembrou que a disputa entre a propriedade 

privada e o controle estatal dos meios de produção norteou a política e a economia 

internacionais nos últimos séculos. Entretanto, no seu entendimento, os modelos de 

desenvolvimento pautados unicamente na organização integral da economia pelo Estado ou na 

delegação completa de responsabilidades coletivas ao mercado mostraram-se pouco 

consistentes.  

Na sua visão, ao contrário de outras épocas, atualmente a importância dos mercados não é 

contestada pela maioria dos especialistas, que também consideram imprescindível a função 

complementar exercida pelo poder público para a sustentação do modelo capitalista em seu 

conjunto, por meio de políticas sociais e medidas macro ou microeconômicas, visando à 

correção de distorções, à manutenção da lei e da ordem, à garantia de segurança para os 

investidores e à preservação das estruturas vigentes. 

Segundo Stiglitz (2000), a controvérsia contemporânea reside, pois, na forte tensão existente 

entre essas duas esferas e na complicada definição dos seus limites de atuação. Em outras 

palavras, busca-se hoje o estabelecimento de relações mais harmônicas, equilibradas e 

convergentes entre os Estados e a iniciativa privada, na medida em que as demandas 

coletivas, o bem-estar da população e os interesses dos donos do capital nem sempre seguem 

a mesma direção. 

Para o economista, as forças competitivas e livres do mercado, em determinadas 

circunstâncias idealizadas, seriam satisfatoriamente eficientes para nortear o desenvolvimento 

das atividades produtivas e inovadoras. Nessas condições bastante restritas e específicas, a 

intervenção dos Estados poderia ser circunscrita ao controle da distribuição da renda gerada, 

em benefício dos interesses coletivos da população e do bem-estar de cada indivíduo do 

grupo. 

Entretanto, nos últimos 200 anos, a história revelou inúmeros exemplos de situações em que o 

mercado não funciona tão bem como gostariam seus defensores e nas quais a atuação dos 

Estados se torna desejável, necessária e até mesmo fundamental. Entre elas, Stiglitz (2000) 

enumerou as seis principais, as quais correntemente apresentam-se de forma combinada ou 

relacionam-se como causa e efeito: 
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 quando não há concorrência perfeita e determinadas empresas ou grupos têm certas 

vantagens competitivas sobre os demais, dando origem a monopólios ou oligopólios; 

 no caso de bens ou serviços públicos em que o controle privado não é economicamente 

vantajoso, mas cujos benefícios totais produzidos são importantes para a sociedade; 

 quando são geradas externalidades negativas ou positivas e os investimentos privados se 

tornam incapazes ou insuficientes para mitigá-las, minimizá-las ou ampliá-las; 

 quando as empresas privadas não têm condições de fornecer os bens e serviços 

demandados por um preço minimamente razoável que os indivíduos estejam dispostos a 

pagar; 

 quando existem falhas de informação e as empresas privadas não fornecem dados 

adequados ou suficientes aos consumidores e aos organismos criados para o seu controle; 

 em períodos de crise ou instabilidade econômica, quando se elevam os índices de 

desemprego e inflação, e retraem-se os níveis de consumo e investimento com recursos 

privados. 

Na opinião de Stiglitz (2000), a presença de alguma destas falhas de mercado constituiria, por 

si só, um argumento em favor da atuação governamental. Todavia, existiriam ainda dois 

outros fatores que justificariam a interferência estatal na economia: 

 as desigualdades sociais e a necessidade de redistribuição de renda por distintos programas 

sociais e de transferências; 

 o fato de que, muitas vezes, os indivíduos isoladamente podem tomar decisões 

equivocadas, na medida em que nem sempre são os melhores juízes dos próprios 

interesses. 

Essa intervenção do poder público, quando necessária, pode ser concretizada de quatro 

formas, ainda que algumas ações tenham caráter ambíguo e enquadrem-se em mais de uma 

das categorias propostas pelo autor: 

 produção de bens e serviços; 

 regulamentação, regulação e concessão de incentivos à produção privada; 

 compra de bens e serviços; 
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 redistribuição de renda, por meio de benefícios ou de transferências sem a contrapartida de 

bens ou serviços. 

Acontece que, mesmo que o mercado apresente limitações e ainda que o interesse coletivo 

constitua justificativa favorável à atuação pública, existiria um convincente argumento contra 

ela: muitas vezes os Estados também são ineficientes. Em decorrência disso, eles 

frequentemente não conseguem corrigir os problemas aos quais se propõem a enfrentar. Mais 

do que isso, as políticas públicas podem aprofundar distorções, sobretudo quando há 

concessão indiscriminada de subsídios, protecionismo excessivo ou inibição da concorrência. 

Stiglitz (2000) menciona quatro falhas de governo
9
 responsáveis pela incapacidade 

sistemática do poder público para cumprir os objetivos de seus programas: 

 sua reduzida disponibilidade de informações necessárias para a tomada de decisões 

corretas num curto espaço de tempo; 

 seu baixo domínio sobre as respostas privadas e sobre as consequências de suas 

intervenções; 

 seu controle limitado da burocracia, acarretando em demora, intencional ou não, para a 

aplicação e/ou cumprimento de dispositivos legais aprovados pelo poder legislativo; 

 sua enorme vulnerabilidade aos processos políticos, interesses e pressões de grupos 

organizados. 

Stiglitz (2000) ressalta que, para os críticos da intervenção governamental na economia, esses 

quatro elementos já seriam obstáculos suficientemente fortes para que os Estados se 

abstivessem de tentar resolver as falhas dos mercados. Menos radical, o autor defende que o 

reconhecimento dessas fraquezas implica o fato de que o poder público deve intervir 

unicamente nos setores em que são mais importantes os problemas e nos campos nos quais 

existem provas de que sua atuação pode levar a uma grande melhora. 

Ele explica que muitas das ações estatais destinadas a remediar as insuficiências da economia 

de mercado historicamente produziram efeitos distintos do esperado, às vezes agravando 

situações de desigualdade e exclusão. Entre outros motivos, lembra que os programas e 

                                                           
9
 Expressão originalmente cunhada por Mckean (1965). Popularizou-se com o surgimento da teoria da escolha 

pública, na década de 1970. 
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políticas não são instituídos por governos ideais, mas resultam de complicados processos 

políticos. Comumente também não passam de retórica, pois seus objetivos declarados diferem 

enormemente da sua aplicação prática. 

Considerando esses fatos, Stiglitz (2000) ressalva que, mesmo que a intervenção estatal possa 

levar a alguma melhoria, isso não implica que ela seja desejável. Para ele, é preciso ponderar 

a forma e as consequências de cada ação, pois, na maioria das vezes, uma interferência 

limitada do Estado pode melhorar, mas não resolver completamente os problemas mais 

graves. O peso de seus atos, neste caso, seria variável, segundo as especificidades locais, a 

gravidade das falhas e a capacidade atribuída aos governos para solucioná-las. 

A partir dessas reflexões, o autor destaca que é preciso sempre levar em conta tanto as 

limitações do Estado como dos mercados. O objetivo é encontrar a forma na qual essas duas 

esferas atuem conjuntamente, reforçando-se mutuamente. Mesmo advertindo que não há um 

consenso sobre o melhor caminho a seguir para atingir essa meta, ele aponta, entre outras 

alternativas propostas pela literatura, que a solução pode estar na organização e cooperação 

entre pequenos grupos de pessoas com interesses mútuos. 

A esse respeito, ele sustenta que as decisões coletivas sobre ações e investimentos refletem 

melhor a opinião, os interesses e a vontade da maioria da população, sobretudo no que se 

refere aos bens e serviços públicos, embora seja difícil atender às preferências de todos os 

diferentes segmentos sociais que se fazem representar. Na sua opinião, os processos políticos 

teriam resultados mais positivos para o bem-estar dos indivíduos que aqueles comandados 

pelas leis de mercado. 

Numa democracia, as deliberações são definidas a partir do estabelecimento de um consenso 

entre diferentes opiniões. Entretanto, Stiglitz (2000) chama a atenção para a necessidade de se 

apurarem os mecanismos de participação e escolha, para que se tornem mais claros, 

equilibrados e alinhados às reais demandas dos cidadãos, considerando que estes possuem 

gostos e necessidades particulares, em consonância com distintos aspectos econômicos e 

culturais. 

Ainda assim, ele entende que não é possível fugir de uma polêmica nos processos decisórios 

que envolvem o setor público, o mercado e os interesses sociais: o dilema entre o aumento da 

eficiência econômica e a distribuição mais equitativa da renda. Na sua concepção, um bom 
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programa deve buscar o difícil equilíbrio entre essas variáveis, embora frequentemente seja 

necessário renunciar a algum grau de eficiência para reduzir as desigualdades e aumentar o 

bem-estar das pessoas. 

Para Stiglitz (2000), somente em determinadas circunstâncias seria possível aumentar a 

eficiência econômica, como deseja o setor privado, sem abdicar do objetivo de reduzir as 

desigualdades. Bastaria, para isso, que os programas públicos fossem mais bem planejados, 

com o auxílio de mecanismos efetivos de participação. No entendimento do autor, a 

organização social elevaria o nível de exigência da população e favoreceria o bom 

desempenho do governo e da economia. 

O fortalecimento dos canais democráticos formalmente constituídos permitiria, então, a 

alocação dos recursos disponíveis de maneira mais equilibrada, equitativa e justa, em sintonia 

com os interesses governamentais e com os objetivos privados. Na visão do autor, isso 

garantiria ou pelo menos induziria a universalização de direitos básicos, como o acesso às 

infraestruturas e serviços essenciais, entre eles o abastecimento de água e o esgotamento 

sanitário. 

3.1.2.2 Aplicações sobre o setor de saneamento 

O economista não se debruça particularmente sobre o saneamento, mas discute suas 

características quando trata de “serviços privados oferecidos pelo Estado”. Nessa categoria ele 

inclui também os setores de energia, telecomunicações, correios e portos, entre outros 

exemplos, nos quais os elevados custos envolvidos demandam ganhos de escala e tornam 

inviável a concorrência, o que acaba configurando uma importante falha de mercado: a 

formação de monopólios naturais. 

Embora necessários e desejados pelas externalidades
10

 positivas produzidas, esses serviços 

tendem a ser pouco rentáveis, pois exigem vultosos investimentos iniciais. Para viabilizá-los, 

é comum que os Estados assumam o controle sobre a sua produção ou oferta. Entretanto, 

muitas vezes não são capazes de geri-los de maneira eficiente. Para o autor, uma alternativa 

frequente para resolver esta questão é a sua concessão à iniciativa privada, após a criação de 

mecanismos específicos de regulação. 

                                                           
10

 Particularmente, o saneamento produz externalidades positivas para a saúde pública, a educação, o meio 

ambiente, a economia e o espaço urbano (TUROLLA; OHIRA, 2005; FGV, 2010). 
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Nesses casos, o poder público restringe-se à formulação de políticas, ao estabelecimento de 

regras claras, à definição de metas a serem cumpridas, ao acompanhamento da execução dos 

contratos firmados, ao controle dos padrões de qualidade e à mediação de conflitos entre as 

partes envolvidas, por meio de órgãos teoricamente aparelhados e qualificados para 

desempenharem estas funções, de modo que as empresas em questão não se aproveitem da 

situação. 

Mesmo reconhecendo que um monopólio privado não regulado pode acarretar em prejuízos à 

inovação e à eficiência, Stiglitz (2000) ressalva que a regulação não está isenta de problemas, 

uma vez que a sua implementação é também onerosa para o poder público e para a população, 

bem como provoca distorções que não existiriam num mercado competitivo, dado que as 

companhias privadas aproveitam-se de brechas nos dispositivos legais criados e ainda 

exercem enorme pressão sobre os respectivos organismos responsáveis por este controle. 

Ainda segundo o autor, os monopólios privados são tão indesejáveis quanto os estatais, 

considerando que, nessas ocasiões de competição restrita, o setor privado tende a cobrar 

valores maiores que os praticados diretamente pelo governo, pois tira proveito das 

circunstâncias, excepcionalmente propícias, para maximizar a exploração dos usuários e 

potencializar seus ganhos, a partir de margens de lucro pouco razoáveis em condições 

normais – sequela bastante relatada por especialistas em saneamento. 

Ele acrescenta que a iniciativa privada tende a priorizar a acumulação e apenas realiza 

investimentos se as perspectivas de ganho forem superiores aos custos. Já para o setor 

público, a decisão é mais complexa e passa pela ponderação entre critérios de eficiência e 

equidade. O governo pode: 

 cobrar pela produção do bem e/ou prestação do serviço ao preço de mercado; 

 cobrar um preço aproximado do custo de produção e arrecadar apenas o necessário para 

não ter perdas; 

 cobrar um preço substancialmente abaixo do custo de produção, subsidiando o consumo; 

 distribuir gratuitamente o bem ou serviço produzido, caso os usuários não consigam 

suportar os valores estabelecidos – neste caso, o financiamento se dá pela cobrança de 

impostos gerais. 
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Para Stiglitz (2000), as desigualdades sociais não podem ser ignoradas nesse contexto. O 

governo precisa reduzi-las ou minimizá-las, atuando diretamente sobre a distribuição de renda 

da população. É neste sentido que, às vezes, alguns usuários com maior poder econômico 

também devem contribuir para que outros mais pobres tenham acesso facilitado aos serviços, 

por meio de tarifas diferenciadas, os chamados subsídios cruzados, tão comuns no setor de 

saneamento. 

Todavia, a concessão de subsídios cruzados depende de vontade política. Caso não seja de 

interesse do poder público se indispor com alguma parcela da população, o autor sugere que o 

Estado ofereça uma quantidade do serviço sem custos àqueles que não têm condições de 

pagar. A gratuidade, entretanto, pode favorecer o consumo excessivo e o desperdício. Nesse 

sentido, ele entende que os governos devem procurar formas para limitar a quantidade 

disponibilizada. 

O racionamento do consumo pode ser feito por meio da cobrança de valores adicionais, do 

aumento do tempo de espera pelo atendimento por parte dos prestadores ou ainda pela 

provisão uniforme da mesma quantidade de bens ou serviços para todos. Na sua visão, um dos 

principais inconvenientes desta última alternativa seria a impossibilidade de adaptação ou 

flexibilização da oferta às diferentes necessidades e desejos dos cidadãos – o que ocorreria 

mais facilmente com a atuação da iniciativa privada. 

Quanto à cobrança de taxas pelo acesso aos serviços, Stiglitz (2000) considera justo o 

pagamento por parte dos usuários. Essa seria, na sua concepção, uma maneira mais equitativa 

de arrecadação, pois estaria direcionada àqueles diretamente beneficiados. Entretanto, 

reconhece que nem todos estão dispostos a colaborar voluntariamente para o financiamento 

dos mesmos, tendo em vista que, mesmo sem contribuir para custeá-los, muitos poderão 

utilizá-los gratuitamente, em virtude das infraestruturas implementadas. 

Considerando esta impossibilidade de se utilizar o preço para planejar e racionalizar a oferta, 

o autor acha pouco provável que eles sejam adequadamente oferecidos pelo setor privado. Na 

melhor das hipóteses, a quantidade disponibilizada seria sempre insuficiente à demanda. Por 

esse motivo, ele destaca o papel do Estado para assumir essa responsabilidade, uma vez que o 

poder público possui poderes para obrigar que todos contribuam, por meio do pagamento de 

impostos. 
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Em contrapartida, Stiglitz (2000) enxerga ineficiências e limitações potencialmente perigosas 

e difíceis de serem superadas pelo setor público. A maioria delas está presente nos discursos 

de defensores da privatização do saneamento: 

 a ausência natural de competição; 

 a falta de incentivos para maximizar a produtividade, controlar as perdas e desenvolver 

inovações tecnológicas; 

 a dificuldade de competir com o mercado pelos trabalhadores mais qualificados e para 

demitir os pouco produtivos; 

 a pouca flexibilidade para a compra de materiais e insumos; 

 as restrições orçamentárias para a realização de investimentos; 

 o excesso de burocracia e a pouca agilidade dos processos decisórios; 

 a corrupção e a distribuição de privilégios, em benefício de grupos de interesses; 

 os altos níveis de aversão ao risco. 

Mas o próprio autor destaca que é difícil obter provas contundentes a respeito dos fatores 

citados, uma vez que iniciativa privada e Estado quase nunca produzem os mesmos bens e 

quando o fazem é complicado realizar comparações diretas. Ele lembra que existem exemplos 

diversos de empresas públicas reconhecidas como modelos de eficiência e que, nos últimos 

anos, o número de empregados do setor público é decrescente, enquanto a população atendida 

vem aumentando. Isso demonstraria, no seu entendimento, um incremento de produtividade. 

É então que ele questiona a privatização em certas áreas, ainda que ela eventualmente 

proporcione alguma elevação da eficiência produtiva. Stiglitz (2000) entende que haveria 

objetivos públicos que uma empresa privada, baseada unicamente em resultados financeiros, 

não poderia alcançar, mesmo com uma boa regulação. Nesses setores, as intervenções 

estatais, de caráter técnico ou político, seriam necessárias para promover a convergência de 

interesses privados e coletivos, favorecendo a obtenção de um equilíbrio econômico e social. 

Para o renomado economista, a tarefa de aumentar a eficiência do Estado é muito mais 

complexa do que simplesmente reduzir drasticamente o seu tamanho. O verdadeiro desafio de 

governantes e cidadãos é fazer com que o poder público dê atenção especial a questões 
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fundamentais, como as políticas econômicas, a educação básica, a saúde, o sistema viário, a 

segurança e a proteção ao meio ambiente. Mas esse enfoque não significa que o governo deva 

ser minimalista. 

Estado e mercados não são substitutos um do outro; eles têm funções complementares. 

Caberia ao governo um papel mais assertivo na oferta de infraestruturas e serviços básicos 

essenciais, na assistência social, na distribuição de renda, na correção das imperfeições e 

desigualdades geradas pela economia, e no estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento 

científico em áreas estratégicas de menor apelo comercial, enquanto o setor privado ficaria 

encarregado exclusivamente da produção e comercialização de bens de consumo ordinários. 

Esses limites, todavia, raramente foram respeitados. Com a anuência e o apoio do poder 

público, o capital privado muitas vezes assumiu o controle de setores estratégicos, 

beneficiando-se da ausência de competição para extrapolar seus ganhos. No saneamento, a 

participação privada foi estimulada em diferentes momentos e por razões variadas, 

produzindo resultados bastante distintos, embora frequentemente abaixo das expectativas, 

tanto em países desenvolvidos quanto nas nações em desenvolvimento. 

3.2 Experiências Internacionais 

3.2.1 França e Inglaterra: bons modelos a serem seguidos? 

3.2.1.1 França 

A França possui larga tradição na privatização do saneamento, pois, desde o século XIX, há 

registros de participação privada no setor. As primeiras concessões de que se tem notícia, 

envolvendo a Compagnie Générale des Eaux e a Lyonnaise des Eaux, ocorreram nos anos de 

1853 e 1880, respectivamente. As políticas nesta direção foram aprofundadas e, na primeira 

década século XXI, aproximadamente de 85% dos serviços de abastecimento de água e 45% 

do esgotamento saniário eram controlados por grupos privados, atendendo cerca de 75% da 

população (PHILIPPON, 1997; SWYNGEDOUW, 2004; JUSTO, 2004; LE STRAT, 2013). 

Esse panorama se deve, em grande parte, ao forte lobby habitualmente exercido pelos grandes 

conglomerados e corporações junto aos gestores e governantes, garantindo a presença desses 

grupos nas localidades mais rentáveis. Eles também adotam posturas agressivas de assédio às 

operadoras públicas, contratam consultorias especializadas durante a elaboração dos editais e 
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procuram garantir a realização de licitações que, posteriormente, não possam ser contestadas 

judicialmente (FREITAS, 2012). 

Atualmente, os sistemas não privatizados naquele país são geridos pelas prefeituras 

municipais, por meio das administrações diretas ou de entidades públicas descentralizadas, 

criadas especificamente para essa finalidade, com personalidade jurídica, patrimônio e 

orçamento próprios, sem vinculação com o caixa único e com as receitas tributárias 

(FÉDÉRATION NATIONALE DES COLLECTIVITÉS CONCÉDANTES ET RÉGIES, 

1996). 

Já os sistemas delegados à iniciativa privada, mediante contrato precedido de outorga por 

concorrência pública, assumem as seguintes configurações (FÉDÉRATION DES MAIRES 

DES VILLES MOYENNES, 1996; PARLATORE, 2002): 

1) Modalidades sem risco para o setor privado: 

 Gerenciamento: o município contrata um operador privado, que assume a prestação dos 

serviços e o relacionamento com os usuários, mediante remuneração fixa, 

independentemente de seu desempenho. O poder público mantém o controle sobre as 

tarifas, assume os déficits, absorve os superávits, responsabiliza-se pelos investimentos e 

disponibiliza as infraestruturas físicas. 

 Gerenciamento interessado: o município contrata um operador privado, que assume a 

gestão dos serviços, mediante remuneração variável, em função de indicadores de 

desempenho previamente estabelecidos.  

2) Modalidades com risco para o setor privado: 

 Arrendamento: o município contrata um operador privado para gerir e explorar os serviços 

por sua conta e risco. Ele é remunerado diretamente pelo usuário, por meio de tarifas 

acordadas em contrato. Assim, o governo não cobre eventuais déficits nem se apropria de 

rendas excedentes. Os investimentos são assumidos pelo poder público e muitas vezes os 

valores cobrados incluem parcelas destinadas à constituição de um fundo específico para 

este fim. 

 Concessão: o município encarrega um operador privado da prestação, financiamento e 

exploração do serviço por sua conta e risco, mediante acordo de longa duração, pelo qual é 
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remunerado diretamente pelos usuários, segundo critérios definidos anteriormente. As 

infraestruturas construídas são transferidas ao poder público após o prazo contratual, 

havendo indenização apenas nos casos de investimentos não completamente amortizados. 

Além desses, tornou-se comum, também, um formato intermediário entre o arrendamento e a 

concessão, no qual o operador privado fica encarregado apenas da realização de determinadas 

obras. Trata-se, pois, da modalidade mais difundida na França, uma vez que esta permite 

grande flexibilidade perante a diversidade de situações político-institucionais, econômico-

financeiras e técnico-operacionais enfrentadas cotidianamente pelas administrações 

municipais. 

Esse tipo de relação entre o poder público e os operadores privados implica na ocorrência de 

inúmeros conflitos de interesse. Todavia, não existe um marco regulatório específico para 

mediá-los. A gestão dos serviços está sujeita a regras diferentes, de acordo com o tamanho 

dos sistemas (PEZON, 2013). Já o controle e a fiscalização acompanham o seu caráter 

descentralizado. Os contratos firmados entre os municípios e os prestadores são os principais 

instrumentos disponíveis para reger as relações entre as partes,  sob a égide do direito civil. 

Certas questões comuns a outros serviços delegados estão contempladas no Código dos 

Municípios – documento auxiliar que estabelece regras relativas às contas das empresas e à 

sua publicidade. Ele também prevê a presença de parlamentares da oposição nas comissões de 

concorrência para seleção do operador, além da criação de comitês consultivos com 

representantes de usuários. Por fim, obriga que os documentos relativos aos contratos sejam 

publicados para consulta (FÉDÉRATION DES MAIRES DES VILLES MOYENNES, 1996). 

Em nível regional, as empresas prestadoras têm seus relatórios financeiros verificados 

periodicamente pelas Câmaras de Contas. Um juiz administrativo pode intervir no caso da 

constatação de qualquer irregularidade cometida. As companhias submetem-se, ainda, a 

agências de bacias, que se encarregam da cobrança pelo uso da água e pela poluição gerada. A 

aplicação dos recursos obtidos é feita com base em critérios estabelecidos por comitês 

constituídos por usuários e representantes do poder público. 

Os Munistérios do Meio Ambiente e da Indústria exercem controles sobre a qualidade da água 

distribuída e dos efluentes tratados. Os municípios são obrigados a realizar ações de 

vigilância, utilizando laboratórios credenciados. Os relatórios correspondentes são 
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encaminhados às prefeituras para as providências cabíveis, no caso de inconformidades 

(SYNDICAT PROFESSIONNEL DES DISTRIBUTEURS D’EAU ET EXPLOITANTS DE 

RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT, 1997). 

A despeito de toda essa estrutura para o acompanhamento dos contratos e dos serviços 

prestados, um relatório elaborado em 1997 pelo Tribunal de Contas francês identificou 

problemas recorrentes que, na visão de Hall e Lobina (2001), persistiram nos anos seguintes. 

Entre as principais falhas enumeradas estavam: 

 a falta de concorrência; 

 a baixa transparência; 

 a elevação desproporcional de preços e das margens de lucro; 

 a corrupção; 

 a disparidade de forças na relação entre municípios e poderosos conglomerados 

multinacionais. 

Contrariadas com os resultados obtidos, muitas cidades estão aproveitando o término dos 

prazos previstos nos contratos de gerenciamento, arrendamento ou concessão para 

remunicipalizar os serviços.  Nos últimos anos, observa-se uma tendência de crescimento no 

número de localidades que optaram por substituir as companhias privadas e conseguiram 

reduzir substancialmente as tarifas cobradas da população, por meio de uma gestão mais 

eficiente e democrática (HALL, 2012; LE STRAT, 2013). 

Ainda assim, o predomínio do controle privado sobre os serviços apresenta poucas 

possibilidades de reversão, pois o rompimento dos acordos ainda vigentes acarretaria no 

pagamento de vultosas indenizações. Além disso, a legislação nacional deposita diretamente 

sobre os prefeitos a responsabilidade por eventuais problemas na prestação dos serviços 

públicos. Ao mesmo tempo, impõe a realização de investimentos que inibem a atuação de 

municipalidades mais endividadas (JUSTO, 2004). 

3.2.1.2 Inglaterra 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na Inglaterra, foram 

explorados por entidades privadas desde a sua implantação, em meados do século XIX. Na 
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década de 1920, foram descentralizados e passaram ao controle de organizações públicas 

locais, municipais e intermunicipais, as quais contribuíram decisivamente para a expansão das 

redes e a universalização do acesso, ao longo dos anos que se seguiram, sobretudo após a 

Segunda Guerra Mundial. 

Entretanto, na década de 1970, problemas operacionais provocados pelo sucateamento e a 

fragmentação das infraestruturas ainda desafiavam gestores e governantes. Na tentativa de 

alcançar uma economia de escala na prestação dos serviços e diminuir a influência da política 

local nas decisões, eles buscaram uma nova reorganização do setor, a partir da criação de 

autoridades regionais, responsáveis pela gestão integrada das bacias hidrográficas em suas 

respectivas áreas de atuação (AMPARO; CALMON, 2000).  

No decorrer da década de 1980, todavia, as chamadas Regional Water Authorities já 

enfrentavam uma grave crise financeira, em virtude de sua limitada capacidade de captação de 

recursos e geração de fundos. Elas também foram negativamente impactadas pelas fortes 

restrições impostas ao investimento e ao financiamento públicos – características marcantes 

das políticas de cunho neoliberal praticadas pelo governo central naquele período (FREITAS, 

2012). 

A despeito desses problemas, a estrutura institucional adotada conseguiu importantes ganhos 

de eficiência e preparou gradualmente os serviços para o contestado processo de privatização 

que se sucedeu. Iniciado efetivamente em 1984, ele enfrentou uma forte reação da opinião 

pública e foi paralisado em 1987, pois poderia influenciar o resultado das eleições. Vencida 

essa etapa, foi retomado e implementado rapidamente, com o suporte dos seguintes 

argumentos (AMPARO; CALMON, 2000; LOBINA; HALL, 2001): 

 seria preciso reduzir ao mínimo o papel do Estado em determinadas áreas da economia, 

incluindo o saneamento; 

 o elevado endividamento do setor público não permitiria grandes investimentos na 

renovação das redes, impedindo o atendimento aos padrões ambientais estabelecidos pela 

União Europeia; 

 a iniciativa privada seria mais eficiente e capaz de obter melhores resultados na 

administração e operação dos serviços; 
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 os grupos privados teriam maior capacidade de financiamento junto ao mercado de capitais 

e às instituições financeiras internacionais; 

 o alívio da pressão sobre as finanças públicas permitiria a alocação de recursos em outros 

setores de demanda social; 

 a privatização elevaria a concorrência entre os fornecedores de insumos, barateando os 

custos de produção. 

Em 1989, após a aprovação do chamado Water Act, as autoridades regionais foram 

transformadas em companhias de capital aberto, cujas ações foram posteriormente negociadas 

a investidores privados nas bolsas de valores. Enquanto isso, a gestão de recursos hídricos, 

envolvendo questões como drenagem, proteção contra inundações, pesca, recreação, 

navegação, conservação, monitoramento e controle da poluição, foi delegada a uma agência 

pública (WALKER, 1996). 

Os monopólios formados pela legislação demandaram a criação de um sistema de regulação, 

vinculado às diretrizes emanadas pela União Europeia. A agência independente instituída para 

esse fim recebeu as seguintes incumbências: 

 definição de preços e políticas tarifárias; 

 promoção da concorrência; 

 monitoramento da prestação dos serviços e do atendimento a metas pré-estabelecidas; 

 acompanhamento dos programas de investimento e do desempenho econômico-financeiro 

das companhias; 

 proteção aos usuários. 

Uma das consequências imediatas da mudança no modelo de gestão do setor foi a melhoria no 

desempenho das instalações de tratamento de esgotos, que passaram a atender 

satisfatoriamente a parâmetros de qualidade mais restritivos. Ganhos pontuais de eficiência 

em indicadores de desempenho também foram identificados ao longo do tempo. Entretanto, as 

expectativas quanto à recuperação das tubulações deterioradas não teriam se confirmado em 

todas as regiões do país. 
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Além disso, nos dois primeiros anos subsequentes à privatização, as tarifas de água 

experimentaram um aumento real de 16%. As dívidas das autoridades regionais, assumidas 

pelo governo, foram custeadas pela população. A taxa de retorno das empresas, inicialmente 

prevista em 8,5%, atingiu o dobro deste patamar, levando a uma revisão da fórmula utilizada. 

Afora os reajustes praticados, os lucros foram maiores do que o esperado, em decorrência da 

redução de custos operacionais e dos baixos investimentos realizados (SILVA, 1998). 

Mas as intervenções da agência reguladora não foram capazes de reverter esse quadro, pois a 

proteção aos consumidores era apenas um objetivo secundário (MORANA; SAWKINS, 

2002). Segundo Lobina e Hall (2001), após uma década, a elevação dos preços chegou a 46%, 

descontada a inflação. Os cortes deliberados nos programas de investimento se intensificaram 

e afetaram, principalmente, as redes de esgotos. O viés mais dramático dessa política 

arrecadatória consistiu no crescimento do número de desligamentos por falta de pagamento. 

No final da década de 1990, as companhias foram intimadas pelo governo a reduzir o valor 

das tarifas praticadas, pois foi constatado que as margens de lucro obtidas estavam bem acima 

dos padrões internacionais – algo próximo a 16 bilhões de Euros, de acordo com Justo (2004). 

Para manter os ganhos nos mesmos níveis e garantir os dividendos de seus acionistas, elas 

anunciaram a demissão de milhares de trabalhadores. Contraditoriamente, os altos salários e 

bônus pagos anualmente aos seus executivos não sofreram qualquer abatimento. 

Com o passar dos anos, também foram identificados problemas crescentes relacionados a 

questões ambientais e à qualidade da água fornecida, com implicações para a saúde dos 

usuários, em decorrência do emprego de soluções mais econômicas e da manutenção precária 

das redes. Quanto a esse último ponto, constatou-se que as empresas não teriam incentivos 

para investir na conservação de ativos que, ao fim das concessões, retornarão ao controle do 

setor público (LOBINA; HALL, 2001). 

Por fim, as privatizações resultaram na oligopolização no setor, como consequência das 

seguidas fusões e incorporações ocorridas entre 1989 e o final da década subsequente, 

sobretudo quando o governo federal se desfez das ações que ainda possuía. No início do 

século XXI, grande parte das empresas britânicas era controlada por um grupo norte-

americano e pelos franceses Lyonnaise des Eaux e Générale des Eaux (AMPARO; 

CALMON, 2000). 
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A entrada de novos competidores no mercado e formação dos conglomerados de utilidade 

pública, ou multi-utilities companies, provocaram mudanças no modelo de regulação até então 

adotado. A excessiva autonomia do ente regulador suscitou alguns debates a respeito da 

necessidade de maior controle social sobre o setor, os quais culminaram na criação e 

fortalecimento de novos canais independentes para a representação dos usuários (FREITAS, 

2012). 

3.2.2 Norte Europeu: o papel central dos municípios 

Nos países do Norte Europeu – Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia – a oferta 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário também foi universalizada ao longo do 

século XX. Mas, ao contrário do ocorrido na França e na Inglaterra, o poder público, por meio 

das administrações locais, continuou desempenhando papel de destaque na garantia de 

fornecimento e no controle sobre a qualidade dos serviços, enquanto o capital privado 

assumiu a execução de muitas atividades operacionais terceirizadas. 

Antes disso, empresas particulares já haviam sido responsáveis pelo surgimento das primeiras 

redes em diversas localidades, na segunda metade do século XIX. Naquela época, os 

defensores da participação privada no setor argumentavam que (HUKKA; KATKO, 2003a): 

 as prefeituras já possuiriam uma série de atribuições e responsabilidades previstas em lei; 

 o financiamento dos investimentos necessários aumentaria as dívidas dos municípios e 

dificultaria a obtenção de novos empréstimos para outras finalidades importantes; 

 as autoridades municipais acabariam inevitavelmente envolvidas em conflitos trabalhistas; 

 as empresas municipais não teriam o mesmo incentivo para operar de forma eficiente e os 

custos de produção mais elevados implicariam na majoração dos tributos, com impactos 

sobre as camadas trabalhadoras; 

 o setor público não estimularia o desenvolvimento e a introdução de inovações 

tecnológicas. 

Entretanto, esse discurso foi contestado por governantes e gestores, pois predominava, na 

época, o entendimento de que os serviços não deveriam ter fins lucrativos. Diante da 

incapacidade de realizar os investimentos necessários à sua expansão, os sistemas foram 

assumidos pelas prefeituras nas décadas seguintes. Desde então, o nível de autonomia das 
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administrações locais foi crescente em todos os países da região, enquanto a iniciativa privada 

deteve-se em atividades não essenciais. 

Nas localidades onde as administrações municipais se mostraram incapazes de atender a todos 

os cidadãos, devido à ocorrência de fatores ambientais, sobretudo climáticos e geológicos, e à 

baixa densidade populacional, principalmente em determinadas áreas afastadas dos grandes 

centros urbanos, o fornecimento dos serviços ficou a cargo dos próprios usuários, por meio de 

soluções individuais, ou ainda de pequenas empresas privadas e cooperativas sem fins 

lucrativos. 

Atualmente, as empresas ou departamentos municipais de água e esgotos realizam licitações 

competitivas periódicas para adquirir insumos e terceirizar determinadas áreas de apoio, por 

meio do estabelecimento de parcerias público-privadas. Mas, ao contrário do que se poderia 

esperar, a partir de outras experiências, essas práticas não estão a serviço dos interesses dos 

grandes grupos internacionais com atuação no setor de saneamento (HUKKA; KATKO, 

2003b). 

Na realidade, a concorrência saudável estabelecida entre os fornecedores privados acaba 

sendo muito benéfica ao setor público, pois aumenta o desempenho e a eficiência dos serviços 

prestados, contribuindo para a redução expressiva dos custos de produção. Os recursos 

economizados são revertidos em investimentos para a melhoria dos próprios sistemas. Além 

disso, há impactos positivos sobre os valores das tarifas cobradas dos usuários (PIETILÄ; 

GUNNARSDÓTTIR; HJORTH; NIELSEN, 2013). 

No mais, são poucas as localidades que optaram pela concessão integral dos serviços à 

iniciativa privada, pois, no julgamento das autoridades responsáveis, não seria vantajoso para 

o poder público delegar a terceiros a totalidade das operações. O controle sobre atividades-

chave deveria permanecer nas mãos dos municípios. Além disso, os grupos privados 

contentaram-se com o modelo adotado na região e não pressionaram ativamente pela 

ampliação de sua participação no setor. 

A despeito do que ocorre na prática, as legislações que regulamentam o setor de saneamento 

nos países nórdicos, de modo geral, não proíbem a posse e a operação privada de sistemas de 

água e esgotos. Na Finlândia, inclusive, os marcos existentes até permitem taxas razoáveis de 

retorno sobre o capital investido. Na Islândia, a participação privada é limitada a 49% do 
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capital. Dinamarca e Suécia, entretanto, vedaram que os serviços tenham fins lucrativos 

(PIETILÄ; GUNNARSDÓTTIR; HJORTH; NIELSEN, 2013). 

Mas, de maneira contraditória, agências suecas e norueguesas, com atuação junto a nações em 

desenvolvimento, apoiam, promovem e financiam programas voltados à mercantilização da 

água e à privatização dos serviços de saneamento. A concessão de créditos e ajudas 

financeiras é habitualmente condicionada à adoção de políticas que são rejeitadas 

internamente por governantes e usuários desses dois países, embora estejam alinhadas ao 

discurso dos organismos multilaterais para a África, Ásia e América Latina (HALL, 2004). 

3.2.3 América Latina: soluções prontas e resultados inexpressivos 

Infelizmente, muitas lições fornecidas pelas experiências dos países nórdicos são 

frequentemente ignoradas pelos defensores do modelo privado, levando à repetição 

sistemática dos erros cometidos por França e Inglaterra. No geral, Castro (2008a; 2008b) 

pensa que isso seria comum na América Latina, onde as privatizações ocorreram sem maiores 

discussões, atendendo aos interesses das grandes corporações e alcançando resultados pouco 

animadores.  

Esse processo começou a ser gestado após o fim das ditaduras militares na região. Desde 

então, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário ganharam um novo enfoque, a partir 

da adoção de políticas que visavam à universalização do acesso e contemplavam questões 

ambientais, ao mesmo tempo em que estabeleciam uma série de medidas favoráveis ao 

mercado, incluindo a privatização de ativos públicos e a atração de investidores, sobretudo 

estrangeiros (FREITAS, 2012). Argentina e Chile ilustram esse fenômeno. 

3.2.3.1 Argentina 

Desde o início, no século XIX, a construção das redes e a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, na Argentina, estiveram a cargo de uma 

empresa pública federal. Mas o domínio governamental sobre o setor consolidou-se somente a 

partir de 1945, quando um processo de estatização ampliou a atuação dessa companhia aos 

principais centros urbanos. Nos anos seguintes, o atendimento estendeu-se gradualmente às 

médias e pequenas cidades. 
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Apenas na década de 1980, o controle da gestão dos serviços foi transferido para as províncias 

e, em alguns casos, para os municípios. Nas menores localidades, cooperativas de usuários 

fomentadas pelo poder público foram encarregadas da organização, operação e manutenção 

dos sistemas. Entretanto, o governo federal continuou centralizando o planejamento e a 

supervisão das políticas nacionais de saneamento, por meio da atuação de órgãos consultivos 

e deliberativos. 

As primeiras medidas com vistas à privatização das companhias locais de água e esgotos 

foram deflagradas em 1990, em conformidade com as diretrizes impostas por organismos 

multilaterais e instituições financeiras internacionais. Entre outras ações, o governo central 

reduziu a autonomia das províncias nas deliberações relativas à prestação dos serviços, bem 

como restringiu o acesso das companhias estatais a linhas de financiamento para 

investimentos (FREITAS, 2012). 

Essas decisões foram tomadas numa atmosfera de pouca transparência política e nenhuma 

participação social, embora amparadas por um discurso eminentemente técnico. Fizeram parte 

de um conjunto de reformas estruturais que tinham por objetivo explícito a modernização do 

Estado, mas visavam, sobretudo, à arrecadação de divisas para a recomposição das reservas 

internacionais e à redução da dívida externa do país, numa conjuntura de crise econômica 

(FARIAS, 2008). 

O processo foi planejado, estruturado e implementado com o apoio de empresas de 

consultoria estrangeiras, a partir de metodologias baseadas, predominantemente, no modelo 

britânico. O pioneirismo coube à província de Corrientes, no ano de 1991. Depois, 

consumaram-se, sucessivamente, as concessões dos serviços prestados na Grande Buenos 

Aires e nas províncias de Tacumán, Santa Fé, Formosa e Santiago del Estero, bem como na 

cidade de Córdoba. 

Também naquele período, foram simultaneamente instituídos os marcos legais específicos 

para reger os contratos de concessão. Foram criados ainda os entes reguladores responsáveis 

pela fiscalização das metas estabelecidas nos acordos firmados, pela revisão da estrutura 

tarifária e pela mediação das relações entre prestadores e usuários. Nesse novo desenho 

institucional, uma entidade pública responsabilizou-se pela concessão de linhas de crédito 

direcionadas ao financiamento de novos projetos (SCHIFINI, 1997; INGLESE, 1998). 
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Como consequência dos esforços despendidos, no final da década de 1990, a participação 

privada no setor de saneamento já era bastante expressiva, chegando a 65% do abastecimento 

de água (FREITAS, 2012). Todavia, os problemas relacionados ao novo modelo de gestão 

também se avolumaram. Entre os principais, destacaram-se (HALL; LOBINA, 2002): 

 os aumentos tarifários desproporcionais; 

 a má qualidade dos serviços prestados; 

 o desrespeito às metas estabelecidas nos planos de desenvolvimento, sobretudo no 

atendimento aos mais pobres. 

Em resumo, o saneamento no país abandonou as metas de universalização e os critérios 

socioambientais que antes pautavam as políticas públicas para o setor. O novo modelo de 

gestão baseou-se na lógica de mercado e na priorização dos interesses dos grupos privados e 

seus acionistas em escala mundial. Ao Estado coube fornecer os serviços menos rentáveis e 

que não interessavam às empresas, sobretudo nas áreas rurais e nas periferias (FREITAS, 

2012). 

Além disso, a substituição de um monopólio estatal por outro privado enfraqueceu o papel 

desempenhado pelo poder público no controle e fiscalização dos serviços prestados. Os 

marcos regulatórios instituídos revelaram-se precários, improvisados e inadequados para 

reverter todos os problemas identificados após a assinatura dos contratos, uma vez que os 

órgãos criados com essa finalidade foram logo capturados (AZPIAZU; SCHORR; 

CRENZEL; FORTE; MARÍN, 2005). 

As falhas apresentadas pelo novo modelo de gestão motivaram grande insatisfação popular 

em diversas províncias, ocasionando frequentes atritos entre o poder público e os operadores 

privados. Inúmeras revisões contratuais foram solicitadas pelas partes, modificando 

completamente os termos inicialmente estabelecidos. Somente depois da renegociação dos 

programas de investimento, a extensão dos serviços aos mais pobres e o cumprimento das 

metas de cobertura foram viabilizados. 

As revisões contratuais e as disputas judiciais decorrentes desse litígio implicaram em novos 

custos para províncias, municípios, operadores e usuários, além de levarem à perda de 

credibilidade dos entes reguladores, que pouco fizeram para inibir ou punir os excessos das 
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concessionárias. Nos casos mais extremos, como o da Província de Santa Fé, os processos 

culminaram com a inevitável rescisão dos acordos firmados (HUKKA; KATKO, 2003a; 

FREITAS, 2012). 

Nessas situações, a operação dos sistemas foi novamente assumida pelo poder público, com o 

apoio das associações de usuários. A Grande Buenos Aires, por exemplo, adotou um modelo 

inovador, com a criação da empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A., no ano de 2006. 

Essa companhia, constituída na forma de sociedade anônima, para garantir maior agilidade 

em suas operações, teve seu controle dividido entre o governo federal, com 90% das ações, e 

os seus próprios funcionários, com o restante dos papéis (OLIVEIRA, 2007). 

3.2.3.2 Chile 

A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Chile foi 

reestruturada e regulamentada por uma Lei Geral, aprovada em junho de 1988. Até aquele 

momento, o setor estava organizado a partir de um arcabouço institucional que incluía uma 

entidade normativa e de controle, um órgão nacional com diretorias regionais de operação, 

duas empresas estatais e alguns serviços de propriedade privada e municipal 

(CHECHILNITZKY, 1998). 

A nova legislação estabeleceu as bases para o desenvolvimento do saneamento naquele país, 

durante as décadas seguintes, e tornou possível a superação de problemas históricos 

relacionados a ineficiências operacionais e de gestão, bem como à má qualidade dos serviços 

prestados. Mais do que isso, viabilizou o processo de privatização iniciado anos mais tarde, na 

medida em que tornou o setor mais seguro e atrativo aos investidores privados (DOMPER, 

2006). 

Imediatamente após a publicação desse marco jurídico, as unidades regionais do órgão 

nacional e as companhias públicas foram transformadas em sociedades anônimas de capital 

aberto, com 99% das ações inicialmente sob o controle de um banco governamental de 

desenvolvimento, que atuava como uma espécie de holding, estabelecendo parâmetros 

financeiros e operacionais. As empresas formadas foram consideradas concessionárias de 

pleno direito em suas respectivas áreas de atuação. 
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O regime de concessões estabelecido pela legislação apresentava as seguintes características 

(ROJAS, 1996): 

 a outorga se dava mediante decreto e não possuía prazo definido, podendo ter sua nulidade 

declarada em decorrência do descumprimento do contrato; 

 o concessionário era obrigado a prestar serviços adequados, conforme as regras em vigor; 

 o concessionário possuía exclusividade de atuação, mas devia atender obrigatoriamente 

toda a área concedida, denominada território operacional; 

 ao concessionário era permitido transferir, total ou parcialmente, o direito de exploração 

dos serviços, mediante anuência do órgão regulador. 

Já a estrutura arrecadatória inspirou-se na necessidade de autofinanciamento e baseou-se no 

princípio da eficácia. Os valores cobrados tinham o caráter de preços máximos admissíveis, 

eram estabelecidos pelo órgão regulador e oficializados mediante decreto do Ministério da 

Economia, por ordem do Presidente da República. Outras propriedades importantes da 

política tarifária instituída eram (ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE 

SÃO PAULO, 1997): 

 baseava-se na simulação de uma empresa modelo, assumida como eficiente, para não 

permitir o repasse de perdas aos usuários; 

 refletia o custo marginal de fornecimento do serviço; 

 cobria os custos reais de operação e manutenção, e permitia às empresas financiar seu 

desenvolvimento; 

 gerava, obrigatoriamente, uma rentabilidade mínima de 7% sobre os ativos; 

 valia por um período de cinco anos; 

 servia de elemento de disciplina das relações entre produção e consumo; 

 estimulava a gestão eficiente dos serviços e a racionalidade no uso dos recursos hídricos; 

 possibilitava a universalização do atendimento, mediante política de subsídios diretos a 

usuários de baixa renda, com descontos entre 40% e 75% dos valores devidos; 

 proibia a aplicação de subsídios cruzados. 
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O órgão central do novo modelo chileno, a agência reguladora, concentrou todas as funções 

vitais do sistema. Estavam entre suas principais atribuições: 

 estabelecer orientações quanto à aplicação das normas legais; 

 fiscalizar o pleno cumprimento dos contratos, dos programas de desenvolvimento, das 

disposições legais e regulamentares, das normas técnicas, das instruções, das ordens e das 

resoluções sobre a prestação e a qualidade dos serviços; 

 exigir a apresentação de relatórios financeiros; 

 participar dos processos concessórios; 

 administrar a interface entre empresas e usuários, sempre que necessário. 

Esse modelo institucional possibilitou a oferta de serviços de qualidade, com uma boa taxa de 

cobertura. Durante a década de 1990, houve uma lenta e constante elevação da produtividade 

das empresas, medida pela proporção de usuários e trabalhadores. As tarifas cobradas 

baseavam-se nos custos de produção e possibilitavam retornos positivos, embora em níveis 

modestos, devido à pressão política contrária aos aumentos de preços excessivos (FISCHER; 

SERRA, 2007). 

De fato, as medidas implementadas desde 1988 criaram as condições necessárias à plena 

privatização dos serviços no país. Entretanto, esse objetivo não se concretizou imediatamente. 

A venda das ações das companhias públicas foi iniciada somente em 1998, mas enfrentou 

forte resistência de partidos políticos e sindicatos, que comandaram uma série de paralisações 

em todo o país. As eleições presidenciais naquele ano acabaram interrompendo 

temporariamente o processo. 

Em 2000, a estratégia adotada foi revista e o governo recém-eleito determinou a transferência 

completa de determinadas concessões para conglomerados privados, por períodos entre 20 e 

35 anos. Essa decisão ignorou os argumentos oposicionistas, que destacavam o 

reconhecimento internacional das companhias regionais como modelos de eficiência, devido à 

forte expansão das taxas de cobertura proporcionada pelos investimentos públicos realizados 

no setor. 

Após a consolidação das privatizações, houve aumentos acentuados de tarifas. Os novos 

operadores ainda se beneficiaram com as compras de insumos junto a suas próprias 
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subsidiárias, sem a devida concorrência. Além disso, o órgão regulador precisou intervir após 

a identificação de irregularidades no faturamento da água. Outro problema experimentado foi 

a ausência de investimentos para a ampliação das redes, conforme previsto em contrato 

(HALL; LOBINA, 2002). 

Verificou-se, também, uma forte terceirização da mão de obra por parte das concessionárias, 

com efeitos sobre a produtividade do trabalho. Já os índices de perda de água tratada durante a 

distribuição não sofreram mudanças expressivas. Enquanto isso, persistiram as falhas na 

prestação dos serviços de esgotamento sanitário, a despeito dos investimentos realizados com 

esse objetivo. Por fim, a lucratividade das empresas cresceu acima dos níveis inicialmente 

previstos (FISCHER; SERRA, 2007).   

3.3 A Experiência Brasileira 

O capital privado está presente no saneamento brasileiro desde a implantação dos primeiros 

serviços, ainda no final do Período Imperial, quando pequenas empresas distribuidoras 

utilizavam carroças para entregar a água vendida em cântaros ou pequenos tanques (ROCHA, 

1997). Desde então, mesmo que o Estado tenha se consolidado no controle das políticas para 

o setor ao longo do tempo, não foram raros os momentos em que as forças e interesses de 

mercado definiram os rumos das decisões governamentais. 

Em meados do século XIX, quando se iniciava o processo de industrialização e seus reflexos 

no País, o surgimento de novas cidades e o adensamento populacional naquelas preexistentes 

geraram graves consequências relacionadas à ocupação não planejada e acelerada dos 

espaços. Entre os principais problemas ocasionados por essa urbanização desordenada 

estavam as devastadoras epidemias de doenças de veiculação hídrica ou ligadas à proliferação 

de vetores. 

Para combatê-las, o Imperador Dom Pedro II abriu uma concorrência visando à realização de 

grandes obras e intervenções na área de saneamento, bem como para a implantação de outros 

equipamentos de uso coletivo. Entretanto, embora assumisse que estes serviços essenciais 

eram atribuições do poder público, o Estado brasileiro estava incipientemente organizado e 

optou por transferir aqueles mais importantes para o controle da iniciativa privada 

(REZENDE; HELLER, 2008). 
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As companhias inglesas dominaram a maioria das concessões. A primeira experiência de 

gestão privada do saneamento foi vivenciada na cidade do Rio de Janeiro, mas em poucos 

anos esse modelo foi adotado em outras capitais. Em todos os casos, a atuação das empresas 

foi marcada (MARQUES, 1995; OGERA; PHILIPPI JR., 2005; OLIVEIRA, 2005;): 

 pela baixa qualidade dos serviços; 

 pela insuficiência de ampliações e manutenções; 

 pelo atendimento limitado a parcelas reduzidas da população. 

Os inúmeros entraves operacionais dos acanhados sistemas foram motivo de queixas 

frequentes e contribuíram para pouca longevidade das companhias de capital internacional. 

Essas experiências negativas serviram como poderosos instrumentos de mobilização para 

segmentos até então marginalizados da sociedade, os quais passaram a reivindicar a 

ampliação da cobertura das redes e a melhoria da qualidade das infraestruturas e serviços 

ofertados (REZENDE; HELLER, 2008). 

As autoridades perceberam a necessidade de estabelecerem novos meios de tratar as questões 

públicas, em harmonia com as demandas sociais. Nesse sentido, logo nas primeiras décadas 

do século XX já se podia observar um caráter mais centralizador do Estado. Surgiram 

políticas de âmbito nacional aplicadas às áreas urbanas. Por meio de órgãos específicos, o 

governo realizou investimentos não onerosos e assumiu a gestão dos sistemas (SOARES; 

NETTO; BERNARDES, 2003; OGERA; PHILLIPI JR., 2005; REZENDE; HELLER, 2008). 

Durante esse período, marcado pela ausência de planejamento sistematizado, pela organização 

administrativa pouco uniforme, pela ausência de interlocução entre as diferentes instâncias e 

pela pulverização dos parcos recursos orçamentários disponíveis, as intervenções realizadas 

tinham caráter eminentemente higienista e pouco atendiam à população de baixa renda. A 

oferta de água com qualidade duvidosa e de redes de esgotamento sanitário deficitárias 

seguiam, na opinião de Freitas (2012), a uma tônica paternalista. 

Esse modelo perdurou até o final da Segunda Guerra Mundial, quando o avanço da 

industrialização do País resultou no crescimento da atração exercida pelas grandes cidades, 

em virtude da ausência de estratégias regionais de desenvolvimento. As políticas adotadas 

pelo governo militar, nas décadas de 1960 e 1970, aceleraram o processo e culminaram no 
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agravamento de problemas decorrentes da escassez de infraestruturas para o atendimento 

básico da população (FURTADO, 1974). 

Naquele contexto, o desequilíbrio entre a demanda e a oferta de água e esgotamento sanitário 

suscitou o debate sobre a forma como os serviços eram providos. O Decreto-Lei n
o
. 200/1967 

tentou equacionar parte dessa questão, a partir do estabelecimento de diretrizes para a 

organização da administração federal e da criação de instrumentos financeiros, de pesquisam 

coordenação, planejamento e progresso sub-regional (BRASIL, 1967; REZENDE; HELLER, 

2008). 

Como resultado da reforma administrativa implementada por esse mecanismo legal, as 

políticas de saneamento foram delegadas aos organismos especializados e regionais 

vinculados às estruturas organizacionais dos ministérios do Interior e da Saúde. Assim, os 

programas públicos relacionados ao setor passaram a ser desenvolvidos no âmbito do 

DNOS
11

, DENOCS
12

, SUDAM
13

, SUDENE
14

, SUVALE
15

 e FSESP
16

, em parceria com as 

diferentes instâncias governamentais. 

Todas as obras e intervenções propostas eram sustentadas com recursos oriundos do FGTS
17

 e 

do SFS
18

, aportados pelo BNH
19

, por meio de empréstimos em condições facilitadas, e dos 

FAE
20

, como contrapartida de cada estado. Esse novo arcabouço institucional precedeu a 

elaboração do PLANASA
21

, que foi concebido com os seguintes objetivos (ALMEIDA, 

1977): 

 eliminar o déficit no setor e manter o equilíbrio permanente entre a demanda e a oferta de 

serviços, no menor tempo e com um mínimo de custo;  

 atender a todas as cidades do país, mesmo aos núcleos mais pobres;  

                                                           
11

  Departamento Nacional de Obras de Saneamento. 
12

  Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 
13

  Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. 
14

  Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 
15

  Superintendência do Vale do São Francisco. 
16

  Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública. 
17

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
18

 Sistema Financeiro de Saneamento. 
19

 Banco Nacional de Habitação. 
20

 Fundos Estaduais de Água e Esgoto. 
21

  Plano Nacional de Saneamento. 
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 instituir uma política tarifária de acordo com as possibilidades dos consumidores e com a 

demanda de recursos e serviços, mantendo um equilíbrio permanente entre receitas e 

despesas;  

 reduzir os custos operacionais em função de uma economia de escala, com reflexos no 

esquema tarifário;  

 desenvolver programas de pesquisa, treinamento e assistência técnica.  

Estabeleceram-se metas de ampliação do abastecimento de água e a responsabilidade pela 

condução das ações, a partir de bases empresariais, foi delegada às CESB
22

, que deveriam 

estabelecer convênios com os municípios para operar, por meio de concessões, os respectivos 

serviços. Para que tivessem condições de assumir esse desafio, as empresas recém-criadas 

receberam amplos investimentos em recursos humanos e materiais (MELO, 1988; BIER; 

PAULANI; MESSENBERG, 1988; ARRETCHE, 1999). 

As companhias estaduais eram sociedades de economia mista de caráter público, fundadas a 

partir da década de 1960, com vistas à prestação regionalizada dos serviços. Na concepção 

dos formuladores do Plano, a concentração de recursos nesse modelo de gestão garantiria 

certas prerrogativas ao poder central e viabilizaria, no curto prazo, a expansão significativa do 

abastecimento de água nas áreas urbanas e, secundariamente, o atendimento das capitais e das 

cidades mais populosas por redes de esgotamento sanitário (ALMEIDA, 1977). 

A Constituição de 1967 definia os municípios como titulares dos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. Por isso, o governo adotou uma estratégia de 

estrangulamento financeiro das autarquias e administrações diretas, a fim de que fossem 

concedidos às CESB. Além da proibição do acesso às fontes de financiamento, como os 

recursos do FGTS, foi feita muita pressão política para que os governos estaduais assumissem 

a operação e a gestão dos sistemas (FREITAS, 2012). 

Trabalhou-se também pela capitalização das empresas de construção pesada, que se 

encarregaram do fornecimento de materiais e das obras de implantação das redes. Mas era 

imprescindível a viabilização da gestão dos serviços pelas companhias estaduais, buscando 

incorporar a adesão do maior número possível de municípios ao modelo, o que permitiria o 

                                                           
22

 Companhias Estaduais de Saneamento Básico. 
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cumprimento das metas estabelecidas e legitimaria o projeto de desenvolvimento do regime 

burocrático-autoritário, com economias de escala e escopo (PEIXOTO, 1994). 

Em comparação com as autarquias e administrações diretas municipais, então estagnadas e 

sucateadas pela limitação de crédito para investimentos, as CESB estariam menos sujeitas a 

interferências políticas locais e ofereceriam melhores remunerações e possibilidades de 

carreira, atraindo gestores e técnicos qualificados para seus quadros. Assim como as grandes 

empresas privadas, teriam boas condições de investir em tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (CANÇADO; COSTA, 2002). 

Seguindo uma lógica de mercado e visando à garantia de sustentabilidade do modelo no nível 

estadual, foi adotado o princípio da auto-sustentação tarifária, segundo o qual os valores 

arrecadados deveriam ser capazes de cobrir os custos de operação, manutenção e amortização 

de financiamentos. Esse princípio foi complementado pelo subsídio cruzado, de modo que as 

regiões deficitárias fossem viabilizadas pelas superavitárias (BETTINE, 2003; TUROLLA; 

OHIRA, 2007; REZENDE; HELLER, 2008). 

Com base no viés previamente determinado pelo Plano, as ações voltadas para a limpeza 

urbana, a coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, a drenagem pluvial, e, em grande 

medida, o esgotamento sanitário, continuaram majoritariamente sob o controle dos municípios 

– na maioria das vezes de maneira desvinculada das outras políticas federais, regionais e 

locais, bem como das ações realizadas pelas CESB, que concentraram sua atuação nos 

serviços de abastecimento de água. 

Entre o ano de 1971 e início da década de 1980, o setor de saneamento experimentou grande 

impulsão. A cobertura de água e a coleta de esgotos avançaram 43% e 122%, 

respectivamente. Esse crescimento do atendimento, no entanto, não atendeu a população 

brasileira de forma homogênea, mas privilegiou as regiões geográficas mais desenvolvidas, os 

municípios mais populosos e, dentro deles, os bairros ocupados pelos segmentos de maior 

renda (OLIVEIRA, 2005). 

A equipe formuladora do PLANASA apostava que a priorização dos maiores núcleos urbanos 

resultaria num retorno mais rápido do capital investido pelas empresas concessionárias, o que 

custearia o atendimento posterior das áreas carentes. Na prática, essa estratégia mostrou-se 

equivocada e as periferias, zonas rurais e cidades com até 10000 habitantes acabaram 
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negligenciadas no processo, uma vez que a demanda pela ampliação do subsídio cruzado 

prejudicava os interesses econômicos que permeavam o Plano (FREITAS, 2012). 

Aliás, naquele período, era comum que as companhias estaduais de saneamento fossem 

utilizadas como instrumentos da política econômica, atuando em benefício das grandes 

empreiteiras e das multinacionais produtoras de máquinas e equipamentos. Não por acaso, 

frequentemente optava-se por tecnologias originadas nos países desenvolvidos, em contextos 

diferentes da realidade brasileira, com elevados custos de operação e manutenção (COSTA, 

2003). 

Outro ponto crítico do modelo adotado durante o regime militar – comum a outras áreas da 

administração pública – refere-se à estrutura de gestão das CESB, altamente centralizadora, 

autoritária e avessa ao controle social, por vezes valendo-se de um discurso tipicamente 

técnico para desencorajar, anular e alijar a participação de grande parcela da população, 

sobretudo os menos favorecidos economicamente, nas principais discussões e deliberações 

sobre o tema (HELLER, 1989). 

Em meados dos anos 1980, o recém-criado MDU
23

 tornou-se responsável pela política de 

saneamento no Brasil e trouxe para a sua esfera o BNH, os programas habitacionais e os 

temas ambientais. Na mesma época, foram definidas novas metas para o PLANASA, 

priorizando-se o atendimento à população com renda inferior a três salários mínimos e o uso 

de tecnologias adequadas às realidades locais, objetivando ganhos de custo e eficiência 

(COSTA, 2013). 

Mas aquela década foi marcada por uma séria crise institucional, que envolveu a dispersão das 

ações, a adoção de programas emergenciais de curto prazo, a constante descontinuidade dos 

projetos remanescentes, a desarticulação dos mecanismos de financiamento e a redução 

drástica dos investimentos, principalmente após a extinção do BNH, em 1986, e do 

consequente declínio do PLANASA, diante da grave instabilidade financeira que afligia o 

País (REZENDE; HELLER, 2008; XIMENES; GALVÃO JÚNIOR, 2008). 
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As CESB foram negativamente impactadas por essa conjuntura, agravada posteriormente pela 

adoção de mecanismos mais restritivos de financiamento por parte da CEF
24

 e pela suspensão 

temporária das contratações do FGTS, em função dos valores crescentes sacados e do grande 

volume de operações que superou a capacidade de atendimento nos exercícios subsequentes. 

Dessa forma, a disponibilização de recursos do Fundo passou a depender diretamente da 

criação de programas específicos, como o Pró-Saneamento e o PROSANEAR
25

. 

As fontes de crédito esgotaram-se simultaneamente ao término da carência dos empréstimos e 

ao aumento de despesas com encargos das dívidas. As empresas apresentaram problemas de 

liquidez e déficits orçamentários recorrentes. Essa situação foi em parte solucionada apenas 

na década seguinte, quando o governo federal trabalhou para aumentar sua rentabilidade, 

preparando-as e tornando-as mais atrativas para a privatização (TUROLLA, 2002; OGERA; 

PHILIPPI JR., 2005; ARANTES, 2007; REZENDE; HELLER, 2008; COSTA, 2013). 

As indefinições desse período geraram um vácuo de ações na área de saneamento e 

reforçaram os embates sobre a descentralização das políticas, o controle social do setor e as 

estratégias de universalização dos serviços. Todos esses pontos foram contemplados pela 

Constituição Federal de 1988, que propiciou o surgimento de um ambiente de ordenamento 

legal e impulsionou as iniciativas direcionadas à retomada do pacto federativo e ao 

fortalecimento dos poderes locais (COSTA, 2013). 

Em 1990, tomou posse o então Presidente Fernando Collor de Mello, que, utilizando-se de um 

discurso neoliberal, prometia reduzir a dívida pública, estabilizar a moeda e modernizar o 

País, para torná-lo mais competitivo e alinhado à realidade mundial. Ele iniciou uma gradual 

redução do papel do Estado na economia, incluindo: 

 a defesa irrestrita do livre-comércio; 

 a abertura do mercado nacional às importações; 

 o fim dos subsídios; 

 o enxugamento da máquina pública; 

 as privatizações em diversos setores estratégicos. 
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Para viabilizar a transferência de bens e serviços à iniciativa privada, o governo Collor criou o 

PND
26

, que, entre outras ações, foi responsável (DIEESE, 2009): 

 pela ampliação dos investimentos nas empresas; 

 pelo estímulo à modernização da indústria nacional; 

 pelo foco da atuação estatal em atividades típicas do setor público; 

 pelo fortalecimento do mercado de capitais com a injeção de novos recursos financeiros e 

com a “democratização da propriedade do capital” de companhias até então controladas 

pelo Estado.  

O Plano Plurianual apresentado para o período entre 1991 e 1995 trouxe como metas a 

universalização do abastecimento de água e a ampliação das redes de esgoto. Entretanto, não 

houve consenso sobre o melhor caminho para atingir esses objetivos, pois um grupo defendia 

a privatização e a focalização ou segmentação dos serviços, com apoio do Banco Mundial e 

do FMI, e outro pregava a ampliação da ação do Estado, com maior participação da 

FUNASA
27

 (FREITAS, 2012). 

Essa questão foi pacificada somente no governo de Fernando Henrique Cardoso, a partir de 

1995, quando as transformações econômicas iniciadas nos anos anteriores foram 

intensificadas e a participação da iniciativa privada na prestação de serviços básicos, inclusive 

de saneamento, foi bastante estimulada, por meio da implementação de políticas de 

desregulação e da abertura do mercado ao capital internacional, com a eliminação de entraves 

anteriormente existentes. 

O programa de privatizações desenvolvido por Fernando Henrique foi dividido em dois 

momentos: no primeiro deles, priorizou-se a desestatização do setor produtivo; no segundo, 

foram alvo as empresas públicas prestadoras de serviços (DIEESE, 2009). A concessão das 

companhias de abastecimento de água e esgotamento sanitário, especialmente, deixou de ser 

uma alternativa dentre outras e tornou-se uma diretriz claramente perseguida ao longo de seus 

dois mandatos. 
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Mais do que a simples mercantilização dos serviços, no período compreendido entre 1995 e 

2002, declinou-se a noção da água como direito social. Essa visão foi legitimada por um 

discurso de que a privatização dos sistemas seria fundamental para (FREITAS, 2012): 

 ampliar as infraestruturas; 

 melhorar a qualidade dos serviços ofertados; 

 modernizar as tecnologias e os processos empregados; 

 elevar a eficiência operacional; 

 reduzir os custos de produção. 

Uma de suas primeiras medidas nessa direção consistiu no veto integral ao Projeto de Lei da 

Câmara nº. 199/1993, que propunha uma ampla reorganização do setor, por meio da criação 

de uma nova política nacional de saneamento, baseada nos debates previamente estabelecidos 

entre o poder público e a sociedade civil organizada, na figura dos movimentos pela reforma 

urbana, dos especialistas e das entidades representativas da área (OGERA; PHILIPPI JR., 

2005). 

A proposta que tramitava no Congresso não se alinhava às diretrizes as quais se pretendia 

seguir, pautadas em um modelo de autogestão descentralizada e flexível – supostamente 

menos suscetível ao clientelismo e à corrupção. Dessa maneira, o Presidente preferiu aguardar 

a formulação do PMSS
28

, cujas discussões já haviam começado. O objetivo era estabelecer 

um arcabouço jurídico e institucional moderno, que redefinisse o papel do governo no setor e 

criasse condições para a privatização das operadoras públicas (REZENDE; HELLER, 2008). 

Fernando Henrique promoveu a articulação entre os organismos multilaterais internacionais e 

os núcleos político e econômico do governo, para o estabelecimento da PNS
29

, tendo como 

premissa as diretrizes do PMSS (CORDEIRO, 2002). O modelo preconizado por ele – uma 

mescla das experiências de França e Inglaterra – previu a alocação de recursos fiscais apenas 
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para os segmentos mais carentes da sociedade, repassando às parcelas com maior capacidade 

contributiva o dever de pagar para manter o acesso a esses serviços. 

A reorganização do setor foi conduzida pela SEPURB
30

, criada em 1995 e vinculada ao 

MPO
31

. Entretanto, as questões do saneamento foram tratadas também por outras frentes. A 

CEF, por exemplo, passou a operar os recursos do FGTS e
 

criou diretrizes próprias de atuação 

para viabilizar as privatizações, incluindo a constituição de um escritório especial para as 

concessões do setor. Já o BNDES liberou dinheiro público para fomentar os estudos 

preparatórios e financiar as ações de desestatização (FREITAS, 2012). 

Um dos instrumentos que tornou esse processo possível foi a Lei n°. 8.987/95, que 

estabeleceu o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, fornecendo 

a base para o início das privatizações na área de infraestrutura. Pautada no equilíbrio de 

direitos e deveres entre concedentes e concessionárias, facultou aos municípios a decisão 

acerca do estabelecimento de contratos com a iniciativa privada (BRASIL, 1995a; 

TUROLLA; OHIRA, 2007). 

Essa estratégia complementou-se através do Projeto de Lei do Senado nº. 266/1996, que 

estimulava a privatização das CESB e buscava garantir maior segurança aos investidores, 

além de estabelecer mecanismos adequados para que as ações de saneamento fossem 

exercidas de forma eficiente. Segundo Freitas (2012), esse documento continha também 

elementos que poderiam levar à precarização das relações de trabalho nas companhias, 

tornando-as ainda mais atrativas para a iniciativa privada. 

A primeira concessionária de capital privado começou a operar no ano 1996, no município de 

Limeira, em São Paulo. Esse tipo de experiência logo se espalhou pelo País, mas concentrou-

se, sobretudo, na região Sudeste, onde a grande densidade demográfica e a menor demanda 

por novos investimentos, em razão do maior volume de recursos historicamente aportados 

para a implementação e expansão das redes, tornavam os sistemas mais rentáveis 

(SANCHEZ, 2001; ZVEIBIL, 2003). 

As iniciativas nessa direção foram intensificadas a partir de 1997, quando uma crise fiscal 

limitou a disponibilidade de recursos públicos para investimentos e resultou no esvaziamento 
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da PNS. A SEPURB, transformada em SEDU
32

 no ano de 1999, propôs a revisão dessa 

política e passou a explicitar / enfatizar a necessidade de privatização dos sistemas, por meio 

da articulação entre CEF, BNDES
33

 e BNB
34

. Adotaram-se, então, três eixos estratégicos 

(FREITAS, 2012): 

 ações de modernização e reorganização institucional, envolvendo a aprovação de marcos 

regulatórios para definir as áreas de atuação de cada ente federativo, a criação de aparato 

regulador e a capacitação do poder público, de modo a propiciar o ambiente de confiança 

adequado às relações do Estado com o mercado; 

 retomada dos investimentos e estabelecimento de novo padrão de financiamento, com o 

aporte de capital privado;  

 ações compensatórias, focadas no atendimento às demandas da população de baixa renda. 

No contexto dessas mudanças, foi criado o FCP/San
35

, para viabilizar a inserção de empresas 

privadas no setor. Por meio do PCPS
36

, o governo antecipou receitas para as CESB, que já 

desenvolviam estudos próprios sobre privatização. Por fim, o PROPAR
37

 financiou, com 

recursos do BNDES, a realização de concessões em sistema de parcerias entre a iniciativa 

privada e os estados e/ou municípios (PENA; ABICALIL, 1999; TUROLLA, 2002; COSTA, 

2003). 

Outro artifício utilizado foi o estrangulamento das autarquias e dos sistemas administrados 

diretamente pelos municípios, por meio da imposição de barreiras, incluindo (OLIVEIRA 

FILHO; MORAES, 1999; OLIVEIRA, 2005; VARGAS, 2005; FREITAS, 2012):  

 a burocratização dos procedimentos; 

 a liberação de pequena parcela dos saldos do FGTS para os projetos já aprovados; 

 o veto aos aportes do BNDES e da CEF para agentes públicos; 

 o direcionamento das linhas de crédito oficiais para o financiamento de concessionárias 

privadas e de novos processos de concessão. 
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Paralelamente, o governo trabalhou pela reestruturação financeira das companhias estaduais, 

tornando-as mais atrativas aos investidores privados. Ainda assim, a CEF restringiu 

enormemente a concessão de novos financiamentos, em virtude dos elevados índices de 

ineficiência dos sistemas, do baixo retorno financeiro de algumas obras, das perdas de receitas 

sucessivas e da baixa produtividade do trabalho, já que as CESB apresentavam um elevado 

número de trabalhadores em relação à quantidade de usuários (PENA; ABICALIL, 1999).  

A intenção era asfixiar as prestadoras públicas, de modo que a privatização fosse a única 

alternativa para a manutenção e expansão dos sistemas. Entretanto, as companhias privadas 

não se interessavam pelo controle dos serviços de todos os municípios. O foco estava sobre as 

regiões mais populosas, onde as redes estavam bem estruturadas e, portanto, haveria maiores 

possibilidades de retorno financeiro. Localidades economicamente inviáveis continuariam sob 

a tutela do Estado (REZENDE; HELLER, 2008). 

Ciente disso, o Poder Executivo enviou à Câmara Federal o PL nº. 4.147/2001, que previa a 

transferência da titularidade dos serviços de saneamento dos municípios integrantes de regiões 

metropolitanas para os respectivos estados, numa tentativa de facilitar a privatização das áreas 

mais rentáveis. Além disso, estimulava a ampliação da atuação dos capitais privados e previa 

a criação de entes regulatórios com independência decisória, capacidade técnica e autonomia 

financeira (OGERA; PHILIPPI JR., 2005; OLIVEIRA FILHO, 2006). 

Mas o projeto foi arquivado em 2003, a pedido do recém-eleito Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva. Paralelamente, foi extinta a SEDU, com seu viés privatizante, e criado o 

MCIDADES
38

, que assumiu a coordenação do setor de saneamento por meio da SNSA
39

.  

Esse órgão passou a atuar a partir de dois eixos estratégicos (MCIDADES, 2009): 

 a elevação contínua dos investimentos; 

 o planejamento e implementação de uma política de respeito ao pacto federativo, baseada 

em novos princípios de caráter social e participativo. 

Essa nova diretriz, aliada à ausência de um marco regulatório que definisse melhor a 

titularidade dos sistemas integrados e à forte resistência imposta pelos trabalhadores no 
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interior das CESB, com apoio dos sindicatos da categoria, da ABES
40

, da ASSEMAE
41

, da 

CNBB
42

, da FNU
43

 e da OAB
44

, entre outras entidades que defendiam a gestão pública do 

saneamento e compunham a FNSA
45

, contribuiu decisivamente para inviabilizar o 

aprofundamento e a intensificação dos processos de privatização. 

Para alavancar os investimentos, em um cenário de recursos escassos, o governo apostou 

inicialmente na constituição de parcerias público-privadas, no âmbito da União, dos estados e 

dos municípios. Esse modelo foi formalizado e regulamentado a partir da aprovação da Lei nº. 

11.079/2004 (BRASIL, 2004). Entretanto, os resultados imediatos não chegaram a alcançar o 

sucesso esperado, ainda que o número de contratos firmados venha sendo ampliado nos 

últimos anos. 

Ao contrário do governo anterior, as iniciativas visando à formulação de uma nova política 

nacional de saneamento não focaram na discussão sobre o papel da iniciativa privada como 

protagonista da renovação e do desenvolvimento do setor, mas trataram da necessidade de 

buscar a universalização dos serviços, por meio de regras e estratégias para fortalecer a 

cooperação entre municípios, estados e União e, concomitantemente, promover um modelo de 

gestão mais democrática e transparente (VARGAS, 2005). 

A nova política nacional para o setor começou a ser delineada a partir do envio à Câmara dos 

Deputados do Projeto de Lei nº. 5.296/2005 que, entre outros assuntos, redefinia as relações 

entre titulares e operadores dos serviços, tratava do subsídio cruzado e abria espaço para a 

participação social. Em paralelo, tramitava no Senado o PLS 155/2005, que abordava temas 

afins. Para consolidar os dois textos, uma comissão mista formulou o PL 7.361/2006. Essa 

nova versão resultou na Lei n°. 11.445/2007 (BRASIL, 2007). 

Alguns pontos da chamada “Lei do Saneamento” merecem destaque, como o sentido público 

da universalização, integralidade e equidade dos serviços. O controle social foi valorizado, 

reforçando o papel já desempenhado pelo Conselho das Cidades, desde 2004. Já a regulação 
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tornou-se uma premissa, articulada a ações de planejamento e avaliação. Estabeleceram-se, 

ainda, regras para a delegação dos sistemas, reafirmando os diretos dos municípios titulares 

(BRASIL, 2007; CARVALHO; NAVES, 2008; REZENDE; HELLER, 2008). 

Esse valioso instrumento, somado à Lei n°. 11.107/2005, que dispõe sobre os consórcios 

públicos e normatiza a gestão associada de serviços, por meio da cooperação de entes 

federados, regulamentou o novo quadro institucional estabelecido, pois reafirmou os papéis 

do poder público e abordou temas que disciplinaram as relações entre titulares e prestadores, 

reduzindo as incertezas que antes fragilizavam o setor e inibiam investimentos (BRASIL, 

2005; CARVALHO; NAVES, 2008). 

O controle e a fiscalização dos serviços prestados foram descentralizados. Essas funções 

passaram a ser desempenhadas por entidades estaduais e municipais, incumbidas também: 

 da definição dos padrões e normas para a realização dos serviços; 

 do estabelecimento dos valores das tarifas cobradas; 

 da garantia do cumprimento das metas; 

 da prevenção do abuso do poder econômico por parte dos prestadores; 

 da intermediação de possíveis conflitos entre as partes envolvidas. 

O arcabouço jurídico estabeleceu maior equilíbrio entre poder público, grandes empresas e 

sociedade civil. Mas disputas internas continuaram ocorrendo no governo Lula, na medida em 

que certos grupos ainda defendiam a privatização, por meio de parcerias público-privadas. Ao 

mesmo tempo, a CEF manteve os financiamentos às concessionárias privadas, enquanto 

SNSA e FUNASA assumiram os repasses aos municípios (BRASIL, 2007; CUNHA; 

GRANADO, 2008; REZENDE; HELLER, 2008; MCIDADES, 2009; FREITAS, 2012). 

No governo da Presidente Dilma Rousseff, cabe destacar os esforços despendidos para a 

elaboração do PLANSAB
46

, a partir da adoção de uma visão estratégica de futuro, com a 

formulação de distintos cenários de planejamento para a constante avaliação e 

acompanhamento das metas, estratégias e programas adotados (PLANSAB, 2012). As 
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propostas apresentadas por especialistas encontram-se numa fase de debates com segmentos 

da sociedade. 

Mas, mesmo sem a aprovação definitiva desse documento – o que garantirá ainda mais 

segurança aos investidores –, desenrolou-se recentemente um intenso movimento de 

concentração das concessões privadas no País, as quais foram reunidas sob o controle de um 

número restrito de companhias nacionais e estrangeiras, fortemente ligadas ao capital 

financeiro internacional e com longa tradição de atuação no ramo de construção pesada 

(OLIVEIRA, 2005). 

Esses grupos expandiram seus investimentos e eliminaram concorrentes menos capitalizados, 

com a anuência dos órgãos de regulação. Agora, movimentam-se, isoladamente ou por meio 

de consórcios, para substituir gradativamente as entidades públicas na prestação dos serviços 

de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Priorizam áreas mais populosas, 

com maior potencial de rentabilidade. Segundo Britto e Bessa (2009), já chegaram a 

aproximadamente 10% dos municípios brasileiros. 

As empresas foram atraídas pelos recursos públicos a fundo perdido
47

, pelo crédito subsidiado 

oferecido pelas instituições oficiais e pela concessão de incentivos fiscais sob a forma de 

concessões não onerosas. Justificada por um discurso de promoção dos benefícios sociais, 

essa política desenvolvida nos últimos anos potencializou os ganhos econômicos dos 

investidores, que assumiram sem muitos riscos e ônus a gestão das infraestruturas 

previamente instaladas e a cobrança das tarifas junto aos usuários (FREITAS, 2012). 

Paralelamente, vem ganhando força a participação privada no capital acionário das CESB. 

Essa estratégia de privatização viabiliza-se graças à resistência de diversos segmentos da 

sociedade – notadamente dos sindicatos e associações de trabalhadores, além das entidades 

ligadas ao setor – à venda das empresas ou à concessão dos serviços por elas prestados. Ela é 
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justificada e legitimada por um discurso aparentemente técnico, pautado em princípios do new 

public management
48

. 

Entretanto, os dados oficiais disponíveis nos relatórios anuais divulgados pelas próprias 

companhias indicam que a presença de investidores privados não resultou na elevação 

substancial do volume de recursos alocados, na melhoria do atendimento prestado ou na 

elevação da qualidade dos serviços ofertados. As seções a seguir trazem uma discussão mais 

específica sobre essa tendência, tendo como referência o caso da Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Considerando o pleno cumprimento de todos os objetivos preliminares e visando a uma 

melhor organização / operacionalização do presente estudo, os métodos e procedimentos 

utilizados para o seu desenvolvimento foram divididos em três etapas principais, as quais 

serão apresentadas de maneira independente. Destaca-se, todavia, que elas estão 

profundamente inter-relacionadas e foram executadas de forma concomitante, como ilustrado 

na Figura 4.1. 

FIGURA 4.1 – Esboço das etapas da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Todos os procedimentos descritos a seguir foram previamente avaliados e aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, em 14 de março de 

2013 (Parecer Consubstanciado nº. 218.944), em atendimento às exigências da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa e às diretrizes e normas regulamentadoras de estudos 

envolvendo seres humanos contidas na Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012a). 

4.1 Fase Documental 

As pesquisas realizadas em fontes secundárias relevantes ao estudo levantaram dados e 

informações que subsidiaram, complementaram e aprofundaram as análises quali-

quantitativas, contribuindo para a reconstituição e compreensão do processo de abertura de 

capital da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, bem como para a avaliação de suas 
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consequências. Os documentos oficiais reunidos nessa etapa estão listados e 

cronologicamente ordenados no Quadro 4.1. 

QUADRO 4.1 – Documentos levantados em fontes secundárias 

DOCUMENTO ASSUNTO FONTE 

Lei Estadual Nº 6084/1973 Criação da COMAG
49

 e suas atribuições ALMG
50

 

Lei Estadual Nº 6475/1974 Alteração do nome da COMAG para COPASA
51

 ALMG 

Lei Estadual Nº 12762/1998 

Aumento e integralização do capital social da 

COPASA / Autorização para alienação das ações da 

Empresa 

ALMG 

Lei Estadual Nº 12990/1998 
Alteração de redação do Artigo 1° da Lei nº. 

12.762/1998 
ALMG 

Lei Estadual Nº 13663/2000 Alteração da Lei nº. 6.084/1973 ALMG 

Emenda à Constituição Nº 

50/2001 

Altera a redação do Art. 14 da Constituição do Estado 

– estabelece critérios para a privatização de 

companhias estatais prestadoras de serviço público 

ALMG 

Lei Estadual Nº 16693/2007 Criação da AGMM
52

 ALMG 

Escritura Pública de 

Constituição da AGMM 

Boletim de subscrição da subsidiária integral / 

Estatuto Social da Empresa / Atas da Assembleia 

Geral Extraordinária e da Assembleia Geral de 

Constituição da subsidiária 

Cartório 

Jaguarão - 2º 

Tabelionato 

de Notas 

Lei Estadual Nº 16698/2007 Criação da COPANOR
53

 / Criação da CSI
54

 ALMG 

Lei Estadual Nº 17945/2008 Alteração da Lei nº. 6.084/1973 ALMG 

Lei Estadual Nº 18309/2009 Criação da ARSAE-MG
55

 ARSAE-MG 

Decreto Estadual Nº 

45226/2009 
Regulamento da ARSAE-MG ARSAE-MG 

Balanços Sociais 2003 a 2012 Detalhamento de indicadores da Companhia COPASA 

Relatórios Anuais e de 

Sustentabilidade 2003 a 2012 
Detalhamento de indicadores da Companhia COPASA 

Relatório de Auditoria 

Operacional 

Relatório de Auditoria Operacional sobre o Programa 

“Saneamento Básico: mais saúde para todos” 
TCEMG

56
 

Estatuto Social da COPASA 
Estatuto Aprovado na Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária de 13/04/2012 
COPASA 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                           
49

 Companhia Mineira de Águas e Esgotos. 
50

 Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
51

 Companhia de Saneamento de Minas Gerais. 
52

 Copasa Águas Minerais de Minas. 
53

 Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais. 
54

 Copasa Serviços de Irrigação. 
55

 Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 

Gerais. 
56

 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
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4.2 Fase Quantitativa 

Nesta etapa, investigaram-se as transformações observadas na gestão do saneamento e na 

prestação dos serviços de água e esgotos, ao longo da primeira década do século XXI, em 

localidades atendidas pela COPASA. Mais do que isso, buscaram-se subsídios para avaliar se 

os avanços obtidos nesse período foram reflexos da negociação das ações da Empresa na 

Bolsa de Valores e se os mesmos justificaram efetivamente a mudança de modelo 

implementada a partir de 2006. 

4.21 Coleta dos Dados 

O diagnóstico realizado foi fundamentado na comparação de indicadores obtidos a partir de 

variáveis selecionadas nas seguintes fontes: 

 PNSB
57

 de 2000; 

 PNSB de 2008; 

 Censo Demográfico de 2000; 

 Censo Demográfico de 2010; 

 Relatórios e balanços anuais divulgados pela Companhia entre os anos de 2003 e 2012. 

Procurou-se por informações que retratassem a situação dos municípios atendidos pela 

COPASA antes da abertura de capital e após a consolidação do processo. Buscaram-se ainda 

as médias dos mesmos parâmetros nos municípios não conveniados com a Empresa em Minas 

Gerais, para que os casos fossem comparados. Por fim, verificou-se a evolução destes 

indicadores no território brasileiro, para averiguar se as melhorias observadas estavam 

relacionadas ao contexto de maior regulamentação e disponibilidade de recursos federais. 

Destaca-se que, apesar do esforço para a compatibilização das bases, tendo em vista as 

diferenças no conteúdo dos questionários e na amostragem dos respondentes, a insuficiência
58

 

de informações relativas a alguns temas implicou a debilidade de grande parte dos dados 

obtidos para retratar com exatidão certas questões. Em sua maioria, eles apenas delinearam e 

                                                           
57

 Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. 
58

 O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) não foi utilizado para suprir essa lacuna devido 

ao baixo índice de retorno dos questionários. Já o Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS) 

começou a coletar dados somente a partir de 2010, inviabilizando comparações com períodos anteriores. 
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refletiram indiretamente os pontos discutidos, levantando subsídios para realização da fase 

qualitativa. 

4.22 Análise dos Dados 

As dimensões analisadas por técnicas quantitativas foram selecionadas com base nos estudos 

dos especialistas contrários e favoráveis à privatização do setor de saneamento. Elas retratam 

os aspectos geralmente impactados positiva ou negativamente pela participação privada, 

segundo a visão dos autores citados na revisão da literatura: 

 cobertura das redes; 

 integralidade e qualidade dos serviços; 

 capacidade de financiamento / investimento da prestadora; 

 sustentabilidade econômica do modelo. 

Diante da pequena série histórica disponível para consulta, os dados oriundos dos relatórios e 

balanços anuais da COPASA foram trabalhados com o auxílio de métodos descritivos. Os 

valores e médias dos indicadores de maior interesse foram comparados por meio de tabelas e 

gráficos de barras, que permitiram uma rápida visualização da sua evolução no intervalo de 10 

anos, abrangendo o período imediatamente anterior à abertura de capital e os anos 

subsequentes a essa mudança. 

Para avaliar o comportamento da cobertura dos serviços de água e esgotos no Brasil, recorreu-

se a informações das PNSB de 2000 e 2008. Inicialmente, constatou-se que os valores para 

cada estado nestes dois anos não seguiram uma distribuição normal. Essa verificação foi 

realizada com o emprego do método estatístico de Shapiro-Wilk (1965). Depois, aplicou-se o 

teste não paramétrico de Wilcoxon (1945) para comparação de amostras pareadas. Os 

resultados foram ilustrados na forma de gráficos do tipo box-plot. 

Já os indicadores relativos ao estado de Minas Gerais foram comparados de formas distintas: 

por meio de técnicas descritivas e de métodos inferenciais, com base nos dados extraídos das 

PNSB de 2000 e 2008, além de informações coletadas dos Censos Demográficos de 2000 e 

2010. Em ambas as fontes, identificaram-se as localidades atendidas pela COPASA, a partir 

da descrição sobre a constituição jurídica das entidades prestadoras dos serviços de água e 

esgotos. 
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Com o auxílio de tabelas, confrontaram-se os valores médios observados nos conjuntos de 

municípios atendidos pela COPASA (67 e 128) e por outras entidades ligadas às prefeituras 

(346 e 284), no início e no final da primeira década do século XXI, respectivamente. Para 

retratar melhor a realidade, não foram consideradas as localidades operadas 

concomitantemente pela Companhia Estadual e pelas instituições locais, representadas por 

órgãos da administração direta
59

, autarquias
60

 e companhias municipais
61

. 

Já para avaliar o progresso desses indicadores nos municípios mineiros, com base no modelo 

de gestão da instituição responsável, as amostras foram reduzidas, de modo que apenas 

aqueles operados exclusivamente pela COPASA (64) ou por órgãos municipais (256) durante 

todo o intervalo analisado fossem contabilizados. Desta maneira, excluíram-se as localidades 

que, em algum dos dois momentos, eram atendidas conjuntamente pela Empresa e pelo poder 

local, ou ainda aquelas que mudaram de esfera administrativa durante o período analisado. 

Calcularam-se inicialmente as diferenças nos valores dos indicadores de cada município entre 

os dois períodos estudados. Depois, aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk (1965) e verificou-se 

que a variação de todos os resultados não seguia uma distribuição normal. A partir daí, 

realizou-se o Teste U de Mann-Whitney (1947) para amostras independentes, com o objetivo 

de avaliar se as mudanças observadas divergiam significativamente, conforme o modelo de 

gestão adotado. Os resultados foram igualmente representados na forma de gráficos box-plot. 

                                                           
59

 Sistemas organizados e operados por meio de unidades diretamente ligadas às estruturas das prefeituras 

municipais. Participam do caixa único do governo e os orçamentos não vinculam as receitas tarifárias 

exclusivamente aos serviços de saneamento. Raramente são realizados controles financeiros, não havendo meios 

adequados para verificar se são autossustentáveis. São comuns os casos em que não há cobrança de taxas ou 

tarifas, em decorrência de decisões políticas por parte de governantes e gestores (PEIXOTO, 1994). 
60

 Modelo caracterizado por uma gestão indireta. Estes entes são criados por legislações específicas, têm 

patrimônio próprio e atribuições outorgadas na forma da lei. Possuem autonomia jurídica, administrativa e 

financeira, competindo-lhes exercer as atividades relacionadas à gerência, operação, manutenção e a expansão 

dos serviços de água e esgotos. O principal objetivo da sua criação é integrar, num mesmo órgão, as ações 

técnicas e as atividades relacionadas a procedimentos que dão suporte aos sistemas (FUNASA, 2003). A decisão 

sobre os percentuais de reajustes aplicados às tarifas e taxas cobradas é uma atribuição do poder executivo, 

comumente delegada pelos prefeitos aos diretores das autarquias. Os valores, em geral, variam de acordo com o 

serviço e as receitas geradas destinam-se às despesas de operação, quotas de depreciação, constituição de fundo 

de reserva para investimentos, desenvolvimento econômico e tecnológico, e manutenção do equilíbrio 

econômico e financeiro dos sistemas (COUTINHO, 2001; FUNASA, 2003). 
61

 Organizam, gerenciam e operam os serviços de saneamento por meio de concessões com prazo determinado 

obtidas junto aos municípios, os titulares dos serviços, valendo-se de contratos administrativos. São poucas as 

localidades que adotam este modelo, devido ao desconhecimento dos governantes e à falta de apoio institucional, 

decorrentes da ordem política e da tradição da administração pública, entre outros motivos (PEIXOTO, 1994). 
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4.3 Fase Qualitativa 

As lacunas identificadas na fase quantitativa e os temas mais complexos de serem tratados 

numericamente, como controle, participação social e transparência, foram discutidos com o 

auxílio de métodos qualitativos. Por meio de entrevistas semiestruturadas, quinze 

especialistas, gestores e técnicos ligados ao saneamento em Minas Gerais contribuíram para a 

reconstituição do processo de abertura de capital da COPASA e para a análise de suas 

consequências. 

4.31 Seleção dos sujeitos 

Os primeiros sujeitos foram selecionados a partir das informações levantadas na fase 

documental. Buscaram-se especialistas, gestores e técnicos diretamente ligados ao processo 

de abertura de capital ou que pudessem dissertar sobre o assunto com propriedade, por 

ocuparem cargos relevantes na condução das políticas estaduais e na gestão dos serviços de 

saneamento em Minas Gerais. Pessoas ligadas ao município de Belo Horizonte também foram 

procuradas, devido à importância da capital no contexto do estado. 

Após a realização das entrevistas iniciais, utilizou-se a técnica de amostragem não 

probabilística conhecida como Bola de Neve (BIERNACKI; WALDORF, 1981), por meio da 

qual cada participante indicou outros possíveis informantes ligados ao tema, valendo-se de 

suas respectivas redes pessoais ou cadeias de contatos. Esse processo de recrutamento foi 

sucessivamente repetido até que os objetivos propostos para a pesquisa fossem finalmente 

alcançados. 

No total, 15 sujeitos foram consultados. O ponto de saturação, a partir do qual as entrevistas 

foram definitivamente encerradas, foi atingido quando os participantes passaram a reproduzir, 

em seus relatos, os mesmos conteúdos abordados em conversas anteriores, sem que novas 

perspectivas, nuances ou dados relevantes fossem acrescentados ao estudo. Em um 

determinado momento, os próprios nomes apontados pelos informantes também começaram a 

se repetir. 

O Quadro 4.2 lista, em ordem alfabética, as nove instituições representadas pelo recrutamento 

realizado: 
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QUADRO 4.2 – Instituições representadas 

Instituição Sigla 
Número de 

Entrevistados 

Agência Reguladora ARSAE-MG 03 

Câmara Municipal de Belo Horizonte CMBH 01 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA 04 

Conselho Municipal de Saneamento de Belo Horizonte COMUSA 01 

Fundação João Pinheiro FJP 02 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte SMMA-BH 01 

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais SENGE-MG 01 

Sindicato dos Trabalhadores SINDÁGUA-MG 01 

Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 01 

Total - 15 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.32 Coleta dos Dados 

A escolha das entrevistas para a coleta dos dados deveu-se à natureza interativa dessa técnica, 

o que permitiria que temas complexos fossem tratados em profundidade, na medida em que se 

buscava a compreensão das relações entre os sujeitos e a realidade em que vivem, bem como 

dos significados atribuídos por eles a situações ou personagens de suas vidas cotidianas 

(MINAYO, 2006; GASKELL, 2007). Questionários fechados não conseguiriam captar todas 

estas dimensões. 

Optou-se ainda por uma dinâmica semiestruturada, pois os questionamentos básicos, apoiados 

em observações, dados quantitativos, teorias e hipóteses, permitiriam o surgimento de 

perguntas complementares, na medida em que as respostas fossem dadas por cada informante 

consultado. Além disso, quando comparado às entrevistas padronizadas, esse modelo 

propiciava aos sujeitos uma liberdade maior para seguir determinada linha de pensamento 

sem interrupções (FLICK, 2004). 

O roteiro de perguntas inicialmente elaborado (Apêndice 01) foi submetido à apreciação de 

um grupo de alunos e professores da UFMG, que contribuíram para o seu conteúdo. Essa 

etapa foi importante para ambientar o pesquisador ao instrumento escolhido e ao 

procedimento de leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 



 

 
 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 

61 
 

(Apêndice 02). Também se considerou a adequação dos termos utilizados, a pertinência das 

perguntas e o tempo previsto para cada entrevista. 

Devido à especificidade do assunto, nenhuma entrevista-piloto foi realizada previamente. 

Todavia, somente alguns pequenos ajustes no roteiro de perguntas foram necessários, na 

medida em que dificuldades pontuais eram detectadas. Utilizou-se uma abordagem e um 

enfoque diferenciados para cada participante, de modo a privilegiar e enfatizar os temas com 

os quais estavam mais familiarizados e poderiam apresentar maiores contribuições ao 

trabalho. 

Após autorização, todas as conversas foram gravadas, com o auxílio de um aparelho digital. 

Os arquivos de áudio gerados foram rigorosamente transcritos. O volume de dados obtido está 

sintetizado na Tabela 4.1. 

TABELA 4.1 – Resumo quantitativo dos dados gerados 
pelas entrevistas 

Número total de entrevistados 15 

Tempo total de gravação 12h 53’ 35” 

Duração média das entrevistas 51’ 34” 

Número total de palavras 98720 

Média de palavras por entrevista 6581 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.33 Análise dos Dados 

Métodos de análise de conteúdo foram empregados no material transcrito para identificar as 

ideias e expressões mais frequentes entre os sujeitos consultados (BARDIN, 2004; 

VERGARA, 2004; ROCHA; DEUSDARÁ, 2005; BAUER, 2007). Depois, as falas foram 

separadas em categorias, estabelecidas de acordo com os assuntos tratados – os quais, por sua 

vez, estavam ligados à discussão proposta na Revisão da Literatura. Dessa forma, a 

apresentação / discussão dos resultados foi dividida em oito temas centrais: 

 a vocação empresarial da Empresa; 

 o processo de abertura de capital; 

 a gestão da Companhia; 
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 o grau de cobertura dos serviços; 

 a integralidade dos serviços; 

 a qualidade dos serviços e do atendimento; 

 a sustentabilidade econômica da Companhia; 

 a transparência, o controle e a participação social. 

Recorreu-se ainda a métodos de análise dos discursos para estabelecer as relações entre as 

opiniões dos informantes e as circunstâncias em que foram expressas, bem como as 

perspectivas e ideologias a partir das quais foram estruturadas e construídas (MACHADO; 

JACKS, 2001; ROCHA; DEUSDARÁ, 2005). Assim, foi possível identificar vieses, 

tendências, sentidos e significados aparentemente ausentes ou intencionalmente ocultados em 

suas falas. 

Por fim, procurou-se examinar aquilo que não foi dito. Mas, para tanto, foi preciso imergir 

nos contextos sociais, políticos, econômicos e culturais aos quais os discursos se referiam, de 

maneira que fosse possível fazer uma interpretação crítica, atenta e coerente das informações 

(GILL, 2007). A familiaridade com essas dimensões foi alcançada principalmente a partir da 

leitura do material reunido na fase documental e dos trabalhos acadêmicos com temas 

correlatos. 

Por motivos éticos, as identidades de todos os informantes foram preservadas, conforme 

estabelecido no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No capítulo de resultados, eles 

serão identificados pela ordem em que deram seus depoimentos e pela sigla da instituição à 

qual estavam ou estão vinculados: [SUJEITO XX - SIGLA]. Destaca-se, todavia, que cada 

fala expressa a opinião individual do entrevistado, independentemente da posição oficial da 

entidade por ele representada. 
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5 RESULTADOS 

Neste capítulo, dividido em oito seções, apresentam-se e analisam-se os dados e informações 

reunidos nas etapas documental, quantitativa e qualitativa da pesquisa. Eles subsidiam a 

discussão proposta no tópico seguinte, com base nas teorias e conceitos abordados na revisão 

da literatura. 

5.1 Vocação Empresarial e Lógica Privada – heranças do PLANASA 

Até meados do século XX, não havia uma política estadual de saneamento minimamente 

definida em Minas Gerais. Na grande maioria dos municípios, as condições dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário eram bastante precárias. Esse panorama 

começou a mudar somente no ano de 1963, quando o Governador José de Magalhães Pinto 

criou a COMAG, que passou planejar e executar os programas e ações governamentais para o 

setor. 

No início da década seguinte, a Companhia foi fortemente impulsionada pelo suporte técnico-

financeiro disponibilizado pelo governo federal, no âmbito do PLANASA. Em 1973, foi 

assinado um convênio com o BNH, intermediado pelo CREDIREAL
62

, para financiar a 

implantação de um programa de abastecimento de água, seguindo as diretrizes do Plano. 

Metade dos recursos foi aportada pela União e o restante ficou a cargo do Estado
63

, por meio 

do FAE (FREITAS, 2012). 

Naquele ano, o DEMAE
64

, órgão responsável pelo saneamento em Belo Horizonte, foi 

incorporado pela COMAG. A empresa de economia mista resultante dessa junção foi batizada 

de COPASA, após a aprovação da Lei Estadual Nº 6475/1974. O seu controle coube ao 

Estado de Minas Gerais. Na sua composição acionária
65

 estavam ainda “algumas prefeituras” 

que, ao concederem a operação dos serviços a ela, “recebiam, como indenização, papéis da 

Companhia” [SUJEITO 02 - COPASA]. 

                                                           
62

 Banco de Crédito Real de Minas Gerais. 
63

 Na prática, a participação do Estado foi bastante limitada.  
64

 Departamento Municipal de Águas e Esgoto de Belo Horizonte. 
65

 Ao longo do tempo, as atualizações monetárias e os aportes de capital por parte do Governo de Minas diluíram 

bastante as participações dos municípios na estrutura acionária da Empresa. 
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“Desde o princípio, a Companhia organizou-se a partir de uma base empresarial” [SUJEITO -

1 - UFMG], com uma gestão altamente centralizadora, alinhada às diretrizes estabelecidas 

pelo Plano Nacional de Saneamento. Ela atraiu gestores e técnicos qualificados, reduzindo 

bastante as interferências por parte de agentes políticos locais. Aproveitando-se do cenário 

favorável, investiu na aquisição de equipamentos mais modernos e eficientes, em busca de 

ganhos de custo e produtividade. 

Mais estruturada e capitalizada, a COPASA vivenciou uma forte expansão no final dos anos 

1970 e ao longo da década de 1980, ampliando bastante sua área de atuação no território 

mineiro. A Empresa focou-se no cumprimento das metas estabelecidas pelo PLANASA, com 

especial atenção aos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água potável. 

Seguindo uma lógica de mercado, ela também priorizou o atendimento às classes médias que 

podiam pagar pelos serviços, contribuindo para o equilíbrio financeiro da Companhia. 

O aumento do número de concessões, por períodos médios de 30 anos, foi facilitado pelas 

políticas de restrição de crédito impostas pelo governo federal aos municípios naquele 

momento. Sem recursos técnicos e financeiros para ampliarem suas redes, muitos deles 

recorreram à COPASA. Entretanto, as localidades pouco populosas, sobretudo aquelas com 

menos de 5000 habitantes, nem sempre recebiam o apoio solicitado, pois eram deficitárias e 

economicamente inviáveis (PEREIRA, 1987; FREITAS, 2012). 

O modelo estabelecido pelo PLANASA à época privilegiava o atendimento às cidades de 

médio e grande porte, com população superior a 50000 habitantes. Nas demais, onde havia 

interesse político ou perspectivas de ganhos econômicos futuros, os investimentos para a 

implementação das infraestruturas e para a prestação dos serviços eram viabilizados por 

subsídios cruzados – principalmente com recursos arrecadados em Belo Horizonte, cujo 

sistema era de longe o mais rentável. 

Considerando o interesse público e o caráter social dos serviços de saneamento, na década de 

1980, o governo estadual determinou que a COPASA criasse, em parceria com a CETEC
66

, 

um programa de apoio técnico às municipalidades não conveniadas com a Companhia, para 

que estas conseguissem estruturar seus sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
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sanitário de forma autônoma, visando à gestão e à operação eficientes dos mesmos 

(FREITAS, 2012). 

No mesmo período, o Banco Mundial e a COPASA estreitaram suas relações. A Empresa foi 

eleita como modelo para os países nos quais aquela instituição atuava. Sua vocação 

empresarial foi valorizada. Esforços foram feitos para modernizá-la. Procedimentos 

comerciais, financeiros e operacionais foram aprimorados, a partir do recadastramento dos 

domicílios atendidos. As relações entre a Companhia e o conjunto da sociedade foram 

redefinidas. 

Mas, ao final dos anos 1980, a COPASA foi negativamente impactada pela crise no 

PLANASA. A escassez de crédito limitou os investimentos na expansão das redes e na 

melhoria da qualidade dos serviços ofertados. As metas de universalização foram 

temporariamente abandonadas e a Empresa reforçou a prioridade dada às localidades com 

maiores perspectivas de retorno financeiro. O consequente sucateamento das infraestruturas 

foi apenas um dos pretextos para a abertura de capital da Companhia anos mais tarde. 

5.2 O Processo de Abertura de Capital 

Em meados da década de 1990, o então Governador Eduardo Brandão de Azeredo 

manifestou, pela primeira vez, a intenção de vender os ativos da Empresa. Essa ideia estava 

em consonância com as políticas federais para o setor e com a linha programática de seu 

partido, mas enfrentou forte oposição do Sindicato dos Trabalhadores, que mobilizou a 

opinião pública e angariou cerca de “500 assinaturas de prefeitos e deputados” [SUJEITO 03 - 

SINDÁGUA-MG] para impedir a aprovação de propostas com esse objetivo. 

No ano de 1998, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais chegou a aprovar a Lei Estadual 

Nº 12762, que, entre outras providências, permitia a alienação de parte das ações da 

Companhia e a realização de fusões, cisões e incorporações necessárias ao cumprimento de 

suas finalidades. Entretanto, esse dispositivo legal resguardou o controle governamental sobre 

a Empresa, garantindo que a maioria dos papéis permaneceria em poder do Estado e não 

poderia ser negociada (MINAS GERAIS, 1998). 

Aquele talvez nem fosse o melhor momento para entrar no mercado, pois a COPASA 

vivenciava um período de indefinições, causadas pela proximidade do vencimento da 
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concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Belo Horizonte – 

sistema que, à época, “respondia por aproximadamente 40% do faturamento da Empresa em 

Minas Gerais” [SUJEITO 13 - SMMA-BH], segundo informações extraoficiais, uma vez que 

os valores exatos não eram revelados. 

A PBH
67

 estava descontente com o mecanismo de subsídio cruzado utilizado pela 

Companhia. Mesmo reconhecendo a importância dessa prática para a manutenção dos 

serviços em municípios deficitários do interior, a Prefeitura entendia que havia na Capital “em 

torno de 400 mil pessoas” [SUJEITO 13 - SMMA-BH] que não eram regularmente 

abastecidas por água e/ou não tinham o seu esgoto coletado. Na sua visão, portanto, parte do 

lucro arrecadado pela Empresa deveria ser aplicada na forma de investimentos na cidade. 

Para pressionar o Governo do Estado durante o processo de renovação do contrato de 

concessão, a PBH levou adiante os estudos técnicos, editais e processos de compra de 

insumos, visando à mudança no modelo de gestão dos serviços, como revela um dos 

entrevistados ligados à administração municipal à época: 

Formou-se um grupo multidisciplinar para avaliar o término da concessão e aquilo 

que poderia ser feito: criar uma secretaria, criar uma fundação, privatizar, renovar 

com a COPASA ou criar uma autarquia. Todas essas cinco possibilidades foram 

analisadas. (...) E, para isso, a gente precisou fazer um diagnóstico da estrutura que 

existia, porque a Companhia não repassava as informações. Então dois engenheiros 

foram até lá (...) consultar os cadastros e ver qual era o patrimônio da cidade. (...) 

Nós chegamos ao ponto de fazer o edital para o concurso dos funcionários. 

Definimos cor de uniforme. O sistema de geoprocessamento [para emissão e 

cobrança de faturas] foi montado. (...) Fizemos editais para a compra do leitor e do 

emissor, porque na época não havia quase nenhum. (...) Nós fomos a todas as 

Regionais fazer reuniões com a população e todo mundo estava morrendo de medo. 

A COPASA fazia uma campanha maciça contra a Prefeitura, dizendo que ia faltar 

água e tal. E a proposta era: a gente ia comprar água tratada da COPASA. Os 

tratamentos são fora do município e a Prefeitura não queria fazer isso, pois não ia ter 

competência. Então a gente compraria a água da COPASA e distribuiria. A 

distribuição dava um grande lucro, inclusive, e a COPASA não queria abrir mão. 

Então a gente ficava com o lucro; coletava o esgoto todo e dava para a COPASA 

tratar. (...) O [Prefeito] Célio [de Castro] estava muito determinado [a consumar essa 

ideia]. Mas aí o Célio ficou doente. Então o [Fernando Damata] Pimentel assumiu e 

determinou a renovação com a COPASA [SUJEITO 15 - COMUSA]. 

Mas, antes mesmo dessa definição no embate com a Prefeitura de Belo Horizonte, o 

Governador Itamar Augusto Cautiero Franco já havia descartado qualquer estratégia de 

privatização das empresas públicas estaduais. Logo depois de sua posse, em 1999, ele 

paralisou todas as tratativas nessa direção, após articulação do movimento sindical e dos 
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deputados da base aliada na Assembleia Legislativa, segundo o relato de um dos sujeitos 

consultados: 

O [Governador] Itamar [Franco] não topou privatizar. (...) [Ao mesmo tempo], 

houve um projeto de um Deputado
68

, que era trabalhador da COPASA. Ele propôs 

uma Emenda Constitucional, a PEC 50, exigindo algumas coisas para privatizar a 

Companhia. O [Deputado] Rogério Correia
69

 incluiu a CEMIG
70

. Foi definindo um 

quórum especial de votação na Assembleia Legislativa pra privatizar as duas 

empresas. Além disso, [a Emenda estabeleceu a obrigatoriedade de realização de] 

um referendo popular. Com isso, barrou todas as possibilidades, naquele momento, 

de privatizar a COPASA [SUJEITO 03 - SINDÁGUA-MG]. 

Nos anos seguintes, ainda por motivos políticos, os reajustes tarifários foram temporariamente 

congelados e a Companhia permaneceu carente de recursos para investimentos na renovação e 

ampliação de suas estruturas. Por esse motivo, os planos de capitalização por meio da 

negociação de papéis nas bolsas de valores jamais foram abandonados pelos próprios gestores 

da Empresa, que enxergavam nessa estratégia uma saída rápida e viável para os problemas 

enfrentados. 

O discurso dos superintendentes e diretores possuía um viés técnico bastante convincente. Ele 

legitimava internamente a necessidade de mudanças, pois focava a urgência de um vultoso e 

imediato aporte de capital direcionado à modernização da Empresa, com impactos diretos 

sobre a eficiência da gestão e a qualidade dos serviços por ela prestados. Mas, entre os 

funcionários, havia a consciência de que esta seria eminentemente “uma decisão política” 

[SUJEITO 09 - SENGE-MG]. 

O sinal verde para o negócio foi dado apenas em 2003, com a eleição de Aécio Neves da 

Cunha – integrante do mesmo partido político de Eduardo Azeredo. Desta vez, o novo 

Governador contava com amplo apoio popular e uma forte base de sustentação na Assembleia 

Legislativa. Assim, ainda que o Sindicato dos Trabalhadores, “preocupado com a perda de 

benefícios” [SUJEITO 13 - SMMA-BH], tenha novamente se posicionado de forma contrária 

à decisão, não foi possível impedir a sua concretização. 

Houve vários debates lá dentro da COPASA. Houve audiências públicas na 

Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal [de Belo Horizonte] e em alguns 

lugares do estado. Houve um amplo estudo, com a participação dos trabalhadores e 

do Sindicato. (...) De certa forma, nós estávamos impossibilitados de barrar essa 

situação, embora o Sindicato fosse contra e grande parte dos trabalhadores também. 
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 Deputado Fábio Avelar. 
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 O Deputado Rogério Correia é irmão de Marcelo Correia, então Coordenador do Sindicato Intermunicipal dos 

Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais (SINDIELETRO), contrário à privatização da CEMIG. 
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Mas a Empresa [na figura de seus gestores], naquele momento, tinha uma força 

muito grande pra conseguir isso. (...) Por exemplo, nós conseguimos 500 assinaturas 

de prefeitos do estado inteiro, com uma participação muito grande da [região] 

Metropolitana, contra a privatização na época do Eduardo Azeredo. Mas, no caso da 

abertura de capital, nós não conseguimos que esses prefeitos ficassem com a gente. 

Então isso, de certa forma, atrapalhou. A gente teve dificuldade política pra fazer 

esse diálogo com o Governo do Estado, já que o Aécio [Neves] chegou com muita 

força na época. Foi eleito com uma votação muito grande. (...) Nós não conseguimos 

[mobilizar] essa parcela significativa da sociedade a nosso favor. Não conseguirmos 

barrar, então, a abertura de capital. Tivemos que conviver com ela [SUJEITO 03 - 

SINDÁGUA-MG]. 

O processo iniciou-se efetivamente no ano de 2005, quando consultorias jurídicas 

especializadas foram contratadas para estruturar o negócio. Em seguida, grandes bancos 

nacionais e internacionais foram convidados a apresentar propostas conjuntas para que fosse 

selecionado, a partir da combinação de aspectos técnicos e econômicos, o consórcio 

responsável pela atração dos investidores e pela condução da operação financeira no Brasil e 

no exterior. 

Em atendimento aos critérios estabelecidos, Citibank e Unibanco foram as instituições 

escolhidas. Além da experiência comprovada, elas cobraram uma taxa de “0,69% sobre o 

montante [total] da negociação” [SUJEITO 06 - COPASA]. De acordo com um dos 

informantes consultados, os valores usualmente praticados no mercado brasileiro para aquele 

tipo de operação variavam entre 3% e 4%, o que representou uma grande economia para a 

Companhia. 

A expectativa dos gestores da Empresa era levantar “algo próximo de R$500 milhões” 

[SUJEITO 06 - COPASA] junto ao mercado, mas estes valores foram facilmente superados, 

em virtude das condições favoráveis no cenário econômico mundial e do interesse dos 

investidores pelos papéis da COPASA. Após a conclusão da IPO
71

, em fevereiro de 2006, 

foram arrecadados cerca de R$813 milhões
72

 pela negociação de 34,6 milhões de ações 

ordinárias – com direito a voto. Um resumo da operação pode ser verificado na Tabela 5.1. 
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TABELA 5.1 – Resumo da operação de oferta pública inicial de ações da COPASA 

Número total de ações do capital social 115.164.948 

Número de ações negociadas 34.615.384 

Valor patrimonial médio das ações negociadas (R$/ação) 23,50 

Valor arrecadado aproximado (R$) 813.461.524 

Custo aproximado da operação (R$) 5.612.884 

Valor aproximado levantado pela empresa (R$) 807.848.640 

Fonte: COPASA (2014). 

Nota: A tabela apresenta os valores nominais divulgados à época. O índice de correção monetária pelo IPCA, 

entre fevereiro de 2006 e novembro de 2014, é 1,5795618. 

A Empresa ingressou voluntariamente no Novo Mercado da BM&FBOVESPA
73

. A listagem 

nessa categoria diferenciada requer padrões mais avançados e rígidos de governança 

corporativa, transparência, abertura e controle, extrapolando bastante as exigências da 

legislação brasileira. Seus principais acionistas passaram a ser o Estado de Minas Gerais e a 

Prefeitura de Belo Horizonte. A Tabela 5.2 detalha a divisão dos papéis após a efetivação do 

negócio.  

TABELA 5.2 – Composição acionária da COPASA em 2006 

ACIONISTA PERCENTUAL 

Estado de Minas Gerais 59,77 

Prefeitura de Belo Horizonte 9,67 

Investidores privados
(i)

 30,56 

Fonte: COPASA (2014). 

(i) Investidores estrangeiros, fundos nacionais, pessoas físicas, clubes de investimento, 

entidades de previdência privada, instituições financeiras e outras empresas. 

A participação da PBH foi fruto do acordo para renovação da concessão, concretizado anos 

antes – agora por meio de um convênio de gestão compartilhada, devido à indefinição legal 

sobre a questão da titularidade em regiões metropolitanas. Apesar do peso de 40% no 

faturamento da Companhia, a quantidade de ações repassadas à Prefeitura – a título de 

indenização pela infraestrutura utilizada pela Empresa – foi menor, em consequência de um 

aporte de capital previamente realizado pelo Estado. 
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Esse pacto previa também a indicação de representantes da Prefeitura para assentos no 

Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. Mas, mesmo ocupando cargos relevantes 

na estrutura organizacional da COPASA, a PBH em nenhum momento posicionou-se 

publicamente de forma contrária à abertura de capital, como relata um dos especialistas 

consultados: 

Ela tinha um espaço privilegiado pra discutir, pra contestar. (...) Ela deveria ter se 

questionado: qual o impacto disso sobre a prestação de serviço, sobre a lógica da 

Empresa? E isso não foi feito de forma aberta. Possivelmente por conta das relações 

políticas entre o Prefeito e o Governador. Isso sempre contaminou muito as posições 

da Prefeitura em relação à COPASA [SUJEITO 01 - UFMG]. 

Em todo caso, essa composição foi alterada logo em 2008, quando as ações em poder do 

Município de Belo Horizonte foram colocadas à venda e rapidamente adquiridas pelos 

agentes privados. Parte do dinheiro arrecadado foi utilizada para custear as contrapartidas 

previstas na parceria entre o Governo Estadual e a PBH, no projeto de duplicação da Avenida 

Antônio Carlos. O restante dos recursos financiou a realização de obras do Orçamento 

Participativo. 

Atualmente, o Governo do Estado de Minas Gerais detém pouco mais de 51% dos papéis – o 

que lhe garante a manutenção do controle sobre as decisões estratégicas da Empresa – e o 

restante é negociado livremente pelo mercado, conforme pode ser observado na Tabela 5.3: 

TABELA 5.3 – Composição acionária da atual da COPASA 

ACIONISTA PERCENTUAL 

Estado de Minas Gerais 51,13 

Investidores privados
(i)

 48,57 

Ações em Tesouraria 0,30 

Fonte: COPASA (2014). 

(i) Investidores estrangeiros, fundos nacionais, pessoas físicas, clubes de investimento, 

entidades de previdência privada, instituições financeiras e outras empresas. 

Nota: Valores variáveis, devido à constante negociação dos papéis. 

Segundo um dos gestores entrevistados, a COPASA conta hoje com aproximadamente 3000 

acionistas privados. Deste total, cerca de 80% são estrangeiros, espalhados por algumas 

dezenas de países em todo o mundo. Questionado sobre a menor proporção de investidores 

nacionais, o informante justificou que esta situação decorre das “características do papel, 

considerado defensivo, de longo prazo” [SUJEITO 07 - COPASA], menos atraente ao capital 

especulativo. 
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5.3 A Gestão da Companhia 

Consolidada a abertura de capital, a COPASA sofreu algumas modificações importantes em 

sua estrutura organizacional, sobretudo nos cargos de direção. O Quadro 5.1 permite uma 

rápida comparação entre os anos de 2005 – imediatamente anterior ao negócio – e 2012, 

quando se percebe o aumento de foco da Empresa em áreas estratégicas para a “boa 

governança corporativa”, como planejamento, controle interno, responsabilidade ambiental, 

gestão de empreendimentos e captação de novos negócios. 

QUADRO 5.1 – Comparação dos organogramas de COPASA em 2005 e 2012 

UNIDADE ORGANIZACIONAL 2005 2012 

Assembleia Geral   

Conselho Fiscal   

Conselho de Administração   

Auditoria Interna   

Presidência   

Vice-Presidência   

Diretoria Financeira e de Relação com Investimento   

Diretoria Técnica e de Meio Ambiente   

Diretoria de Operação Metropolitana   

Diretoria de Operação Sudoeste   

Diretoria de Operação Centro-Norte   

Diretoria de Gestão Corporativa   

Diretoria de Meio Ambiente   

Diretoria de Planejamento e de Gestão de Empreendimentos   

Diretoria Técnica e de Novos Negócios   

Diretoria de Operação Norte   

Diretoria de Operação Centro-Leste   

Número total de Unidades Organizacionais 10 15 

Fonte: COPASA (2014). 

Nota: O organograma não aparece nos Relatórios de Gestão dos anos de 2003 e 2004. 
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Essas adaptações refletem as mudanças igualmente observadas na missão
74

, visão
75

, 

princípios e valores
76

 da Companhia, que incorporaram uma série de expressões corriqueiras 

aos manuais contemporâneos de administração e gestão empresarial, enquanto termos 

supostamente “arcaicos”, ligados a aspectos comportamentais, morais e éticos, foram 

gradativamente substituídos, abrandados ou simplesmente abandonados, como pode ser 

verificado nos Quadros 5.2, 5.3 e 5.4. 

QUADRO 5.2 – Missão da COPASA em 2005 e 2012 

 2005 2012 

MISSÃO 

Ser provedora de soluções em 

saneamento, mediante a prestação de 

serviços públicos de água e esgoto e a 

cooperação técnica, contribuindo para 

a melhoria da qualidade de vida, das 

condições ambientais e do 

desenvolvimento econômico-social. 

Prover soluções em 

abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e resíduos 

sólidos, contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico 

e ambiental. 

Fonte: COPASA (2014). 

No Quadro 5.2, observa-se que a missão da Empresa passou a mencionar explicitamente a 

coleta e o tratamento de resíduos sólidos, indicando uma direção diferente para a expansão 

do seu escopo de atuação. Enquanto isso, as ações da Companhia agora a norteiam-se pela 

busca do desenvolvimento socioeconômico e ambiental das regiões atendidas, enquanto 

que a melhoria da qualidade de vida dos usuários deixou de ser uma preocupação 

claramente expressa. 

QUADRO 5.3 – Visão da COPASA em 2005 e 2012 

 2005 2012 

VISÃO 

Ser a melhor empresa de saneamento 

do Brasil, reconhecida como 

referencial de excelência no setor. 

Ser reconhecida como referencial 

de excelência empresarial. 

Fonte: COPASA (2014). 
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 A missão expressa a razão de ser das empresas, seus propósitos e responsabilidades; ela pode ser alterada com 

o tempo (CHIAVENATO, 2009). 
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 A visão expressa as expectativas, aspirações e inspirações das empresas projetadas para um determinado 

período de tempo (CHIAVENATO, 2009). 
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 Os princípios e valores expressam os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes 

nos colaboradores e nas relações das empresas com clientes, fornecedores e parceiros (CHIAVENATO, 2009). 
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A visão da Companhia, retratada pelo Quadro 5.3, revela que a COPASA deixou de 

almejar o reconhecimento como melhor empresa de saneamento do Brasil – embora esse 

slogan faça parte de suas ações de marketing. Após a abertura de capital, a Empresa 

trabalha para ser um referencial de excelência empresarial, o que abrange outros setores da 

economia. Essa mudança revela uma preocupação maior com os processos gerenciais do 

que com suas atividades-fim. 

QUADRO 5.4 – Princípios e valores da COPASA em 2005 e 2012 

 2005 2012 

PRINCÍPIOS 

E 

VALORES 

• Assiduidade 

• Boa-fé 

• Cooperação 

• Cortesia 

• Dignidade e decoro no exercício 

de suas funções 

• Eficiência 

• Fidelidade ao interesse público 

• Honestidade 

• Imparcialidade 

• Impessoalidade 

• Lealdade 

• Legalidade 

• Moralidade 

• Pontualidade 

• Presteza e tempestividade 

• Publicidade 

• Respeito e justiça 

• Transparência 

• Alto nível de Governança 

Corporativa 

• Atenção aos interesses dos 

acionistas 

• Crescimento sustentável 

• Diálogo permanente com o 

poder concedente 

• Foco na satisfação do cliente 

• Parceria no relacionamento com 

os fornecedores 

• Preservação dos recursos 

hídricos 

• Qualidade dos serviços 

prestados 

• Responsabilidade 

socioambiental 

• Valorização dos empregados 

Fonte: COPASA (2014). 

Mas a mudança mais brusca ocorreu nos princípios e valores da Companhia, reproduzidos no 

Quadro 5.4. Em 2005, os termos utilizados estavam invariavelmente relacionados a aspectos 

comportamentais ligados à postura dos trabalhadores para com os usuários dos serviços. Em 
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2012, outras dimensões foram abordadas, envolvendo as relações da Empresa com 

investidores, fornecedores, colaboradores, municípios concedentes e “clientes” por ela 

atendidos. 

Além desses marcos, que guiam todas as decisões e ações da Companhia, houve uma 

considerável mudança de perspectiva por parte dos gestores e gerentes nos últimos anos: “a 

geração e a distribuição do lucro para os acionistas viraram objetivos claros da Empresa” 

[SUJEITO 01 - UFMG]. Essa nova postura não foi literalmente explicitada em nenhum 

documento oficial, mas é latente para um dos especialistas consultados: 

A COPASA, pelo que a gente percebe, (...) tem agora uma atuação eminentemente 

empresarial. É uma empresa voltada para a produção de um serviço, um bem 

coletivo, mas tendo em vista ganhos monetários. Sem dúvida. E ela é muito 

competente nesse ponto [SUJEITO 04 - FJP]. 

Alinhada a esse novo paradigma, a Companhia criou três subsidiárias para desempenhar 

atividades distintas, visando ganhos de eficiência e de lucratividade: a COPANOR presta 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios carentes do Norte e 

Nordeste de Minas; a AGMM explora os recursos hidrominerais do estado, aproveitando-se 

de um filão de mercado; já a CSI
77

 opera os sistemas de irrigação de uso comum do Projeto 

Jaíba, em parceria com órgãos estaduais e federais. 

A situação mais controversa, segundo os sujeitos entrevistados, é a da COPANOR, que 

executa investimentos não onerosos, com recursos do Governo do Estado, em regiões cujos 

serviços eram bastante precários e deficitários. O financiamento público permite que as tarifas 

cobradas sejam bem baixas em relação aos valores médios praticados pela COPASA no 

restante do estado. Em compensação, a Companhia se exime de realizar os aportes financeiros 

demandados para a implantação e expansão dos sistemas em localidades pouco rentáveis. 

Diante dos ganhos financeiros – ou do estancamento das perdas consecutivas – advindos da 

criação dessa empresa, os especialistas consultados questionam o discurso social que reveste a 

sua atuação, na medida em que a melhoria na qualidade dos serviços prestados e o 

atendimento satisfatório à população carente acabam relegados a um plano secundário, 
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 Em 08/04/2013, o Governador Antônio Augusto Junho Anastasia anunciou o envio um Projeto de Lei à 

Assembleia Legislativa para transformação a CSI na chamada “Copasa Estudos e Projetos Contra a Seca”. A 

nova empresa será responsável pelo planejamento da recuperação e proteção de nascentes e mananciais, e por 

ações ambientais que possam garantir a conservação e a melhoria da oferta de recursos hídricos na região Norte 

e nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri (RIBEIRO, 2013). 
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subordinados a fatores predominantemente econômicos – algo que será detalhado mais 

adiante. 

Aliás, a necessidade de expansão e universalização dos serviços nos pequenos municípios do 

Norte e Nordeste de Minas apenas legitimou a implementação dessa subsidiária. Mas, pouco 

tempo depois, uma liderança governista na Assembleia Legislativa reconheceu que a principal 

motivação do Estado era “garantir a compensação dos prejuízos causados pelas baixas 

tarifas", pois “esse déficit não poderia comprometer a saúde financeira da COPASA” 

(ASSOLESTE, 2008). 

Além da criação de subsidiárias, outra ação alinhada à nova política da Companhia consistiu 

na modernização e no aperfeiçoamento de suas práticas de controle financeiro e operacional, 

dentro de uma estratégia de “choque de gestão e modernização” [SUJEITO 09 - SENGE-

MG]. Após a oferta pública de ações, a COPASA implantou um novo sistema informatizado 

integrado, capaz de fornecer aos seus técnicos, gerentes e diretores uma série de indicadores 

críticos sobre as mais diferentes áreas da Empresa, em tempo real. 

As informações geradas por esse sistema computacional indicaram, para os gestores, a 

necessidade de elevação de investimentos
78

 na renovação da infraestrutura e dos 

equipamentos voltados para a produção e operação da Companhia. Aliás, esse tipo de gasto 

assumiu um novo patamar
79

 a partir do ano de 2006, embora apenas uma pequena parte do 

valor arrecadado com a oferta pública inicial de ações tenha sido aplicada com esse objetivo, 

como identificado nas Figuras 5.1 e 5.2. 
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 Embora a Empresa discrimine as principais fontes de financiamento, não há, nos seus Relatórios Anuais, 

maiores detalhamentos sobre a proporção de investimentos realizada com base em recursos próprios, 

empréstimos e outras operações financeiras. 
79

 No período entre 2003 e 2005, os investimentos em operação / produção podem ter sido intencionalmente 

contingenciados, como parte da estratégia de sucateamento da Empresa, para reforçar e legitimar o discurso pró-

privatização. 
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FIGURA 5.1 – Investimentos relacionados com a produção / operação 

 
Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os montantes incluem a COPASA e suas subsidiárias. Todos os valores foram corrigidos até 

novembro de 2014, pelo IPCA. 

FIGURA 5.2 – Investimentos em operação / produção sobre a receita líquida 

 
Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os valores incluem a COPASA e suas subsidiárias. 

As novas estruturas e tecnologias implementadas desde 2006 possibilitaram uma pequena 

redução dos custos operacionais da COPASA, no intervalo entre 2007 e 2011, a despeito do 

crescimento contínuo dos valores despendidos com a folha de pagamento bruta, durante todo 

o período analisado. A Figura 5.3 ilustra essa situação: 
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FIGURA 5.3 – Custos operacionais totais x folha de pagamento bruta 

 
Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os montantes incluem a COPASA e suas subsidiárias. Todos os valores foram corrigidos até 

novembro de 2014, pelo IPCA. 

Já a Figura 5.4 evidencia o peso das demais despesas com funcionários
80

, em relação à receita 

líquida da Companhia. Os benefícios incluídos nessa rubrica foram mantidos, em grande 

parte, mediante “difíceis negociações” [SUJEITO 09 - SENGE-MG] entre os sindicatos e a 

Direção da COPASA. A comparação entre as Figuras 5.2 e 5.4 revela que, durante todo o 

período analisado, esse tipo de gasto superou com enorme folga os investimentos em 

operação e produção. 
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 Com exceção da folha de pagamento, todas as despesas com os funcionários são contabilizadas, nos relatórios 

e balanços anuais da COPASA, dentro da rubrica “Indicadores Sociais Internos”, que inclui: alimentação, 

encargos sociais compulsórios, previdência privada, saúde, segurança e medicina do trabalho, educação, cultura, 

capacitação e desenvolvimento profissional, creche ou auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados, e 

“outros”. 
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FIGURA 5.4 – Demais despesas com trabalhadores sobre a receita líquida 

 
Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os valores incluem a COPASA e suas subsidiárias. 

Ainda com relação à Figura 5.4, a considerável redução observada no biênio 2008-2009 

reflete os impactos do cenário de crise na economia global sobre a negociação e a concessão 

de benefícios aos trabalhadores da Empresa. Todavia, já em 2010, ano eleitoral, o percentual 

da receita líquida comprometido com essa finalidade superou os patamares anteriores, 

indicando a presença remanescente de interesses políticos sobre as decisões Companhia – 

mesmo que os critérios mercantis sejam preponderantes. 

O aumento das despesas foi compensado pela “adequação” do número de trabalhadores. 

Embora não tenha havido redução no quadro funcional, as contratações não acompanharam o 

ritmo da expansão ocorrida na oferta dos serviços. Assim, a relação entre a quantidade de 

funcionários para cada 1000 ligações caiu 31,63% em dez anos, como pode ser apurado na 

Tabela 5.4. Esse movimento não seria possível sem a intensificação do trabalho e a 

consequente elevação da produtividade per capita. 
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TABELA 5.4 – Indicadores funcionais da COPASA 

INDICADOR 

ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº de Empregados 10123 10449 10826 11067 11080 11116 11442 11436 11535 11611 

Nº de Admissões 415 680 710 548 336 405 523 250 479 378 

Nº de Terceirizados 677 688 847 918 985 757 684 684 686 725 

Proporção de Terceirizados (%) 6,69 6,58 7,82 8,29 8,89 6,81 5,98 5,98 5,94 6,24 

Empregados / 1000 ligações (A+E) 2,58 2,54 2,54 2,50 2,36 2,27 2,19 2,12 2,04 1,96 

Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os valores incluem a COPASA e suas subsidiárias. 

Outra questão observada na Tabela 5.4 é o crescimento das terceirizações até o ano de 2007. 

Essa política chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho, que cobrou a realização de 

concurso público para o provimento de cargos necessários à prestação dos serviços até então 

executados por empresas contratadas. Para regularizar esse problema, evitando novos 

questionamentos e penalidades, o Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa o 

Projeto de Lei nº. 2.164/2008 (FREITAS, 2012).   

Após sua aprovação, na forma da Lei Estadual Nº 17945, de 22/12/2008, esse documento 

legalizou a prática das terceirizações, na medida em que concedeu autonomia ao Conselho de 

Administração da COPASA para deliberar a respeito do assunto. Ao mesmo tempo, autorizou 

que outras empresas privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras, fossem subcontratadas 

pela Companhia para executar suas atividades. Também permitiu que ela participasse de 

sociedades cujos objetivos fossem semelhantes aos seus (MINAS GERAIS, 2008). 

A brecha aberta pela nova legislação possibilitou a apresentação do controverso projeto de 

parceria público-privada para ampliação do sistema de abastecimento de água Rio Manso. 

Nesse caso, a empresa ou consórcio vencedor da concorrência teria uma remuneração mensal, 

ao longo de um período de tempo determinado, para executar as obras necessárias e prestar 

serviços relacionados à operação, manutenção, conservação, limpeza, vigilância e segurança 

da nova estrutura. 

Mais do que a pertinência desse processo, os interlocutores consultados questionam a sua 

legitimidade, uma vez que não há o devido debate com a sociedade a respeito de uma “área 

muito estratégica” para a Empresa e também para os usuários. “É uma decisão que vem de 
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cima”. O Governo estaria “atropelando” [SUJEITO 14 - CMBH] a discussão e 

desconsiderando a posição contrária do Sindicato, que mais uma vez “briga isolado” contra 

esta nova estratégia de privatização do saneamento. 

A consolidação da “terceirização em áreas estratégicas e importantes” [SUJEITO 14 - 

CMBH] e o elevado rodízio de trabalhadores em determinadas funções foram bastante 

criticados pelos entrevistados. Nos últimos anos, a contratação de empreiteiras e empresas de 

consultoria extrapolou os canteiros de obra e chegou às áreas responsáveis pela elaboração, 

análise e acompanhamento de projetos de engenharia, acarretando em perda de tempo e 

recursos financeiros para a correção de falhas posteriormente detectadas. 

A fala de um dos informantes consultados explica o motivo de tantos problemas: 

O terceirizado tem uma qualificação muito inferior. Isso em virtude da alta 

rotatividade, que chega, em média, a 68 dias de trabalho. Não dá tempo de qualificá-

lo. Demoraria mais ou menos um ano para que ele estivesse realmente apto para 

exercer a atividade [SUJEITO 03 - SINDÁGUA-MG]. 

Essa situação é agravada pela aposentadoria de funcionários mais experientes, bem como pela 

dificuldade enfrentada para o recrutamento de bons profissionais para substituí-los. Assim, a 

Empresa não consegue reter conhecimento e não inova na busca de soluções e tecnologias 

mais eficientes / econômicas. Na visão de um especialista, “ela não está [se] renovando; (...) 

está cavando sua sepultura, porque não está cuidando da [própria] sustentabilidade 

institucional” [SUJEITO 13 - SMMA-BH]. 

Outra queixa recorrente durante as entrevistas foi relativa às condições precárias de trabalho 

nas empresas subsidiárias, onde os salários seriam inferiores àqueles pagos aos funcionários 

da própria COPASA com funções semelhantes – o que já teria gerado inúmeras contestações 

judiciais por parte do Sindicato. Por conta disso, a qualificação dos trabalhadores também 

seria diferenciada, com impacto direto sobre a qualidade do atendimento e dos serviços 

prestados à população. 

Segundo um dos gestores consultados, “o pessoal é local e, às vezes, a solução [aplicada] é até 

local também. [Assim], ao invés de fazer um grande investimento, [a Empresa] faz um aporte 

reduzido” [SUJEITO 08 - COPASA]. Por este motivo, criou-se, entre os próprios empregados 

da Companhia, um estigma de que “quem trabalha para os pobres ganha menos do que quem 
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trabalha para os mais ricos” [SUJEITO 14 - CMBH]. Como resultado, eles oferecem “uma 

água muito barata e com a qualidade inferior” [SUJEITO 09 - SENGE-MG]. 

Mas o descontentamento interno não se restringe às subsidiárias, uma vez que, em toda a 

COPASA, observou-se um aumento generalizado da precarização das condições de trabalho, 

por meio do solapamento de direitos, da ausência de medidas de prevenção de acidentes, da 

desqualificação de pequenos acidentes laborais pelas chefias, do incentivo ao desligamento de 

funcionários considerados onerosos e da intensificação extrema da exploração da mão de 

obra, com consequências para a saúde dos colaboradores (FREITAS, 2012). 

5.4 O Grau de Cobertura dos Serviços 

Entre os anos de 2003 e 2012, a COPASA trabalhou intensivamente pela dilatação de seus 

mercados consumidores. Analisando-se as Tabelas 5.5 e 5.6, observa-se que houve uma forte 

expansão da quantidade de municípios e da base de “clientes” atendidos pela Empresa ao 

longo desse período. Mas o crescimento da atuação em esgotamento sanitário foi 

proporcionalmente maior que em abastecimento de água. Em linhas gerais, esse fato pode ser 

explicado: 

 pelo aumento da demanda pela coleta e tratamento de efluentes nas pequenas e médias 

cidades; 

 pelo estabelecimento de metas mais rigorosas durante o processo de renovação das 

concessões que venceram na primeira década do século XX; 

 pela menor capacidade financeira das autarquias, empresas e administrações locais para 

assumir os gastos necessários à implantação das redes de esgotos; 

 pela disponibilização de linhas de financiamento e recursos não onerosos direcionados 

especificamente aos investimentos nessa área; 

 pela menor margem para ampliação das concessões de água, tendo em vista que a 

Companhia estava inicialmente presente em 595 municípios, de um total de 853. 
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Todavia, a diferença na abrangência dos dois serviços manteve-se elevada, devido à própria 

política
81

 adotada pela Companhia, com o objetivo de incentivar a adesão de novos 

municípios. Um dos especialistas consultados explicou: 

Na verdade, há um desincentivo ao investimento em esgotos se a remuneração é 

baixa assim. (...) Por que ela vai investir se vai ter um retorno de apenas 50% sobre a 

tarifa da água? E o investimento é mais caro. Então a cada vez que ela consegue 

novas concessões de esgotos, mais vai reduzindo o lucro dela. Por isso que existe 

essa disparidade: 600 e tantos municípios têm [sistema de] água e 200 têm [redes de] 

esgotos [SUJEITO 12 - ARSAE-MG]. 

TABELA 5.5 – Ampliação dos serviços de abastecimento de água 

INDICADORES 

ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº Mun. Estado 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 

Nº Mun. Concessões 595 595 608 610 611 611 612 615 620 625 

% Mun. Concessões 69,75 69,75 71,28 71,51 71,63 71,63 71,75 72,10 72,68 73,27 

Nº Mun. Operados 556 561 570 584 596 600 603 603 606 612 

% Mun. Operados 65,18 65,77 66,82 68,46 69,87 70,34 70,69 70,69 71,04 71,75 

População Total Estado (milhões) 18,55 18,76 19,23 19,48 19,72 19,85 20,03 19,60 19,73 19,85 

População Atendida (milhões) 10,60 10,85 11,13 11,50 11,98 12,40 12,75 13,15 13,61 14,06 

População Atendida (%) 57,14 57,84 57,88 59,03 60,75 62,47 63,65 67,09 68,98 70,83 

Economias Faturadas (milhões) 2,76 2,83 2,92 3,03 3,17 3,27 4,11 4,25 4,40 4,57 

Extensão Redes (Km) 35577 36491 37377 38359 39698 40716 41618 43544 43906 44864 

Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os valores incluem a COPASA e suas subsidiárias. 
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 As tarifas cobradas pelos serviços de esgotamento sanitário variam entre 50% e 90% do valor pago pelo 

consumo de água, em razão da existência ou não de tratamento do esgoto coletado (COPASA, 2014). 
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TABELA 5.6 – Ampliação dos serviços de esgotamento sanitário 

INDICADORES 

ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nº Mun. Estado 853 853 853 853 853 853 853 853 853 853 

Nº Mun. Concessões 140 153 169 180 184 198 199 213 225 277 

% Mun. Concessões 16,41 17,94 19,81 21,10 21,57 23,21 23,33 24,97 26,38 32,47 

Nº Mun. Operados 67 72 78 90 109 141 150 161 176 200 

% Mun. Operados 7,85 8,44 9,14 10,55 12,78 16,53 17,58 18,87 20,63 23,45 

População Total Estado (milhões) 18,55 18,76 19,23 19,48 19,72 19,85 20,03 19,60 19,73 19,85 

População Atendida (milhões) 4,93 5,35 5,59 5,79 6,24 6,79 7,53 7,75 8,27 8,78 

População Atendida (%) 26,58 28,52 29,07 29,72 31,64 34,21 37,59 39,54 41,92 44,23 

Economias Faturadas (milhões) 1,15 1,27 1,32 1,39 1,51 1,62 2,41 2,53 2,70 2,89 

Extensão Redes (Km) 10375 11343 11698 12563 13223 14725 15327 16314 18105 20093 

Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os valores incluem a COPASA e suas subsidiárias. 

Ainda nas Tabelas 5.5 e 5.6, verificou-se uma diferenciação entre cidades concedentes e 

localidades realmente operadas pela Companhia, devido à necessidade da realização de obras, 

às vezes demoradas, para que os sistemas começassem a funcionar efetivamente, após a 

assinatura dos contratos. Assim, a elevação do número de economias faturadas, da população 

atendida e do comprimento das redes sugere, sobretudo, a extensão da cobertura nas cidades 

onde a Empresa já estava presente. 

A respeito do ritmo lento de crescimento do número de localidades atendidas, um ponto a ser 

discutido é a falta de interesse econômico da Companhia para expandir os serviços aos 

municípios muito pequenos, mesmo depois da criação de uma subsidiária com este propósito, 

como releva um dos informantes: 

Não é a prioridade da COPASA, porque você acaba tendo esse problema da escala e 

do retorno. E os municípios pequenos não dão conta de arcar com o custo que a 

COPASA coloca. Eu acho que a COPANOR foi criada especificamente para forçá-

la a atender certas localidades com maior carência e áreas mais problemáticas 

[SUJEITO 04 - FJP]. 
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As ações de saneamento rural também “não são prioridades para a Empresa”– fato que não 

pode ser atribuído exclusivamente à abertura de capital, pois “com exceção de alguns curtos 

períodos, nunca houve muitos recursos [disponíveis] para esses fins” [SUJEITO 14 - CMBH]. 

A despeito da construção de módulos sanitários ou cisternas, em parcerias com entidades não 

governamentais e com o apoio financeiro de programas estaduais e federais, os entrevistados 

não enxergam a existência de uma política consolidada nessa direção, devido às poucas 

perspectivas de ganhos econômicos. 

O mesmo acontece nas periferias e bairros com menor poder aquisitivo, embora, neste caso, 

seja preciso considerar aspectos políticos para a tomada de decisões em favor de 

investimentos. Isso porque determinados empreendimentos podem ser convertidos em votos 

durante as eleições. Historicamente, os sujeitos consultados percebem que “é interessante para 

os governantes que haja uma empresa que coloque esgoto em vilas e favelas, que inaugure 

obras” [SUJEITO 01 - UFMG]. 

Seguindo essa lógica mercantil e política, os avanços da Empresa são definidos pela Direção, 

pelo Conselho de Administração e pela Assembleia de Acionistas, a partir de um complexo 

cálculo da viabilidade. Um gestor entrevistado explica que é possível assumir a operação de 

alguns municípios deficitários, “até porque o serviço tem um foco social”. Mas “o importante 

é que, no global, exista um retorno, no mínimo, igual ou maior ao seu custo de capital, tendo 

em vista a sustentabilidade da Companhia no longo prazo” [SUJEITO 07 - COPASA]. 

Outro sujeito consultado resume essa situação: 

Não é uma lógica de empresa pública. É uma lógica de empresa que está no 

mercado. Se está no mercado, vai gerar lucro. Então privilegia as cidades maiores e 

os consumidores maiores. Esses têm um atendimento mais rápido, mais ágil, mais 

facilitado. Ao passo que os demais... Se você pegar a lógica do investimento feito 

nas cidades pequenas, geralmente é recurso do Governo Federal a fundo perdido ou 

empréstimos subsidiados [SUJEITO 14 - CMBH]. 

É necessário considerar, todavia, que os dados das Tabelas 5.5 e 5.6 refletem apenas o nível 

de penetração da Empresa em Minas Gerais e não retratam com fidelidade e exatidão o grau 

de cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, uma vez que, 

mesmo nas localidades onde a COPASA não opera, podem existir soluções individuais e 

sistemas controlados por associações, autarquias, empresas ou órgãos da administração direta, 

ligados ao poder público local. 
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A Tabela 5.7 ilustra de forma mais adequada a evolução desses indicadores no estado, embora 

desconsidere o modelo de gestão adotado em cada município e não permita a diferenciação e 

qualificação dos serviços ofertados – aspecto que será discutido com mais detalhes no 

próximo tópico, sobre a integralidade. Além do mais, o atendimento adequado não depende 

apenas da infraestrutura, mas de aspectos socioeconômicos / culturais, da qualidade e da 

solução empregada, conforme conceituação já adotada pelo PLANSAB (2011). 

Cabe aqui explicar que a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico passou a disponibilizar 

informações sobre sistemas de tratamento de esgotos e sobre as esferas administrativas e a 

constituição jurídica das entidades prestadoras desse tipo de serviço somente no ano de 2008. 

Portanto, não é possível relacionar qualquer evolução à COPASA ou realizar uma 

comparação sobre os tipos de tratamento aplicados aos efluentes coletados antes e após a 

privatização da Companhia
82

. 

TABELA 5.7 – Existência de serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto 
sanitário em Minas Gerais 

INDICADOR 

ANO 

2000 2008 

Proporção de municípios atendidos por rede geral de abastecimento de 

água (%) 
100 100 

Proporção de municípios com algum serviço de esgotamento sanitário (%) 88,75 91,56 

Fonte: IBGE (2012a). 

Ainda na Tabela 5.7, verifica-se o crescimento do número de municípios com coleta de esgoto 

sanitário durante a primeira década do século XXI. O pequeno avanço observado pode ser 

justificado pela precariedade da situação inicial, uma vez que, historicamente, o 

abastecimento de água foi sempre priorizado. Entretanto, com base apenas nestas 

informações, não é possível atribuí-lo exclusivamente à COPASA e muito menos à mudança 

no modelo de gestão da Empresa. 
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 Os dados do SNIS até permitiriam uma análise histórica desse quesito, mas é preciso considerar que os 

questionários para levantamento das informações são preenchidos pelos próprios prestadores dos serviços, que 

tendem a mascarar ou acentuar eventuais problemas, de acordo com os interesses envolvidos. Os mecanismos 

desenvolvidos para detecção de inconsistências ou incorreções não são capazes de impedir essa situação – 

motivo pelo qual a utilização dessa base foi descartada neste estudo. 
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A Tabela 5.8, por sua vez, retrata que a melhoria ocorrida em Minas Gerais também foi 

comum aos indicadores de outros estados brasileiros, em todas as mesorregiões. A aplicação 

do teste estatístico de Wilcoxon (1945) para amostras pareadas revelou uma diferença 

significativa na cobertura dos serviços de abastecimento água e coleta de esgotos entre os 

anos de 2000 e 2008, no conjunto do país – o que pode ser facilmente observado nas Figuras 

5.5 e 5.6. 

Esse fato indica que o cenário de evolução não pode ser particularmente atribuído à abertura 

de capital da Companhia mineira, mas se deve a fatores diversos igualmente experimentados 

em outras unidades da federação, como o estabelecimento de nova política federal para o 

setor, a aprovação de marcos regulatórios, a criação de entidades reguladoras, a determinação 

de padrões de atendimento mais exigentes pelos titulares dos serviços e/ou a ampliação de 

recursos disponíveis. Esse último ponto foi destacado por um dos sujeitos consultados: 

“O que teve de melhoria foi [devido à] conjuntura [favorável]. Apesar de a gente ter 

trabalhado muito e ter conseguido avanços localizados que foram bacanas. (...) [A 

diferença é que, agora] tem dinheiro a rodo do BNDES para saneamento” [SUJEITO 

15 - COMUSA]. 
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TABELA 5.8 – Evolução da cobertura por água e esgoto no Brasil  

UNIDADE DA 

FEDERAÇÃO 

MUNICÍPIOS COM REDE 

GERAL DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA (%) 

MUNICÍPIOS COM 

SERVIÇO DE COLETA DE 

ESGOTO (%) 

2000 2008 2000 2008 

Acre 100,00 100,00 13,64 27,27 

Alagoas 100,00 100,00 37,62 41,18 

Amapá 100,00 100,00 31,25 31,25 

Amazonas 96,77 100,00 1,61 17,74 

Bahia 99,52 99,28 55,66 51,32 

Ceará 99,46 100,00 48,91 69,57 

Distrito Federal 100,00 100,00 100,00 100,00 

Espírito Santo 100,00 100,00 90,91 97,44 

Goiás 100,00 100,00 15,29 28,05 

Maranhão 91,24 99,08 2,76 6,45 

Mato Grosso 94,44 98,58 14,29 19,15 

Mato Grosso do Sul 100,00 100,00 31,17 44,87 

Minas Gerais 100,00 100,00 88,75 91,56 

Pará 92,31 97,90 8,39 6,29 

Paraíba 94,62 95,07 58,74 73,09 

Paraná 99,75 100,00 38,10 42,11 

Pernambuco 98,38 100,00 89,73 88,11 

Piauí 90,50 97,76 1,36 4,48 

Rio de Janeiro 100,00 100,00 86,81 92,39 

Rio Grande do Norte 95,78 100,00 31,33 35,33 

Rio Grande do Sul 98,72 99,60 45,40 40,52 

Rondônia 75,00 92,31 9,62 9,62 

Roraima 100,00 100,00 13,33 40,00 

Santa Catarina 96,59 99,66 29,69 35,15 

São Paulo 100,00 100,00 99,38 99,84 

Sergipe 100,00 100,00 66,67 34,67 

Tocantins 99,28 100,00 2,88 12,95 

MÉDIA BRASIL 97,89 99,41 52,24 55,16 

Fonte: IBGE (2012a). 
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FIGURA 5.5 – Média de municípios por estado com rede 
geral de água 

 
Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: As medidas de posição representadas no gráfico estão descritas na 

Tabela C.1 do Apêndice C. 

FIGURA 5.6 – Média de municípios por estado com serviço 
de coleta de esgoto  

 
Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: As medidas de posição representadas no gráfico estão descritas na 

Tabela C.2 do Apêndice C. 
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5.5 A Integralidade dos Serviços 

A integralidade – aqui compreendida como a oferta concomitante dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário – teve avanços entre os anos de 2000 e 2010 

nas localidades atendidas pela COPASA, segundo dados disponibilizados pelo IBGE
83

. Isso 

significa que a Empresa reforçou sua presença onde atuava apenas de forma parcial, bem 

como começou a operar em municípios antes controlados por outras entidades ligadas às 

prefeituras. A Tabela 5.9 retrata esse panorama. 

TABELA 5.9 – Expansão do atendimento integral pela COPASA e subsidiárias 

INDICADORES 

ANO 

2000 2010 

Total de municípios em Minas Gerais 853 853 

Nº municípios água + esgotos COPASA 67 128 

Proporção municípios água + esgotos COPASA 7,85% 15,01% 

Nº municípios água + esgotos OUTRA PRESTADORA 347 284 

Proporção municípios água + esgotos OUTRA PRESTADORA 40,68% 33,29% 

Nº municípios água + esgotos COPASA e OUTRA PRESTADORA 439 441 

Proporção de municípios água + esgoto COPASA e OUTRA PRESTADORA 51,47% 51,70% 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Embora não seja possível afirmar que as mudanças verificadas neste intervalo de tempo 

estejam exclusivamente relacionadas ao novo modelo de gestão da Companhia, fica clara a 

sua forte movimentação para aumentar o número de municípios conveniados, inclusive com o 

estabelecimento de “metas que precisam ser alcançadas pelos gerentes locais, para que estes 

não percam a gratificação adicional que compõe uma parcela variável
84

 de seus salários” 

[SUJEITO 06 - COPASA].  

Quando os municípios integralmente atendidos pela COPASA são analisados separadamente 

(Tabela 5.10), observa-se um leve retrocesso na porcentagem de domicílios com acesso à rede 
                                                           
83

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
84

 A Gratificação por Desempenho Institucional (GDI) foi estabelecida dentro dos pressupostos do chamado 

“choque de gestão”, uma política de governo aplicada aos diversos órgãos estaduais durante as gestões de Aécio 

Neves e Antônio Anastasia. Os critérios para o pagamento da GDI incluem o cumprimento de rigorosas metas de 

desempenho, estipuladas e redefinidas a partir da comparação de indicadores apresentados pelos diferentes 

distritos operacionais da COPASA (FREITAS, 2012). 
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geral de abastecimento de água entre 2000 e 2010. Já a rede geral de esgotos teve um pequeno 

acréscimo, assim como a utilização de fossa séptica. Esses fatos provavelmente podem ser 

atribuídos ao início de operação em distritos e localidades menores, onde as condições 

anteriores eram mais precárias. 

TABELA 5.10 – Formas de abastecimento de água e disposição de esgotos em MG 

INDICADOR 

MUNICÍPIOS 

INTEGRALMENTE 

ATENDIDOS 

PELA COPASA 

MUNICÍPIOS 

ATENDIDOS 

POR OUTRAS 

PRESTADORAS 

2000 2010 2000 2010 

Rede geral de abastecimento de água (% domicílios) 77,02 76,84 64,95 72,71 

Poço ou nascente na propriedade (% domicílios) 18,94 12,58 29,65 16,52 

Outra forma abastecimento (% domicílios) 4,04 10,58 5,40 0,89 

Tinham banheiro ou sanitário (% domicílios) 92,53 97,31 90,31 98,27 

Rede geral de esgoto ou pluvial (% domicílios) 55,02 59,18 46,53 58,44 

Fossa séptica (% domicílios) 2,72 4,77 2,96 4,42 

Fossa rudimentar (% domicílios) 26,60 26,32 22,06 20,59 

Vala (% domicílios) 1,61 1,52 2,94 2,34 

Rio ou lago (% domicílios) 5,15 4,64 13,45 11,19 

Outro escoadouro (% domicílios) 0,89 0,89 1,48 1,29 

Não tinham banheiro ou sanitário (% domicílios) 8,02 2,69 9,69 1,73 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: Os valores relativos à COPASA incluem suas subsidiárias. 

Ainda a respeito da Tabela 5.10, observa-se que os valores médios da COPASA eram 

melhores que os das demais prestadoras com outros modelos de gestão para quase todos os 

indicadores, tanto em 2000 quanto em 2010. As exceções residiam em parâmetros 

relacionados ao esgotamento sanitário, historicamente relegado a um plano secundário, 

devido à elevada demanda por investimentos na sua implantação. Mesmo após a abertura de 

capital, essa discrepância foi mantida. 

Essa análise está alinhada à percepção de um dos especialistas consultados. Para ele, a 

situação tende a ser melhor nas localidades atendidas pela COPASA, “principalmente no 

sistema de [abastecimento de] água, [alvo de maiores investimentos]. No esgotamento 
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sanitário seria o contrário: onde a Empresa opera, tende a ser pior” [SUJEITO 05 - FJP], 

quando comparado com os municípios nos quais os serviços são controlados por autarquias, 

empresas ou órgãos da administração direta. 

A aplicação do teste U de Mann-Whitney (1947) para confrontar a evolução detectada, 

durante o período avaliado, em domicílios exclusivamente atendidos pela Companhia 

Estadual e por entidades vinculadas às municipalidades, revelou que, para muitos parâmetros, 

não houve diferenças estatísticas entre os modelos de gestão considerados. Em outros casos, o 

avanço conquistado pela COPASA foi significativamente inferior. As Figuras 5.7 a 5.17 

esboçam bem essa situação. 

Os resultados obtidos parecem coerentes com a política praticada pelo Governo Federal a 

partir de 2003, priorizando “o recurso não oneroso do orçamento da União para os pequenos 

municípios e para as companhias mais desestruturadas”, em detrimento das “empresas mais 

eficientes” [SUJEITO 01 - UFMG]. As empresas desta última categoria, na qual se enquadra 

a COPASA, precisam recorrer a financiamentos que, mesmo subsidiados, limitam de certo 

modo o aporte para investimentos e melhorias.  

Como exemplo, a Figura 5.7 retrata o crescimento no percentual de domicílios com rede geral 

de abastecimento de água, enquanto a Figura 5.8 ilustra a queda na proporção de residências 

que fazem a captação em poço ou nascente na localizados propriedade. Para ambos os 

parâmetros, o desempenho dos municípios atendidos exclusivamente por entidades ligadas às 

prefeituras foi significativamente superior àquele experimentado nas localidades operadas 

pela COPASA. 
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FIGURA 5.7 – Evolução dos domicílios com rede geral de 
abastecimento de água 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.3 do Apêndice C. 

FIGURA 5.8 – Evolução dos domicílios com poço ou 
nascente na propriedade 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.4 do Apêndice C. 
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A Figura 5.9, por sua vez, retrata a queda na proporção de domicílios com outra forma de 

captação de água, diversa da rede geral ou dos poços e nascentes na propriedade. Ainda que a 

forma dos gráficos seja um pouco distinta entre os modelos de gestão, estatisticamente não é 

possível afirmar que a mudança experimentada pelos municípios atendidos pela COPASA foi 

realmente inferior à ocorrida nos demais, onde os serviços são controlados por entidades 

ligadas à municipalidade. 

FIGURA 5.9 – Evolução dos domicílios com outra forma de 
abastecimento de água 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.5 do Apêndice C. 

O mesmo acontece com o percentual de domicílios que tinham banheiro ou sanitário (Figura 

5.10), bem como com a proporção daqueles que estavam ligados à rede geral de esgoto ou 

pluvial (Figura 5.11). Embora os valores médios tenham crescido um pouco mais nos 

municípios não atendidos pela COPASA durante o período analisado, o teste U de Mann-

Whitney (1947) não indica diferenças significativas entre os modelos de gestão comparados, 

quando considerado um nível de confiança de 95%. 
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FIGURA 5.10 – Evolução dos domicílios que tinham 
banheiro ou sanitário 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.6 do Apêndice C. 

FIGURA 5.11 – Evolução dos domicílios que dispõem seus 
esgotos em rede geral ou pluvial 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.7 do Apêndice C. 
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Nas localidades onde a COPASA estava presente, a utilização de fossas rudimentares teve 

queda mais acentuada. Ao mesmo tempo, observou-se maior crescimento na quantidade de 

domicílios com fossas sépticas (Figuras 5.12 e 5.13). Embora os municípios atendidos pela 

Companhia Estadual aparentem melhor desempenho na comparação direta com os outros 

modelos de gestão, esses dados podem indicar que, nas cidades onde os serviços estão 

vinculados às prefeituras, houve mais adesões à rede geral de esgotos. 

FIGURA 5.12 – Evolução dos domicílios que dispõem seus 
esgotos em fossa rudimentar 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.8 do Apêndice C. 
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FIGURA 5.13 – Evolução dos domicílios que dispõem seus 
esgotos em fossa séptica 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.9 do Apêndice C. 

Apesar da pequena redução média observada nos dois grupos entre 2000 e 2010, não houve 

diferenças entre os modelos de gestão no que se refere à porcentagem de domicílios com vala 

ou que despejam seus dejetos em rios, lagos ou outro tipo de escoadouro – Figuras 5.14, 5.15 

e 5.16. Essa informação revela que os propalados investimentos da COPASA em esgotamento 

sanitário foram proporcionalmente realizados também pelas prefeituras municipais, que 

contaram com uma política nacional mais favorável. 
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FIGURA 5.14 – Evolução dos domicílios que dispõem seus 
esgotos em vala 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.10 do Apêndice C. 

FIGURA 5.15 – Evolução dos domicílios que dispõem seus 
esgotos em rio ou lago 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.11 do Apêndice C. 
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FIGURA 5.16 – Evolução dos domicílios que dispõem seus 
esgotos em outro tipo de escoadouro 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.12 do Apêndice C. 

Por fim, ao longo da primeira década do século XXI, observou-se uma redução bastante 

consistente na proporção de domicílios que não tinham banheiro ou sanitário, 

independentemente do modelo de gestão adotado para os serviços de saneamento. Entretanto, 

a evolução alcançada nos municípios atendidos pela COPASA foi significativamente inferior 

àquela experimentada nas demais localidades onde ela não atuava naquele período, conforme 

ilustrado pela Figura 5.17.  
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FIGURA 5.17 – Evolução dos domicílios que sem banheiro 
ou sanitário 

 
Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.10. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.13 do Apêndice C. 

5.6 A Qualidade dos Serviços e do Atendimento 

A avaliação quantitativa das consequências da abertura de capital da COPASA sobre a 

qualidade dos serviços por ela prestados esbarra na escassez de indicadores comparáveis entre 

si, diante da diferença entre os protocolos da PNSB em 2000 e 2008 – principalmente com 

relação ao esgotamento sanitário, que teve menos parâmetros disponibilizados no primeiro 

questionário. Faltam informações também sobre regularidade, intermitências, interrupções e 

racionamentos no abastecimento de água. 

A respeito desse assunto, os entrevistados não identificaram mudanças desde a abertura de 

capital da Companhia. Em geral, as manobras no sistema são programadas para que haja a 

manutenção das redes. Não se vislumbrou, no relato dos informantes, nenhum privilégio para 

áreas de maior poder aquisitivo: “não tem como ser seletivo; seria difícil esse tipo de escolha. 

[Além do mais], o sistema é muito integrado” [SUJEITO 01 - UFMG]. Fatores climáticos 

sazonais também ocasionaram problemas, mas nada diferente do que já acontecia. 

Ainda que não abordem especificamente este tema, os dados da Tabela 5.10 e das Figuras 5.7 

a 5.17 apontam indiretamente para a melhoria gradual nos serviços de água e esgotos durante 
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o período de tempo considerado neste trabalho, como consequência do crescimento da 

utilização de processos, tecnologias e soluções cada vez mais eficientes para a captação de 

água, bem como formas de disposição ambientalmente mais adequadas para os esgotos 

coletados. 

Já a Tabela 5.11 retrata a elevação dos volumes de água com tratamento, embora tenha 

aumentado a proporção da aplicação de métodos não convencionais e a desinfecção simples 

com cloro. Mais uma vez, esse tipo de dado pode indicar a expansão da atuação da 

Companhia sobre áreas precárias onde ela não estava presente. É possível também que a 

Empresa tenha recorrido a processos menos onerosos
85

, visando à redução de custos 

operacionais em municípios deficitários. 

TABELA 5.11 – Volume de água por tipos de tratamento em Minas Gerais 

INDICADOR 

MUNICÍPIOS 

INTEGRALMENTE 

ATENDIDOS 

PELA COPASA 

MUNICÍPIOS 

ATENDIDOS POR 

OUTRAS 

PRESTADORAS 

2000 2008 2000 2008 

Volume de total água com tratamento (%) 91,87 92,17 50,06 73,73 

Volume de água com tratamento convencional (%) 89,46 73,70 39,29 50,44 

Volume de água com tratamento não convencional (%) 1,77 4,65 4,37 0,85 

Volume de água com desinfecção simples (%) 0,64 13,82 6,40 22,44 

Volume de água sem tratamento (%) 8,13 7,83 49,94 26,27 

Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: Os valores relativos à COPASA incluem suas subsidiárias. 

Ainda a respeito da Tabela 5.11, ficou evidente o maior progresso experimentado pelos 

sistemas controlados por entidades ligadas às prefeituras, embora a COPASA apresente 

valores médios superiores para todos os indicadores. Entretanto, essa questão precisa ser 

relativizada, uma vez que a realidade destas localidades era muito pior. Além do mais, grande 

parte do volume de água que passou a ser tratado recebeu apenas cloração ou outro processo 

de desinfecção. 

                                                           
85

 Ainda que mais baratas, algumas soluções simplificadas podem atender às exigências de qualidade, desde que 

o processo adotado seja compatível com os usos pretendidos. 
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A comparação dessa evolução pode ser facilmente acompanhada nas Figuras 5.18 a 5.22. A 

aplicação do teste U de Mann-Whitney (1947) revela que, a despeito dos atenuantes para 

justificar o pior desempenho da COPASA, quando comparada diretamente com as prestadoras 

vinculadas aos municípios, verifica-se que houve diferenças significativas entre os 

indicadores apresentados pelos dois modelos de gestão, levando-se em consideração um nível 

de confiança de 95%. 

FIGURA 5.18 – Evolução do volume total de água com 
tratamento 

 
Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.11. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.14 do Apêndice C. 
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FIGURA 5.19 – Evolução do volume de água com 
tratamento convencional 

 
Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.11. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.15 do Apêndice C. 

FIGURA 5.20 – Evolução do volume de água com 
tratamento não convencional 

 
Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.11. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.16 do Apêndice C. 
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FIGURA 5.21 – Evolução do volume de água com simples 
desinfecção 

 
Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.11. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.17 do Apêndice C. 

FIGURA 5.22 – Evolução do volume de água sem 
tratamento 

 
Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.11. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.18 do Apêndice C. 
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O depoimento de um dos agentes consultados indica que a COPASA atende, na sua maioria, 

aos parâmetros de qualidade da água estabelecidos pela Portaria Nº 2914/2011, do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2011a). Entretanto, nem sempre os usuários ficam totalmente satisfeitos: 

“Eles trabalham rigorosamente dentro do padrão estabelecido. (...) E isso encarece muito o 

serviço [em relação a métodos simplificados]. (...) É um preço fechado, muito oneroso. Nem 

sempre a população está disposta a pagar por isso” [SUJEITO 04 - FJP]. 

Mas as críticas não se resumem apenas à majoração dos valores praticados pela Companhia – 

questão que será tratada com maior profundidade na próxima seção. Para a maioria dos 

sujeitos consultados, “a prestação de serviço ainda deixa muito a desejar” [SUJEITO 02 - 

COPASA]. Eles acreditam que esse seria um dos maiores obstáculos que precisam ser 

enfrentados, pois a melhoria gerencial proporcionada pela adoção de novas ferramentas de 

controle, após a abertura de capital, ainda não foi refletida no atendimento à população. 

O crescimento do descontentamento reflete-se nos dados disponibilizados pela Empresa sobre 

o aumento contínuo do número de queixas registradas pelos usuários junto aos canais de 

ouvidoria e aos órgãos de proteção ao consumidor
86

 – ainda que tenha havido também uma 

expansão das redes e da população atendida. Os casos complexos levados à justiça foram os 

mais problemáticos, na medida em que, durante o intervalo de tempo analisado, houve uma 

queda na proporção de ações solucionadas, como pode ser observado nas Tabelas 5.12 e 5.13. 

TABELA 5.12 – Total de reclamações de usuários 

LOCAL 

ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Na Empresa 700000 670791 620583 761351 760590 770041 777705 794373 820284 878398 

No 

PROCON 
1000 368 405 287 287 583 152 524 217 232 

Na Justiça 800 1598 2044 2059 2087 2534 2922 3578 3651 1245 

Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os valores incluem a COPASA e suas subsidiárias. 

                                                           
86

 Os Relatórios Anuais da COPASA não especificam ou categorizam os alvos das reclamações. Portanto, não 

foi possível quantificar a relação entre o número de queixas e a população atendida, uma vez que o total de 

usuários é diferente para abastecimento de água e esgotamento sanitário, como pode ser verificado nas Tabelas 

5.5 e 5.6. 
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TABELA 5.13 – Proporção de reclamações atendidas ou solucionadas 

LOCAL 

ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Na Empresa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

No 

PROCON 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Na Justiça 90% 90% 80% 60% 60% 60% 60% 60% 30% 47% 

Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os valores incluem a COPASA e suas subsidiárias. 

Além da questão dos custos, o aumento da insatisfação também pode estar relacionado à 

“terceirização das atividades da Empresa e à alta rotatividade de funcionários” em postos-

chave. Segundo apurado junto aos trabalhadores da própria Companhia, “a baixa qualificação 

dos técnicos, a falta de equipamentos adequados e o menor compromisso das empreiteiras 

contratadas” implicam “prazos maiores” [SUJEITO 09 – SENGE-MG] para o atendimento 

aos usuários e refletem-se na necessidade de reparos em serviços recém-executados. 

5.7 A Sustentabilidade Econômica da Companhia 

Em que pese o seu caráter público, a COPASA, desde a sua criação, sempre atuou a partir de 

uma lógica empresarial e mercantil – assim como as demais companhias estaduais brasileiras. 

Acontece que, “antes da abertura de capital, ela não tinha, explicitamente, a necessidade de 

gerar excedente financeiro” [SUJEITO 01 - UFMG]. A partir de 2006, essa situação mudou. 

Agora, além de produzir lucro, ela precisa prestar contas e distribuir parte do montante 

acumulado aos seus novos acionistas.  

Para atingir este objetivo, nos últimos anos a Empresa vem adotando uma série de ações que 

visam à redução das perdas de arrecadação e dos níveis de inadimplência. Contudo, a Tabela 

5.14 indica que há ainda um espaço considerável para o aprofundamento dessa política, 

especialmente no que se refere aos elevados volumes de água tratados e não faturados, cujos 

índices provavelmente estavam distorcidos antes do ano de 2006, quando as exigências de 

controle externo eram muito menores. 
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TABELA 5.14 – Indicadores de perdas de receita 

INDICADOR 

ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Índice de perdas de faturamento (%) 24,90 24,00 23,30 30,60 31,60 30,90 30,50 29,60 28,90 29,60 

Água Não Convertida em Receita 

(L/Ligação/dia) 
290,60 274,40 262,00 259,60 260,90 246,60 243,40 236,40 230,60 234,10 

Índice de inadimplência (%) 3,19 1,73 1,69 1,57 1,65 1,59 1,54 1,32 1,29 1,32 

Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os valores incluem a COPASA e suas subsidiárias. 

A título de comparação, a média de perdas de água nos países em desenvolvimento gira em 

torno de 40% a 50% (ABES, 2013). No Brasil, os valores variaram dentro desse intervalo 

entre 2004 e 2011, embora o ritmo de melhoria tenha sido mais consistente que aquele 

observado pela COPASA, como pode ser apurado na Figura 5.23. Quando consideradas 

apenas as companhias estaduais, verificou-se que a Empresa apresentou índices quase dez 

pontos percentuais mais elevados que a CESB com melhor desempenho – ver Figura 5.24. 

FIGURA 5.23 – Evolução histórica do indicador de perdas na 
distribuição de água no Brasil (%) 

 
Fonte: ABES (2013) 
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FIGURA 5.24 – Índices de perdas de faturamento das companhias estaduais 
em 2011 (%) 

 
Fonte: ABES (2013) 

A despeito das ineficiências operacionais apresentadas, os ganhos financeiros da Empresa não 

foram comprometidos, como pode ser verificado na Tabela 5.15. Pelo contrário, durante a 

primeira década do século XXI, indicadores econômicos importantes apresentaram evolução 

positiva, atestando a efetividade das ações implementadas pela Companhia para aumentar a 

arrecadação e o lucro. As oscilações apresentadas a partir do ano de 2009 serão discutidas 

adiante. 
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TABELA 5.15 – Indicadores econômicos e financeiros da COPASA 

(R$1000) 

ANO  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Receita Líquida 2014853 2023000 2354556 2603393 2768495 3891339 2949497 2931682 2985074 3120179 

EBITDA87 725568 789686 935155 1015801 1133515 1156323 1244275 1171189 1267828 1291636 

Lucro Líquido 170944 428564 460237 551721 489263 569448 703873 858897 559565 548809 

Resultado 

Operacional88 
93624 260678 348452 669383 613598 571252 948085 1203560 759716 729261 

Ativo Total89 4819513 5430974 5718929 7622751 8564790 8739704 9284810 9216150 9841805 10136638 

Patrimônio Líquido90 2498943 3220519 3280903 5041515 5216689 5311137 4999835 5307599 5354551 5594327 

Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Todos os valores foram corrigidos até novembro de 2014, pelo IPCA. 

Mais do que a redução de perdas de faturamento e dos níveis de inadimplência, o crescimento 

das cifras da Tabela 5.15 provavelmente está muito ligado aos aumentos das tarifas 

praticadas, “porque a Empresa repassa seus custos para a sociedade; quem paga são os 

usuários” [SUJEITO 14 - CMBH]. A título de comparação, as Tabelas 5.16 e 5.17 mostram 

que os índices de inflação acumulada nos anos imediatamente anteriores aos reajustes eram 

quase sempre inferiores aos valores estabelecidos unilateralmente pela Companhia. 

TABELA 5.16 – Reajuste tarifário anual 

VALOR 

MÉDIO 

ANO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 31,01 14,28 24,15 9,50 6,72 9,47 0,00 3,96 7,02 4,34 

Fonte: COPASA (2014). 

                                                           
87

 Sigla em inglês para “earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, que, traduzida para o 

português, significa "lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização" (STICKNEY; WEIL, 2010). 
88

 Lucro obtido por uma empresa depois de se deduzir da receita líquida o custo dos produtos ou serviços 

comercializados e as despesas de pessoal, administrativas, financeiras e operacionais (STICKNEY; WEIL, 

2010). 
89

 Compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local. O total de ativos de uma empresa 

equivale à soma de todos os seus passivos mais seu patrimônio líquido (STICKNEY; WEIL, 2010). 
90

  Reflete a soma do capital social realizado, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucro e 

lucro ou prejuízo acumulados no período (STICKNEY; WEIL, 2010). 
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TABELA 5.17 – Variação acumulada dos índices oficiais de inflação 

VARIAÇÃO 

ACUMULADA (%) 

ANO 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

INPC
91

 Geral 14,74 10,38 6,13 5,05 2,81 5,16 6,48 4,11 6,47 6,08 

INPC Belo Horizonte 13,95 12,09 8,5 5,35 4,56 7,07 4,92 3,86 5,74 6,15 

IPCA
92

 Geral 12,53 9,3 7,6 5,69 3,14 4,45 5,9 4,31 5,91 5,84 

IPCA Belo Horizonte 11,58 11,18 8,93 6,24 4,96 5,86 5,34 4,67 5,84 6,79 

IPC
93

 9,53 7,9 6,38 4,44 2,52 4,29 6,01 3,59 6,24 5,11 

MÉDIA 12,47 10,17 7,51 5,35 3,60 5,37 5,73 4,11 6,04 5,99 

Fonte: Banco Central do Brasil (2014). 

O ano de 2009 é emblemático, pois marca a criação da Agência Reguladora e a consequente 

limitação dos reajustes tarifários, a partir do estabelecimento de critérios mais rigorosos. Até 

aquele momento, os valores eram diretamente definidos pela COPASA e apenas referendados 

pelo Governo do Estado, representado pela SEDRU
94

. A partir de então, os números ficaram 

mais próximos aos índices oficiais que medem a inflação acumulada nos doze meses 

anteriores, conforme ilustrado na Figura 5.25. 

                                                           
91

 Índice Nacional de Preços ao Consumidor / IBGE. 
92

 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo / IBGE. 
93

 Índice de Preços ao Consumidor / Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE. 
94

 Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. 
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FIGURA 5.25 – Reajuste tarifário anual x inflação média 
acumulada no ano anterior 

 
Fontes: Banco Central do Brasil (2014); COPASA (2014). 

Nota: A Inflação Média Acumulada foi calculada pela média aritmética dos valores do INPC 

Geral, INPC Belo Horizonte, IPCA Geral, IPCA Belo Horizonte e IPC, para cada ano. 

A Figura 5.26 retrata graficamente o início da regulação em 2009 e os impactos para a receita 

da Companhia, que apresentou uma queda em relação ao ano anterior, para depois retomar o 

crescimento. A partir de então, ela precisou se esforçar para melhorar o desempenho em 

diversas áreas e garantir o retorno aos acionistas, sem prejudicar a qualidade dos serviços. 

Entre outras ações, a Empresa também “postergou investimentos que estava pensando em 

fazer naquele momento” [SUJEITO 08 - COPASA]. 
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FIGURA 5.26 – Evolução da receita líquida da COPASA 

 
Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os montantes incluem a COPASA e suas subsidiárias. Todos os valores foram corrigidos até 

novembro de 2014, pelo IPCA. 

As informações disponíveis indicam que a ARSAE-MG tem trabalhado para garantir os 

direitos dos usuários. Além das modificações na metodologia de cálculo dos reajustes, ela 

atuou para corrigir distorções na estrutura tarifária da Empresa, que havia criado mecanismos 

para incentivar a expansão das concessões de esgotos, mas compensava os subsídios 

concedidos com aumentos no preço da água. De maneira geral, a Instituição “tornou as regras 

mais claras” e trouxe “maior previsibilidade” [SUJEITO 11 - ARSAE-MG] ao setor.  

Outra demanda da Agência Reguladora com impacto sobre as finanças da Empresa foi a 

simplificação dos condicionantes para o enquadramento na tarifa social, na medida em que, 

segundo relato da Auditoria Geral do Estado, os critérios restritivos previamente estabelecidos 

não eram adequados à realidade mineira e, por isso, 45% dos usuários consultados, durante o 

processo de auditoria conduzido por aquela Órgão, já haviam sofrido corte no fornecimento 

por incapacidade de pagamento (AUGE, 2007). 

Adicionalmente, o Tribunal de Contas do Estado identificou que: 

Sessenta e sete por cento (67%) dos clientes da COPASA-MG não tinham 

conhecimento da política da tarifa social (...), ou seja, não tinham conhecimento das 

condições para enquadramento, dos descontos concedidos e da necessidade de 

solicitar o benefício junto à Empresa. Além disso, dos clientes que atendiam a todas 

as condições de enquadramento, 42% não tinham o benefício (TCEMG, 2011). 
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As intervenções da ARSAE-MG sobre essa questão, a partir dos apontamentos feitos pelos 

órgãos de fiscalização e controle do próprio Estado, resultaram no acréscimo do número de 

usuários cadastrados – “no Norte e Nordeste [a proporção de beneficiados] chega agora a 

quase 50% da população” [SUJEITO 10 - ARSAE-MG]. Ao invés da renda familiar, do 

padrão construtivo das residências e da área do terreno, a COPASA passou a adotar o cadastro 

único do programa Bolsa Família. 

A manutenção e a ampliação desse benefício em regiões deficitárias foram garantidas pela 

prática do subsídio cruzado, com a utilização de recursos arrecadados em áreas superavitárias. 

Para compensar, houve também uma elevação considerável da porcentagem de distritos que 

cobravam pelo serviço de abastecimento de água nos municípios atendidos pela Companhia. 

Todavia, analisando a Tabela 5.18, verifica-se que esse movimento foi igualmente observado 

nas localidades operadas por entidades ligadas às prefeituras. 

TABELA 5.18 – Cobrança pelo serviço de abastecimento de água 

INDICADOR 

MUNICÍPIOS 
INTEGRALMENTE 

ATENDIDOS PELA 

COPASA 

MUNICÍPIOS 
ATENDIDOS 

EXCLUSIVAMENTE POR 

OUTRAS PRESTADORAS 

2000 2008 2000 2008 

% de distritos que cobram 76,16 85,91 56,50 64,08 

% de distritos que não cobram 20,36 0,67 43,38 0,00 

% de distritos que não declararam 3,48 13,42 0,12 35,92 

Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: Os valores relativos à COPASA incluem suas subsidiárias. As informações referentes 

às outras prestadoras, no ano de 2008, podem estar distorcidas, em razão da alta proporção 

de distritos que não declararam. 

Aliás, a própria existência de distritos em que os serviços não eram cobrados, dentro de 

municípios atendidos pela COPASA, indica que a Empresa não estava, efetivamente, presente 

nestes locais. Provavelmente tratava-se de áreas rurais mais distantes e menos rentáveis, que 

utilizavam soluções individuais ou se valiam de sistemas mais simplificados
95

 e baratos, 

providos pelas prefeituras. A expansão das redes nestas localidades foi detectada nas Tabelas 

5.5 e 5.6. 

                                                           
95

 O termo “simplificado”, neste caso, refere-se ao tipo de operação e não implica, necessariamente, em menor 

eficiência. 
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Cabe destacar, todavia, que a proporção de distritos onde o serviço não é cobrado é muito 

superior nos municípios atendidos exclusivamente por empresas ou órgãos vinculados ao 

poder público local. Ainda assim, durante o período de tempo analisado, a realização de 

cobrança cresceu, mesmo nessas localidades. Fatores políticos perderam peso diante de 

aspectos econômicos e das exigências legais / sociais por serviços de maior qualidade – 

consequentemente mais caros. 

Embora já apresentassem valores médios mais elevados, nos municípios atendidos pela 

COPASA, o aumento da porcentagem de distritos que cobravam pelo abastecimento de água, 

entre 2000 e 2008, foi significativamente superior àquele verificado nas cidades operadas por 

entidades com outros modelos de gestão, como pode ser verificado na Figura 5.27. Esse 

resultado está de acordo com as diretrizes seguidas pela Companhia desde a sua criação e com 

os novos interesses estabelecidos a partir de 2006. 

FIGURA 5.27 – Evolução dos distritos que cobram pelo 
abastecimento de água 

 
Fonte: IBGE (2012a). 

Nota: De acordo com os critérios estabelecidos no capitulo de Material e 

Métodos, o universo de municípios considerado para essa análise é 

diferente da Tabela 5.18. As medidas de posição representadas no gráfico 

estão descritas na Tabela C.19 do Apêndice C. 

Entretanto, os sujeitos entrevistados ressaltaram que a arrecadação mensal da COPASA 

apenas com a cobrança de tarifas e taxas não garante a liquidez necessária para a realização 

dos aportes previstos no programa de investimentos da Empresa e nos contratos assinados 

com as prefeituras municipais conveniadas. Para cumprir as metas estabelecidas nesses 
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documentos, ela precisa recorrer frequentemente às fontes tradicionais de financiamento do 

setor, conforme ilustrado na Figura 5.28. 

FIGURA 5.28 – Fontes de recursos da COPASA 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor, com base em COPASA (2014). 

Nos últimos anos, o fluxo financeiro da Companhia vem sendo mantido, em grande parte, por 

meio de recursos públicos subsidiados, quer sejam da CEF, por meio do FGTS, do BNDES, 

com o FAT
96

, ou de programas do Governo Federal, como o PAC
97

, também abastecido pelo 

FGTS e pelo FAT, e do Governo de Minas, como o “Saneamento Básico: Mais Saúde para 

Todos”. Além dessas fontes, a COPASA tem recorrido a empréstimos no mercado externo, 

com destaque para o Banco de Desenvolvimento Alemão KfW
98

. 

Um dos gestores consultados explica que, “para alguns investimentos, é possível captar 

recursos com o BNDES e com a Caixa [Econômica Federal]. Mas, por exemplo, [para] a 

desapropriação de áreas, isso não acontece” [SUJEITO 08 - COPASA]. Além disso, os 

                                                           
96

 Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
97

 Programa de Aceleração do Crescimento. 
98

 Kreditanstalt fur Wiederaufbau. 
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valores repassados pelos órgãos oficiais de fomento nacionais e internacionais são destinados 

a projetos específicos, mas, muitas vezes, a Empresa precisa garantir a aplicação imediata de 

altas quantias como contrapartida na assinatura de contratos de concessão. 

Nesse caso, a oferta pública de novas ações nem sempre é uma solução viável, uma vez que o 

Estado não tem condições de fazer os aportes necessários à capitalização da Companhia e 

poderia ter o seu controle ameaçado: 

Se o mercado compra [os papéis], o Estado também tem que comprar, porque senão 

ele perde o controle [da Empresa]. O Estado não tem dinheiro para fazer isso. Então, 

hoje, com essa participação acionária, o Estado ficou limitado. Não basta ele querer 

fazer qualquer coisa, porque ele não pode colocar dinheiro [SUJEITO 06 - 

COPASA]. 

Como alternativa, a Empresa opta pela emissão de notas promissórias e títulos de crédito de 

longo prazo, os chamados debêntures. Desde a abertura de capital, foram realizadas seis 

operações desse tipo. A última captação, concluída em 2012, arrecadou cerca de R$470,8 

milhões
99

 em valores atuais, corrigidos pelo IPCA. Em geral, as taxas de remuneração 

oferecidas são vantajosas para a Companhia, quando comparadas aos valores médios 

normalmente praticados pelo mercado (COPASA, 2014). 

Mas as decisões do Conselho de Administração nem sempre são tão benéficas para as 

finanças da Empresa. Esse é o caso da atual política de distribuição de dividendos, que 

privilegia demasiadamente os interesses dos acionistas. Isso porque, desde 2008, a COPASA 

invariavelmente distribui entre 30% e 35% do lucro líquido aos investidores, extrapolando os 

25% mínimos obrigatórios previstos pela legislação vigente, como pode ser verificado na 

Tabela 5.19. Os valores pagos entre 2003 e 2012 estão detalhados na Figura 5.29. 

TABELA 5.19 – Porcentagem do lucro líquido distribuída aos acionistas 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%) 25 25 25 25 25 30 35 35
100

 35 35 

Fonte: COPASA (2014). 

                                                           
99

 A quantia arrecadada, à época, foi de R$400 milhões, em valores nominais. 
100

 Em 2010, o Conselho de Administração da COPASA chegou a aprovar a distribuição de 50% do lucro líquido 

aos acionistas. Essa decisão precisou ser retificada para neutralizar os efeitos adversos da nova política 

previdencial implementada naquele ano sobre o caixa da Companhia, evitando impactos negativos sobre os 

planos de negócios e de investimentos. 
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FIGURA 5.29 – Distribuição anual de dividendos aos acionistas 

 
Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os montantes incluem a COPASA e suas subsidiárias. Todos os valores foram corrigidos até 

novembro de 2014, pelo IPCA. 

Com a política atual, parte dos recursos que poderiam ser revertidos em novos investimentos é 

drenada para os acionistas, entre eles o próprio Estado. “Há uma clara evasão de receitas do 

setor” [SUJEITO 01 - UFMG], pois o Governo pode aplicar os valores distribuídos pela 

COPASA em outras áreas que não o saneamento. Um dos informantes entrevistados 

questiona os procedimentos da Empresa:  

A distribuição do lucro na forma de dividendo é complicada. Você está tirando 

recurso de um setor que precisa de investimento e passando para a iniciativa privada 

ou para o Governo, que vai usar isso em outras coisas. (...) Mas aí é interessante que 

esse dinheiro saia do saneamento e vá para outra coisa, quando tem tanto a se fazer 

de investimento? (...) No passado, o investimento que a COPANOR recebeu foi 

muito parecido com o dividendo que o Estado recebeu. Mas não é regra. Pode ser 

mais ou pode ser menos. Depende da política e de muitos fatores que a gente até 

desconhece [SUJEITO 10 - ARSAE-MG]. 

Outro especialista entrevistado vai além e atribui essa decisão controversa ao próprio Governo 

de Minas Gerais, que detém a maioria das ações e responde pela indicação de grande parte 

dos integrantes do Conselho de Administração da COPASA. “Como o Estado é o dono da 

Empresa, quem define a política [de distribuição] de dividendos efetivamente é ele. (...) Pode 

ser interesse dele ter esse fluxo de rendimentos. Às vezes ele está aplicando em outras áreas” 

[SUJEITO 12 - ARSAE-MG]. 
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De fato, a Figura 5.30 indica que, historicamente, o Governo drena anualmente um grande 

volume de recursos da Empresa, uma vez que, mesmo antes da abertura de capital, o montante 

distribuído na forma de dividendos era muito superior aos volumes investidos na operação
101

 

da Companhia. Depois de 2006, houve maior equilíbrio entre os valores pagos aos acionistas, 

incluindo o Estado, e aqueles aplicados para expandir e melhorar a produção. A criação da 

Agência Reguladora, em 2009, aparentemente não alterou essa dinâmica. 

FIGURA 5.30 – Dividendos distribuídos x investimentos na produção / operação 

 
Fonte: COPASA (2014). 

Nota: Os montantes incluem a COPASA e suas subsidiárias. Todos os valores, corrigidos até 

novembro de 2014, pelo IPCA, estão descritos nas Figuras 5.1 e 5.29. 

5.8 A Transparência, o Controle e a Participação Social 

A abertura de capital da COPASA e o seu ingresso no Novo Mercado da BM&FBOVESPA 

implicaram o aumento do controle e da transparência das informações financeiras e 

operacionais para os investidores, de acordo com as “boas práticas” estabelecidas pelo 

mercado. Desde então, a Empresa adotou um “padrão internacional de contabilidade” 

[SUJEITO 12 - ARSAE-MG] e passou a divulgar relatórios periódicos, além de promover 

assembleias e encontros públicos com acionistas, analistas, jornalistas e outros interessados, 

conforme detalhado no Quadro 5.5. 

                                                           
101

 A ausência de informações sobre a proporção investimentos realizada com recursos próprios dificulta uma 

análise mais apurada sobre a evasão de receitas do setor. 
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QUADRO 5.5 – Canais de relacionamento da COPASA com os investidores 

CANAL  DETALHES 

Relatórios 

Release Trimestral de Resultados 

Demonstrações Financeiras Anuais Completas 

Formulário de Referência 

Balanço Social 

Release Operacional Mensal 

Relatório de Sustentabilidade 

Informações Trimestrais 

Planilhas 

Interativas no 

site de RI 

Dados históricos da COPASA desde 2003 

Dados operacionais e financeiros, disponibilizados com o Release 

Trimestral 

Site, e-mail e 

telefone 

www.copasa.com.br/ri 

ri@copasa.com.br 

55(31)3250-2015 

Encontros com 

analistas e 

investidores 

Non Deal Road Shows Nacionais e Internacionais 

COPASA Day 

Expo Money 

Visitas 

Teleconferências 

Trimestralmente, após a divulgação dos resultados, com tradução para o 

Inglês 

Sob demanda 

Fonte: COPASA (2014). 

De acordo com os interlocutores entrevistados, as relações da Companhia com a Prefeitura de 

Belo Horizonte e com a Agência Reguladora também avançaram nos últimos anos. A 

burocracia e os obstáculos para a obtenção de determinados dados – com destaque para 

indicadores econômicos, como centros de custo – foram gradativamente reduzidos. “Hoje em 
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dia a COPASA faz reunião, apresenta no COMUSA. (...) [A transformação] foi política. As 

relações mudaram” [SUJEITO 15 - COMUSA]. 

Antes disso, a participação da Empresa no Conselho de Saneamento de Belo Horizonte era 

apagada e pouco efetiva. Os representantes enviados por ela eram trocados com frequência e 

geralmente não tinham autonomia para se posicionarem em seu nome nas questões mais 

polêmicas. Já as respostas aos esclarecimentos solicitados por outros órgãos eram postergadas 

por tempo indeterminado. Para um dos informantes consultados, a Companhia evitava “dar 

visibilidade, legitimar e valorizar” [SUJEITO 01 - UFMG] um órgão que deveria controlá-la. 

Apesar dos progressos alcançados nessa esfera, ainda faltam informações mais claras e 

acessíveis ao público leigo que não compreende os jargões técnicos e econômicos 

direcionados aos acionistas, pois “o foco [da COPASA] é para quem investe” [SUJEITO 07 - 

COPASA]. Parte dessa lacuna é timidamente preenchida pela imprensa, por meio da 

divulgação de releases especiais mais simplificados, com linguagem diferenciada, nos jornais 

de maior circulação. 

Outro tipo de ação desenvolvida pela Empresa consiste no envio periódico de informações 

sobre a qualidade da água ofertada. Em geral, os avisos estão impressos nas faturas e seguem 

as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Reguladora. Comunicados 

também são encaminhados diretamente aos usuários em situações específicas. No mais, 

alguns dados são disponibilizados na internet e “cabe ao cliente correr atrás do direito dele, 

fazer a parte dele” [SUJEITO 08 - COPASA]. 

Para se aproximar da população, a COPASA também promove inúmeras campanhas 

publicitárias, em diferentes canais. Em todas elas, observa-se o reforço da imagem 

institucional da Companhia, pela promoção do seu caráter público, dos investimentos 

realizados nos últimos anos, da qualidade da água ofertada e da responsabilidade ambiental no 

tratamento dos esgotos. Detalhes técnicos não chegam a ser mencionados. As figuras 5.31 a 

5.34 ilustram parte dos vídeos veiculados desde 2006. 
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FIGURA 5.31 – Comercial da COPASA com a atriz Dercy Gonçalves 

  
Fonte: Adaptado de RC Comunicação (2013). 

 

FIGURA 5.32 – Comercial da COPASA com o humorista Geraldo Magela 

  
Fonte: Adaptado de RC Comunicação (2013). 
 

FIGURA 5.33 – Comercial da COPASA sobre investimentos e tratamento de esgotos 

  
Fonte: Adaptado de RC Comunicação (2013). 
 

FIGURA 5.34 – Comerciais da COPASA sobre gestão e padrões de qualidade 

  
Fonte: Adaptado de RC Comunicação (2013). 
 

Além das ações extensivas desenvolvidas pela assessoria de imprensa e pelo setor de 

comunicação social, a Empresa não possuía um mecanismo formalmente instituído para a 
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prestação de contas diretamente à população. Parte dessa pendência foi solucionada somente a 

partir de 2012, após a aprovação da Lei Federal Nº 12527/2011, a chamada Lei do Acesso à 

Informação, bem como da publicação do Decreto Nº 7724/2012, responsável pela sua 

regulamentação (BRASIL, 2011b; 2012b). 

Entretanto, apesar dos esforços empenhados para tornar públicos os dados econômicos e 

operacionais da Companhia desde então, pouco se fez para dar visibilidade efetiva às 

informações publicadas. Prova disso é que o Portal da Transparência, criado para atender à 

legislação, tem ainda hoje pouco destaque na página principal da COPASA. Para acessá-lo, é 

preciso localizar o menu “Outras Demandas”, no quadrante superior-direito da tela, como 

pode ser verificado na Figura 5.35. 

FIGURA 5.35 – Acesso ao Portal da Transparência pelo atalho “Outras 
Demandas” 

 
Fonte: COPASA (2014). 

Embora tenha disponibilizado os dados aos usuários interessados – algo improvável há 

poucos anos, segundo relatos dos interlocutores consultados –, a COPASA não possui canais 

democráticos para discutir seus indicadores e resultados com a sociedade. Na visão dos 

especialistas entrevistados, este não seria um problema exclusivo da Empresa, considerando 

que, no Brasil, “as companhias de saneamento não têm tradição de participação popular” 

[SUJEITO 02 - COPASA]. 
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Nesse quesito, a atuação da ARSAE-MG é muito importante, uma vez que ela realiza 

audiências e consultas públicas para tratar de questões relacionadas às tarifas cobradas e à 

qualidade dos serviços prestados. Todavia, o número de cidadãos presentes nos encontros 

promovidos é ainda reduzido, bem como são restritas as manifestações via internet. 

“Geralmente as instituições participam mais; uma ou outra pessoa física contribui. São mais 

grupos de interesse” [SUJEITO 10 - ARSAE-MG]. 

A abertura de capital também não trouxe novidades a respeito de mecanismos de controle e 

participação social. O planejamento das ações e as decisões sobre investimentos 

permaneceram centralizados na figura da Empresa e ficaram “restritos ao seu corpo gerencial” 

[SUJEITO 03 - SINDÁGUA-MG], que segue os programas assinados junto às prefeituras 

municipais. Estes documentos detalham as ações que serão realizadas em cada localidade num 

período de dez, quinze, vinte ou trinta anos. 

Os contratos firmados visam ao cumprimento das metas traçadas nos planos municipais de 

saneamento que, teoricamente, seriam previamente discutidos pela sociedade em audiências 

públicas realizadas nas Câmaras Municipais. Todavia, estes documentos muitas vezes são 

produzidos sem qualquer debate, pois seguem modelos prontos, padronizados, fornecidos pela 

própria COPASA
102

 ou por empresas especializadas. “A mobilização social acaba sendo 

muito pró-forma” [SUJEITO 12 - ARSAE-MG]. 

A esse respeito, um dos sujeitos entrevistados confidenciou que a participação popular no 

planejamento das ações é ainda muito restrita: “A gente vê vários casos em que uma 

consultoria foi contratada e o plano vem com o nome de outro município. Eles não têm verba, 

não têm pessoas capacitadas [para esse trabalho]. São muitos problemas ao mesmo tempo. 

(...) Aí vai depender do grau de mobilização da população, (...) pois ninguém melhor do que 

ela para saber o que está bom e o que está ruim” [SUJEITO 10 - ARSAE-MG]. 

Outro obstáculo ao efetivo controle social é a ausência de um Conselho Estadual de 

Saneamento. Como este mecanismo ainda não saiu do papel, os usuários recorrem às 

instâncias municipais. Todavia, um dos informantes admite: “Está numa fase muito 

                                                           
102

 Silva (2012) avaliou que o modelo de Plano Municipal de Saneamento proposto pela COPASA não possui 

caráter participativo e foca somente nas áreas de interesse da Companhia. Sua implementação geralmente é 

motivada pela assinatura ou renovação de contratos de concessão dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 
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embrionária; poucos municípios têm estes conselhos, (...) que teriam a obrigação de 

acompanhar esse serviço prestado pela Companhia de Saneamento. Não tem acontecido dessa 

forma” [SUJEITO 03 - SINDÁGUA-MG]. 

Para piorar, as instituições existentes “são praticamente inoperantes: se reúnem muito pouco e 

não decidem quase nada” [SUJEITO 05 - FJP]. Frequentemente, elas apenas referendam as 

políticas definidas pelas Prefeituras. Os conselheiros, em sua maioria, são indicados pelo 

chefe do Poder Executivo e, portanto, não atuam de forma independente. Muitos sequer 

possuem preparo técnico para exercer essa função. Isso sem contar que poucos cidadãos se 

preocupam com o tema e os segmentos interessados não conseguem se fazer representar. 

A situação é resumida por outro entrevistado: 

Todo mundo [diz que] participa, todo mundo [declara que] tem um Conselho. Mas 

funciona? Quem participa? Porque a questão não é só funcionar. A questão é quem 

participa e qual que é a capacidade de deliberação. (...) Eu acho que a participação 

social é muito distante, ela não dá conta de acompanhar os argumentos técnicos, 

porque uma hora a discussão fica muito tecnicista. (...) Ao mesmo tempo em que as 

pessoas nunca têm a boa vontade de transformar isso em algo de fácil acesso. (...) 

Porque tudo que envolve participação é mais lento, é mais oneroso em alguma 

medida. Então esses processos são, de certa forma, entraves para um tipo de atuação 

que é eminentemente empresarial [SUJEITO 04 - FJP]. 

Diante da possibilidade de ser controlada pela sociedade, a própria COPASA não tem 

interesse no funcionamento adequado desses órgãos. A Empresa nada faz de concreto para 

estimulá-los, apoiá-los e legitimá-los. Por esse motivo, o panorama da participação dos 

usuários no planejamento das ações e nas tomadas de decisão permanece inalterado após a 

abertura de capital realizada em 2006: “continua o mesmo verticalismo, o mesmo tecnicismo 

e a mesma impermeabilidade” [SUJEITO 01 - UFMG]. 
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6 DISCUSSÃO – O NOVO MODELO DE GESTÃO E O CONFLITO 
ENTRE INTERESSES PRIVADOS E DEMANDAS SOCIAIS 

Para sustentar a reflexão acerca dos muitos resultados apresentados no capítulo anterior, faz-

se necessário retomar brevemente algumas das questões tratadas no tópico de Revisão da 

Literatura. O ponto de partida dessa discussão é a obra “Economics of the public sector”, do 

economista norte-americano Joseph Stiglitz, ex-dirigente do Banco Mundial em um período 

no qual aquela instituição estava sob forte influência das doutrinas neoliberais do Consenso de 

Washington. 

Em seu texto, Stiglitz (2000) não tratou particularmente de abastecimento de água e, nem 

mesmo, de esgotamento sanitário, mas discorreu com propriedade sobre as muitas 

deficiências – falhas de governo – inerentes à gestão pública, assim como sobre os inúmeros 

problemas – falhas de mercado – decorrentes da indesejada participação privada no controle 

da prestação de serviços básicos essenciais que, por suas especificidades, resultam na 

formação de monopólios naturais – característica comum ao setor de saneamento. 

O autor constatou que, em situações de competição restrita, quando não existe o devido 

controle governamental, a iniciativa privada tende a tirar proveito das circunstâncias para 

potencializar seus ganhos, praticando margens de lucro pouco razoáveis. Além disso, 

verificou que empresas norteadas por critérios mercantis tendem a priorizar a acumulação e 

evitam investimentos cujas perspectivas de retorno sejam pequenas. Essas diretrizes, muitas 

vezes, opõem-se aos interesses públicos e podem afetar a qualidade dos serviços prestados. 

A validade dessa teoria é atestada pela análise das privatizações das companhias públicas de 

água e esgotos na França, Inglaterra e América Latina. Ainda que os modelos e estratégias 

utilizados guardem peculiaridades entre si, em todos os casos, os donos do capital trabalharam 

para maximizar seus lucros, com impactos às vezes negativos para os usuários atendidos. 

Nem mesmo nos países onde os mecanismos de regulação eram mais consolidados, os direitos 

da população foram totalmente respeitados. 

França e Inglaterra, particularmente, avançaram em determinados pontos após delegarem os 

serviços a grupos privados ou abrirem o capital das companhias públicas. Mesmo assim, não 

há, na literatura disponível, muitas evidências concretas de que as melhorias alcançadas foram 

motivadas exclusivamente pelos novos modelos de gestão adotados, ou ainda de que elas não 
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poderiam ser igualmente atingidas por empresas estatais devidamente organizadas e bem 

administradas. 

Nas nações latino-americanas, por sua vez, os efeitos desse tipo de política foram muito 

piores, pois os tomadores de decisão adotaram medidas padronizadas e pouco ajustadas às 

realidades e necessidades locais, seguindo o receituário difundido por organismos 

multilaterais de fomento e instituições financeiras internacionais. De maneira geral, as 

mudanças ocorreram sem a devida discussão com a sociedade e priorizaram os interesses das 

grandes corporações. 

Os dados levantados por este trabalho indicam que a COPASA pouco difere dessas 

experiências, ainda que existam particularidades locais. As discussões que culminaram com a 

privatização da Companhia aconteceram no mesmo contexto histórico de efervescência das 

doutrinas neoliberais em todo o mundo. O modelo importado e adotado pelo Governo Federal 

e pelo Estado de Minas Gerais seguiu, em grande medida, as recomendações do FMI e do 

Banco Mundial. 

Nesse sentido, os grupos favoráveis à proposta que viabilizou a participação da iniciativa 

privada no capital da Empresa reproduziram o discurso padronizado de que o poder público, 

sozinho, não teria recursos econômicos, capacidade de endividamento e, tampouco, 

competência técnica suficientes para executar e gerir, de forma eficiente, os investimentos 

imprescindíveis à universalização e à melhoria da qualidade dos serviços de água e esgotos no 

estado. 

Esses foram os mesmos argumentos identificados e contestados por Bayliss (2001; 2002), 

Castro (2007; 2008a; 2008b), Hall e Lobina (2002; 2007), entre tantos especialistas 

estrangeiros, quando da análise de casos semelhantes na Europa e América Latina. Tanto lá 

como aqui, as justificativas apresentadas por gestores e governantes para subsidiar suas 

decisões mostraram-se pobres e frágeis, na medida em que não encontraram amparo quando 

analisadas criticamente à luz das teorias e evidências empíricas disponíveis. 

Assim como nos processos de privatização do saneamento discutidos por esses e outros 

autores, ficou demonstrado que a presença de investidores no capital acionário da COPASA 

não foi refletida necessariamente no aumento da disponibilidade de recursos para a Empresa, 

pois somente uma pequena parcela do valor captado com a oferta pública de ações foi 
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realmente aplicada na renovação, melhoria e expansão da infraestrutura e dos serviços 

prestados pela Companhia. 

De fato, parte substancial do dinheiro que poderia ser revertida para a própria Empresa foi 

drenada para o pagamento de dividendos, em proporções superiores ao preconizado pela 

legislação vigente. Ao que tudo indica, essa parece ser uma política antiga do Governo de 

Minas Gerais, o principal acionista da Companhia, para equilibrar o caixa e financiar seus 

programas e ações nas mais diversas áreas, a despeito das carências históricas do setor de 

saneamento. 

Além disso, muitos dos problemas enfrentados quando a Empresa ainda estava sob o controle 

do Estado foram mantidos e, de maneira geral, pode-se afirmar que a mudança no modelo de 

gestão apresentou resultados aquém das expectativas, pois parte dos aspectos avaliados teve 

uma evolução significativamente inferior àquela detectada nos municípios atendidos por 

entidades ligadas às prefeituras, enquanto outras dimensões apresentaram avanços 

consistentes, mas que não podem ser diretamente atribuídos à abertura de capital. 

O aumento do controle interno, a partir da utilização de sistemas informatizados e ferramentas 

gerenciais mais modernas, foi um exemplo de melhoria conquistada ao longo da primeira 

década do século XXI. Todavia, este tipo de alteração poderia ser implementada por qualquer 

empresa pública. Como bem destacam Hall (2001) e Le Strat (2013), o Estado também tem 

capacidade de administrar o saneamento com êxito, atingindo bons indicadores de eficiência, 

inclusive em nações em desenvolvimento. 

A reestruturação organizacional da COPASA, realizada durante o período considerado, seguiu 

uma lógica empresarial. Entretanto, o aprofundamento desse paradigma, já adotado desde a 

criação da Companhia, não foi suficiente para inibir a ocorrência de práticas comumente 

associadas à gestão estatal, como as interferências políticas sobre decisões estratégicas, o 

empreguismo e a concessão de privilégios. Nos últimos anos, aumentou o número de diretores 

e multiplicaram-se os consultores e assessores em cargos de livre nomeação. 

Já a terceirização de áreas-chave e a subcontratação de serviços provocaram efeitos opostos 

ao esperado pelos responsáveis, pois precarizaram as relações trabalhistas e afetaram a 

produtividade dos funcionários – semelhante ao ocorrido no Chile, segundo relatos de Fischer 

e Serra (2007). Eventualmente, também podem ter ocasionado o crescimento dos custos 
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operacionais da Companhia, devido à ocorrência de sobrepreços e erros nos projeto ou na 

execução das intervenções propostas. 

Por outro lado, a elevação dos investimentos para a modernização e expansão da produção da 

Companhia não pode ser contestada. Acontece que esse fato está menos ligado à negociação 

de ações na Bolsa de Valores do que ao aumento das tarifas praticadas e à consolidação de 

uma política nacional para o setor de saneamento, incluindo o aumento da segurança jurídica, 

a oferta mais abundante de crédito subsidiado por parte de instituições públicas de fomento, 

os repasses governamentais não onerosos e o fortalecimento do ambiente regulatório. 

A expansão das redes de água e esgotos, verificada ao longo do período de tempo analisado, 

não foi exclusividade das localidades atendidas pela COPASA. Pelo contrário, esse 

movimento foi igualmente registrado em municípios onde a Empresa não atuava. Além do 

mais, o progresso observado foi significativo no conjunto dos estados brasileiros, como 

consequência de todas as ações adotadas pelo Governo Federal, em atendimento às demandas 

e reivindicações da sociedade organizada. 

Houve também uma elevação do número de cidades conveniadas e efetivamente atendidas 

pela Companhia, a partir da intensificação das medidas adotadas por ela para expandir o seu 

mercado consumidor. Mas, assim como ocorrido nas experiências internacionais relatadas 

pela literatura, os centros maiores foram priorizados, a partir do estabelecimento de rígidos 

critérios de viabilidade econômica. Áreas rurais e distritos afastados ou pouco populosos não 

tiveram a mesma atenção e receberam soluções e menos onerosas. 

Ainda por conta dos elevados custos para implantação das redes, o abastecimento de água 

teve a primazia sobre o esgotamento sanitário, embora esse último tenha experimentado um 

avanço proporcionalmente maior entre 2003 e 2012 – até mesmo em virtude da grande 

defasagem em relação ao primeiro. Nesse quesito, mais uma vez, a atuação da COPASA foi 

mais tímida que a das entidades com outros modelos de gestão, beneficiadas por políticas 

públicas específicas. 

As perdas de faturamento, decorrentes de ineficiências operacionais, mantiveram-se 

praticamente constantes durante todo o período analisado. Elas foram compensadas por 

medidas que resultaram no crescimento contínuo da arrecadação. Entre as várias frentes de 

atuação exploradas pela Companhia, a mais controversa foi a criação de empresas 
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subsidiárias, pautadas por objetivos mercadológicos, embora revestidas e legitimadas por um 

discurso de responsabilidade socioambiental. 

A COPANOR, por exemplo, atua em municípios carentes do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais, mas seus investimentos são realizados por meio de recursos não onerosos aportados 

pelo Governo do Estado. Verifica-se, pois, que a cobrança de tarifas reduzidas naquelas 

regiões só é possível porque não há necessidade de retorno do capital aplicado. De fato, ela 

atua apenas como uma empreiteira, executando as obras demandadas e custeadas pelo poder 

público. 

Analisando-se todos estes reflexos, percebeu-se que a abertura de capital da COPASA trouxe 

consigo um pragmatismo econômico muito grande, a partir da consolidação da lógica da 

eficiência econômica e do lucro na definição de grande parte de suas políticas e ações. 

Frequentemente, essa prática se sobrepôs aos interesses públicos, na medida em que critérios 

de equidade e bem-estar foram colocados em segundo plano, assim como as demandas sociais 

perderam prioridade, conforme admitiram alguns sujeitos entrevistados. 

Embora adotasse uma visão empresarial desde a sua criação, na segunda metade do último 

século, a partir de 2006, a Empresa passou a explorar com mais intensidade a exclusividade 

sobre o mercado consumidor em grande parte dos municípios mineiros – situação prevista por 

Stiglitz (2000), quando este discutiu o controle privado sobre monopólios naturais. Essa 

situação, de certa forma, contribuiu para o agravamento de desigualdades regionais que 

deveriam ser atenuadas pela atuação de uma companhia cujo principal acionista é o Estado.  

O recrudescimento do caráter privado da COPASA tem comprometido o seu papel público e 

social, uma vez que acaba restringindo o acesso daqueles que não podem pagar pelos 

serviços, principalmente nas pequenas localidades, nas zonas rurais e nas regiões mais pobres, 

onde as próprias condições naturais e/ou de ocupação humana exigem maiores investimentos 

para a implantação, melhoria e expansão das redes de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

Neste ponto, chega-se a um impasse que precisa ser discutido: qual deve ser o papel da 

Companhia dentro da política estadual de saneamento? A COPASA deve atuar como um 

braço do Estado, com vistas à universalização e à melhoria da qualidade dos serviços 

prestados, em atendimento aos interesses, direitos e ao bem-estar coletivos, ou deve trabalhar 
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como uma operadora privada, seguindo com rigor as diretrizes e leis do mercado, em favor da 

eficiência gerencial e da acumulação de capital? 

Atualmente a Companhia parece viver uma dicotomia muito grande, acometida por uma 

espécie de transtorno de dupla personalidade. Ela age como um ente público quando lhe 

convém, sobretudo na captação de recursos e na dispensa de concorrência para novas 

concessões. Em compensação, comporta-se como uma instituição privada na priorização de 

aspectos financeiros para o planejamento de suas ações, no pagamento de dividendos e na 

superação das limitações impostas pelas leis de responsabilidade fiscal e de licitações. 

Nesse contexto de inversão de valores, a Empresa capitaliza recursos públicos para sanar 

prejuízos pontuais, cobrir suas eventuais ineficiências técnicas, financiar suas operações 

regulares e custear possíveis melhorias ou expansões – inclusive em regiões pouco rentáveis, 

que não seriam de seu interesse imediato –, ao mesmo tempo em que divide parte dos 

crescentes lucros gerados pela cobrança de tarifas com grupos privados, por meio da 

distribuição de dividendos aos acionistas. 

Enquanto isso, a evolução dos indicadores analisados neste estudo revelou que a COPASA 

não progrediu como poderia no sentido da verdadeira universalização dos serviços com 

qualidade e preços justos. A busca pela ampliação dos resultados econômicos, característica 

marcante da visão empresarial, aprofundada a partir de 2006, impediu o atendimento mais 

efetivo em áreas carentes e deficitárias, principalmente no que se refere ao esgotamento 

sanitário. 

Esse panorama foi parcialmente modificado pela atuação da ARSAE-MG, desde 2009. 

Embora tenha sido criada há pouco tempo e os resultados apresentados sejam ainda 

incipientes, ela vem mostrando que não vai apenas legitimar as políticas da Companhia. Caso 

perdure nos próximos anos, essa postura pode provocar algum descontentamento da Empresa. 

Em todo caso, ainda não é possível avaliar a posição do Governo de Minas na mediação de 

um eventual conflito entre as partes, considerando os muitos interesses envolvidos. 

Também não está claro se a Agência terá assegurados estrutura operacional qualificada, corpo 

técnico especializado e recursos financeiros suficientes para trabalhar com total autonomia e 

independência, sem que ocorram problemas comuns às experiências da Inglaterra e América 

Latina – relatadas por Lobina e Hall (2001) e Freitas (2012), respectivamente –, onde órgãos 
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equivalentes foram capturados pelos agentes privados e não conseguiram impedir que os 

usuários fossem explorados, por meio da elevação desproporcional das tarifas cobradas. 

Para evitar que esse tipo de problema aconteça, Stiglitz (2000) e outros autores sugerem um 

controle mais efetivo dos serviços pela sociedade. Mas, até o momento, os canais 

institucionais de participação não têm cumprido plenamente o seu papel, tendo em vista que 

os poucos fóruns constituídos funcionam de forma precária e apenas referendam as medidas 

propostas pelo Governo do Estado e pela COPASA. A continuidade dessa situação beneficia 

aos interesses da Companhia, que pouco faz, de concreto, para alterá-la. 
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7 CONCLUSÃO 

A análise cuidadosa de dados oficiais, bem como das entrevistas individuais realizadas junto a 

especialistas, gestores e técnicos ligados ao saneamento em Minas Gerais, permitiu que as 

principais dimensões selecionadas para este estudo fossem avaliadas, de modo a atingir com 

êxito o conjunto dos objetivos propostos. Além disso, todas as hipóteses inicialmente 

delineadas puderam ser verificadas, a partir da confrontação entre elementos teóricos e 

empíricos. 

Os indicadores quantitativos utilizados apresentaram certas lacunas que foram preenchidas 

pelas técnicas qualitativas. Em sua maioria, eles revelaram-se pouco eficazes para retratar 

determinadas questões com maior exatidão, pois apenas refletiam indiretamente os aspectos 

considerados. Outro problema se deveu à pequena série histórica disponível, tendo em vista 

que a abertura de capital da COPASA é um processo relativamente recente e que nem todos 

os seus impactos puderam ser plenamente captados durante o período estudado. 

As discrepâncias detectadas entre as bases utilizadas constituíram outro fator complicador e 

exigiram um grande esforço para a compatibilização das variáveis examinadas, uma vez que 

estas estavam apoiadas em questionários com conteúdos e universos amostrais distintos. Já a 

insuficiência de informações detalhadas sobre algumas categorias impediu a realização de 

determinadas comparações e a aplicação de certos métodos estatísticos mais apurados e 

específicos. 

A despeito das dificuldades metodológicas enfrentadas, de forma geral, a pesquisa confirmou 

que o caso de Minas Gerais assemelha-se bastante às muitas experiências de gestão privada 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário amplamente discutidas na 

literatura nacional e internacional, embora existam particularidades importantes, devido ao 

contexto local e à estratégia adotada pelos detentores do capital, junto aos tomadores de 

decisão, para a concretização de seus interesses. 
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O discurso técnico dos ganhos de eficiência econômica e operacional justificou a oferta 

pública de ações da COPASA em 2006, mas, passados alguns anos desde a operação, os 

resultados práticos alcançados pela Companhia estiveram abaixo dos obtidos por prestadoras 

com outros modelos de gestão, devido às políticas públicas específicas direcionadas a estas 

últimas. Já os avanços conquistados no período considerado foram reproduzidos em 

municípios de todos os estados brasileiros, inclusive aqueles atendidos por entidades públicas. 

Até o presente momento, as novas práticas adotadas pela Empresa mostraram-se 

contraditórias, na medida em que as melhorias pontuais obtidas foram contrabalançadas pela 

continuidade de uma série de problemas, alguns deles agravados pela preferência da 

Companhia por determinadas áreas e tipos de serviço economicamente mais rentáveis, pela 

baixa transparência para os usuários e pela fragilidade dos mecanismos de participação e 

fiscalização instituídos. 

A abertura de capital da COPASA trouxe consigo o aumento dos níveis de controle interno e 

dos investimentos para ampliação das redes e dos municípios atendidos, assim como para a 

modernização dos equipamentos e infraestruturas. Entretanto, essas operações foram em 

grande parte financiadas por recursos públicos – mais abundantes na última década – ou 

custeadas pelos próprios usuários, por meio da majoração das taxas e tarifas cobradas pelos 

serviços ofertados. 

Mas os reajustes expressivos de preços não constituem ações isoladas empreendidas pela 

Companhia. Eles estão inseridos num contexto mais amplo. Via de regra, os dados e 

informações coletados neste estudo indicaram que os programas e políticas desenvolvidos por 

ela nos últimos anos, sobretudo após a abertura de capital aos investidores privados, são 

guiados, em sua maioria, por critérios mercantis, nem sempre ajustados aos ideais de justiça, 

equidade e bem-estar coletivo. 

Embora ainda seja controlada pelo Governo, seu principal acionista, a COPASA passou a 

ignorar o seu caráter público e o seu papel fundamental como instrumento do Estado na 

viabilização e na efetivação das políticas de saneamento, com vistas à universalização e à 

melhoria da qualidade dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

inclusive nas zonas rurais pouco povoadas e em pequenas localidades deficitárias, por um 

custo acessível a todos. 
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Diante dessa realidade, torna-se pouco razoável concluir que a privatização das companhias 

estaduais, por meio da negociação de ações nas bolsas de valores, seja uma solução para os 

problemas do saneamento no estado e no País. Mas a experiência de Minas Gerais não deve 

esgotar essa reflexão.  Pelo contrário, ela precisa ser complementada por novas frentes de 

trabalho. A análise dos casos de São Paulo, Paraná, Tocantins e Santa Catarina, por exemplo, 

pode trazer novos elementos importantes para a discussão. 
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8 RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho trouxe consigo contribuições teóricas e práticas para a discussão e a 

reflexão sobre a privatização dos serviços de saneamento e, mais particularmente, a abertura 

de capital das companhias públicas nas bolsas de valores. Recomenda-se, entretanto, que suas 

conclusões sejam posteriormente complementadas por novos estudos, com enfoques sobre os 

seguintes tópicos: 

 A evolução dos indicadores relacionados ao abastecimento de água e ao esgotamento 

sanitário nos municípios de Minas Gerais atendidos pela COPASA, a partir de uma série 

temporal ainda mais extensa das bases de dados disponíveis, que consiga captar nuances 

até então incipientes; 

 A reconstituição e a análise dos processos de oferta pública de ações das companhias 

estaduais de São Paulo, Paraná, Tocantins e Santa Catarina, das especificidades destas 

experiências e de suas respectivas consequências para os serviços prestados em 

municípios daquelas unidades federativas; 

 A comparação entre os resultados atingidos por diferentes estratégias de privatização dos 

serviços de saneamento no Brasil: a venda de ativos, a concessão dos sistemas por tempo 

determinado, o estabelecimento de parcerias público-privadas e a negociação de ações no 

mercado de capitais; 

 A comparação entre os volumes de investimentos prometidos / anunciados e os aportes 

financeiros efetivamente realizados por grupos privados nacionais ou internacionais no 

setor de saneamento brasileiro, bem como as origens e as formas de distribuição dos 

recursos aplicados. 
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10 APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro Básico das Entrevistas 

PESQUISA SOBRE A PERCEPÇÃO DE DIVERSOS ATORES-CHAVE A RESPEITO DO 

MODELO DE GESTÃO DA COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Nome: __________________________________________________________ Data: ____ / ____ / _____ 

Formação: ___________________________________ Instituição: ________________________________ 

Cargo ou Função: _____________________________ Tempo no Cargo ou Função: 

_______________________ 

1 – O que o(a) senhor(a) pode me dizer a respeito do processo que culminou com a negociação das 

ações da companhia estadual de saneamento nas bolsas de valores? 

2 – Como este assunto foi discutido no âmbito da instituição que o(a) senhor(a) representa? 

3 – Na sua visão, quais foram as principais consequências desta mudança de modelo para a gestão e a 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios atendidos 

pela CESB? 

4 – A CESB apresenta problemas / distorções na prestação dos serviços de água e esgotos entre os 

municípios atendidos e dentro dos próprios municípios ou o que é ofertado está em conformidade com 

todas as necessidades da população? 

5 – De que forma as ações e programas desenvolvidos pela companhia estadual estão articulados com 

outras políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida, a promoção da saúde e a 

proteção ao meio ambiente? 

6 – Em que medida são adotados mecanismos de participação e controle social, por parte do governo e 

da companhia estadual, no que se refere ao planejamento das ações e à formulação das políticas, 

sobretudo após a abertura de capital da CESB? 

7 – Interrupções e racionamentos acontecem com que frequência e são mais comuns em que áreas? 

Quais as justificativas apresentadas pela CESB antes e depois da abertura de capital? 

8 – O que o(a) senhor(a) pode dizer sobre a política tarifária e sobre os subsídios praticados pela 

CESB desde a abertura do seu capital? 

9 – Na sua percepção, a abertura de capital da companhia estadual trouxe quais consequências para a 

transparência das informações e dos processos decisórios relativos ao saneamento? 

10 – No seu entendimento, o que vem sendo feito pela CESB nos últimos anos para ampliar o 

atendimento aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para toda a população dos 

municípios atendidos por ela? 

11 – Diante de todas as questões discutidas nessa conversa, em que medida a abertura de capital da 

companhia estadual foi positiva para os usuários dos serviços e em quais pontos ela foi prejudicial? 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

A pesquisa para a qual V.Sa. está convidado a contribuir tem como objetivo investigar o que 

governantes, técnicos, gestores e especialistas pensam a respeito do modelo de gestão da 

companhia de saneamento de seu Estado e seus impactos sobre a cobertura, a integralidade, a 

qualidade e a sustentabilidade econômica dos serviços prestados, entre outros aspectos. 

A seleção dos participantes, incluindo o seu nome, foi feita a partir de documentos oficiais e 

da indicação de outros atores-chave consultados anteriormente. Esse processo de amostragem 

considerou pessoas que reconhecidamente possuem conhecimentos relevantes sobre 

diferentes aspectos ligados a este tema. 

Sua colaboração se efetivará por meio de uma entrevista semiestruturada. Essa dinâmica, cuja 

duração é indeterminada, foi escolhida devido à possibilidade de extrapolação do roteiro 

básico previamente elaborado, na medida em que as respostas forem dadas. Tal flexibilidade 

seria impossível, por exemplo, nos questionários padronizados. 

V.Sa. terá total liberdade para dizer o que pensa, bem como para deixar de responder alguma 

questão com a qual não se sinta confortável. Para sua segurança, essa conversa será gravada. 

O conteúdo de suas falas será posteriormente transcrito e analisado com o auxílio de métodos 

qualitativos. Sua identidade será preservada e seu nome não será diretamente associado a 

nenhum resultado apresentado. 

Todo material produzido (arquivos de áudio, Termo de Consentimento e transcrições) ficará 

armazenado em local seguro e será manuseado com absoluto sigilo e discrição somente pelos 

pesquisadores responsáveis, garantindo sua total privacidade. Durante um período de cinco 

anos, ele poderá ser aproveitado para subsidiar a execução de outros trabalhos de caráter 

científico ou educativo. Depois deste prazo, ele será inutilizado. 

Sua participação voluntária neste estudo é muito importante. Entretanto, caso desista de 

contribuir ou ainda se precisar se retirar, não haverá restrições ou penalidades de qualquer 

natureza. Para interromper a conversa, basta que V.Sa. manifeste sua vontade ao pesquisador 

responsável no momento que considerar mais conveniente. 
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CONTATOS 

Se julgar necessário, a equipe responsável pode fornecer esclarecimentos adicionais sobre 

essa pesquisa, através dos seguintes meios de contato: 

 Avenida Antônio Carlos, 6627 - Escola de Engenharia / UFMG - Bloco 1, Sala 4621 - 

CEP 30110-090 

 Telefones: (31) 3409-1014 / 3409-1882 

Coordenadora 

Sonaly Cristina Rezende Borges de Lima  E-mail: srezende@desa.ufmg.br 

Pesquisador 

Thiago Guedes de Oliveira    E-mail: thiagog@ufmg.br 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFMG 

Av. Antônio Carlos, 6627 - Unidade Administrativa II, 2º andar, Sala 2005 - CEP 31270-901 

E-mail: coep@prpq.ufmg.br / Telefone: (31) 3409-4592 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Li as informações contidas neste documento antes de assiná-lo. Declaro que toda a linguagem 

técnica utilizada na descrição do trabalho foi satisfatoriamente explicada e que todas as 

minhas dúvidas foram respondidas.  

Confirmo também que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento. Compreendo que 

sou livre para me retirar da pesquisa a qualquer momento, sem perda de benefícios ou 

qualquer outra penalidade. 

Dou meu consentimento de espontânea vontade para participar deste estudo. 

 

________________________________________________________________________ 

NOME LEGÍVEL DO PARTICIPANTE 

 

_________________________________________                      ___________________ 

       ASSINATURA DO PARTICIPANTE      DATA 

 

_________________________________________                      ___________________ 

       ASSINATURA DO PESQUISADOR      DATA 
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Apêndice C – Medidas de Posição Representadas nos Gráficos Box-Plot 

TABELA C.1 – Medidas de posição da Figura 5.5 

Ano Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

2000 99,52 95,78 100,00 75,00 100,00 

2008 100,00 99,28 100,00 92,31 100,00 

Fonte: IBGE (2012a). 
 

TABELA C.2 – Medidas de posição da Figura 5.6 

Ano Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

2000 31,33 13,33 66,67 1,36 100,00 

2008 40,00 19,15 73,09 4,48 100,00 

Fonte: IBGE (2012a). 
 

TABELA C.3 – Medidas de posição da Figura 5.7 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA 2,38 0,69 5,71 -21,05 22,61 

Outras 5,22 2,23 8,52 -58,58 28,73 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
 

TABELA C.4 – Medidas de posição da Figura 5.8 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA -5,42 -11,09 -2,03 -25,98 0,10 

Outras -8,99 -16,21 -5,49 -35,23 8,08 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 

 

TABELA C.5 – Medidas de posição da Figura 5.9 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA -0,97 -2,77 -0,32 -39,29 4,76 

Outras -1,25 -4,65 -0,31 -40,86 9,00 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
 

TABELA C.6 – Medidas de posição da Figura 5.10 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA 1,71 0,37 6,10 -0,07 46,10 

Outras 2,56 0,89 7,41 -3,45 55,33 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
 

TABELA C.7 – Medidas de posição da Figura 5.11 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA 6,52 4,11 12,01 -1,41 42,35 

Outras 7,27 3,20 13,20 -39,19 51,47 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
 

TABELA C.8 – Medidas de posição da Figura 5.12 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA -2,56 -9,49 -0,18 -42,75 32,41 

Outras -0,49 -4,48 3,27 -49,71 32,58 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
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TABELA C.9 – Medidas de posição da Figura 5.13 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA 1,64 0,37 4,74 -12,85 21,23 

Outras 0,96 -0,35 3,09 -30,83 37,79 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
 

TABELA C.10 – Medidas de posição da Figura 5.14 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA -0,22 -0,56 0,01 -4,93 4,11 

Outras -0,29 -1,34 0,12 -17,56 15,70 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
 

TABELA C.11 – Medidas de posição da Figura 5.15 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA -0,47 -1,66 -0,02 -8,18 7,78 

Outras -0,72 -4,27 0,07 -49,62 39,52 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
 

TABELA C.12 – Medidas de posição da Figura 5.16 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA -0,09 -0,30 0,16 -2,57 3,72 

Outras -0,07 -0,59 0,38 -14,78 12,82 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
 

TABELA C.13 – Medidas de posição da Figura 5.17 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA -1,78 -6,83 -0,79 -45,26 -0,20 

Outras -3,48 -8,51 -1,41 -54,83 5,54 

Fonte: IBGE (2012b; 2012c). 
 

TABELA C.14 – Medidas de posição da Figura 5.18 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA 0 0 1,36 -99,52 100,00 

Outras 0 0 26,11 -100,00 100,00 

Fonte: IBGE (2012a). 

 

TABELA C.15 – Medidas de posição da Figura 5.19 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA -0,62 -23,70 0 -100,00 100,00 

Outras 0 0 2,35 -100,00 100,00 

Fonte: IBGE (2012a). 

 

TABELA C.16 – Medidas de posição da Figura 5.20 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA 0 0 0 -100,00 100,00 

Outras 0 0 0 -100,00 100,00 

Fonte: IBGE (2012a). 
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TABELA C.17 – Medidas de posição da Figura 5.21 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA 0,20 0 15,07 -24,24 100,00 

Outras 0 0 6,10 -100,00 100,00 

Fonte: IBGE (2012a). 

 

TABELA C.18 – Medidas de posição da Figura 5.22 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA 0 0 0 -87,02 99,52 

Outras 0 -9,43 0 -100,00 100,00 

Fonte: IBGE (2012a). 

 

TABELA C.19 – Medidas de posição da Figura 5.27 

Prestadora Mediana 25% 75% Mín. Máx. 

COPASA 0 0 5,00 -16,67 100,00 

Outras 0 0 0 -100,00 100,00 

Fonte: IBGE (2012a). 

 


