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Estrutura
do curso
Objetivo do Curso – Fluxo de Projeto de Infraestrutura

Planejamento de Longo Prazo

▪ Identificação de projetos prioritários:
quais projetos maximizam o bem
estar da sociedade? Como priorizar e
construir um pipeline de curto, médio
e longo prazos?

▪ Modalidade: quais projetos devem ser
implementados via Concessão/PPP e
quais devem ser implementados via
obra pública?

Estruturação do Projeto

▪ Regulação Econômica:
– Quando devemos regular os preços

▪

de serviços de infraestrutura?
– Qual o modelo regulatório mais
adequado?
Desenho do Contrato:
– Qual a alocação de riscos mais
eficiente?
– Como gerar incentivos para
aumento da qualidade de serviço?
– Como planejar os investimentos
necessários?

Execução

▪ Monitoramento do Contrato:
como assegurar o
cumprimento do contrato?

▪ Revisões: Como reequilibrar
o contrato respeitando a
alocação de riscos?

▪ Implementação: Como
implementar e financiar o
projeto?

Setores: Aeroportos, Rodovias, Saneamento, Energia Elétrica, Gás Natural, Educação, Saúde
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Estrutura
do curso

01

Introdução às PPPs

03

Regulação Discricionária

envolvimento do governo em infraestrutura,
comparação do modelos de obra pública e
concessões/PPPs.

Principais características, as revisõs
tarifárias periódicas, divisão de riscos entre
as partes.

02

Quando e como regular?

04

Desenho de Contrato

condições de mercado para regulação de
preços e tipos regulatórios (regulação por
contrato e discricionária).

regras de edital e contrato: barreiras à
entrada, alocação de riscos, regras de
remuneração, investimento e qualidade de
serviço.
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Estrutura
do curso

05

Aeroportos

07

Saneamento

quando regular, tipos de regulação,
principais regras de edital e contrato.

quando regular, tipos de regulação,
principais regras de edital e contrato.

06

Rodovias

08

Prova

quando regular, tipos de regulação,
principais regras de edital e contrato.
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Visão

setorial
Atividades

Processos

Manejo de
Água Pluvial

Microdrenagem

Macrodrenagem

Captação de
Água Fluvial

Tratamento
e Reservação

Distribuição

Coleta

Tratamento
e Destinação

Reutilização

Geração

Coleta
e Destinação

Tratamento
e Aproveitamento

FOCO DESSA APRESENTAÇÃO

DRENAGEM

ÁGUA

ESGOTO

RESÍDUOS
SÓLIDOS
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Visão

setorial
Sistema de Saneamento | Água e Esgoto

page
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Fonte: Sustainable Sanitation and Water Management

Visão

setorial
Sistema de Saneamento | Corpos Hídricos

Fonte: CNI 2018
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Visão

setorial

Água e Esgoto - Panorama do Setor no Mundo
160%

Atendimento de água

140%

120%

99%
100%

87%

83%

89%

80%

67%
60%

40%

20%

50 - 75%

< 50%

< 50%

Coleta de Esgoto

160%

Mundo

Países Desenvolvidos

76% - 90%

Países em desenvolvimento

91 - 100%

Países menos desenvolvidos

0%

140%

120%

96%

100%

80%

64%

57%
60%

50%
40%

36%

20%

50 - 75%

< 50%

< 50%

Mundo

Países Desenvolvidos

76% - 90%

Países em desenvolvimento

91 - 100%

Países menos desenvolvidos

0%

Fonte: Drinking Water and Sanitation 2014 - World Health Organization & UNICEF 2012; SNIS 2015 (Dados do Brasil)
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Visão

setorial
Tratamento de Esgoto - Panorama do Setor no Mundo

Fonte: CNI
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Visão setorial

Brasil
Atendimento de água
o O atendimento não
implica a disponibilidade
de água; apenas a
infraestrutura física
necessária
para o
abastecimento

Perdas de água
o Volumes produzidos,
mas não
disponibilizados.

57%
74%
90%
91%

Brasil

Brasil

89%

83% Atendimento -Total

38% Perdas de Água – (m³)

Coleta de esgoto
o As regiões mais
desenvolvidas tem os
maiores índices, com
destaque para o
Sudeste. Isso ocorre
porque essas regiões já
tem altos índices de
atendimento de água
Brasil
52% Atendimento (Coleta) - Total

o Causas: vazamentos em
adutoras, redes, ramais,
conexões, reservatórios,
etc.

47%
46%

35%
35%
36%

Tratamento de esgoto
11%
27%

o O esgoto coletado mas
não tratado é destinado
in natura nos recursos
hídricos

52%

81%
18%
80%
36%
92%
53%

79%
43%

69%
49%

93%
44%
Brasil
75% Tratamento - sobre o Esgoto Coletado
45% Tratamento - sobre o Esgoto Total
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Fonte: SNIS 2016
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Quando

regular?
monopólio natural
a função custo é subaditiva?

01
3 questões

competição
intra/intermodal
existem produtos substitutos?

03

02

barreiras de
entrada
Existem custos
afundados (sunk costs?)
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Quando

regular?
Água e Saneamento: Função sub-aditiva de custo?
Característica: economias de
escala
▪ Vantajosidade da prestação de
serviço por uma única empresa

Característica: economias de escopo
▪ Custos comuns na operação de serviços de água e esgoto, tornando desejável a
prestação de serviços por uma única empresa
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Quando

regular?
Água e Saneamento: Função sub-aditiva de custo?
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Quando

regular?
Água e Saneamento: Função sub-aditiva de custo?
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Quando

regular?
Água e Saneamento: Função sub-aditiva de custo?
Economias de escala e escopo na cadeia de água e esgoto
▪ Não há consenso na literatura com relação à existência de economias de escala em
água e saneamento.
▪ Evidências de que apenas companhias pequenas se beneficiam de economias
de escala – aparente existência de treshold.

▪ Para provisão conjunta de água e saneamento (economias de escopo) as evidências
empíricas também são inconclusivas.
▪ Evidências de que apenas companhias pequenas se beneficiam de economias
de escopo – aparente existência de treshold.
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Quando

regular?
Água e Saneamento: Função sub-aditiva de custo?
Economias de escala e escopo na cadeia de água e esgoto
▪ Número e tamanho dos sistemas e companhias de água e esgoto difere muito entre
países:
▪ Na Europa, em geral grande número de pequenas empresas e pequeno número
de grandes empresas

▪ Inglaterra e País de Gales: pequeno número de grande companhias, tanto para
água quanto para saneamento
▪ Escócia e Irlanda do Norte: uma companhia
▪ França: companhias municipais
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Quando

regular?
Característica: América Latina
apresenta heterogeneidade entre os
países. Argentina e Chile (empresas
de maior escala), Brasil apresenta
companhias estaduais e municipais e
nos demais países a presença de
empresas de menor porte
(locais/municipais).
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Características

da rede
Água e Saneamento: custos afundados?
Característica: no setor de
saneamento a maior parte dos ativos
são subterrâneos, enterrados (redes
de água e esgoto):
▪ Estado de conservação díficil de
se determinar
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Características

da rede
Água e Saneamento: custos afundados?
Característica: no setor de
saneamento a maior parte dos ativos
são subterrâneos, enterrados (redes
de água e esgoto):
▪ Custo de manutenção elevado e
complexidade para detecção de
vazamentos nas tubulações.
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Quando

regular?
Água e Saneamento: custos afundados?
▪ Custo fixo elevado:
▪ Pouca flexibilidade para faseamento dos investimentos
▪ Investimentos de longa maturação
▪ Ao contrário de gás e eletricidade água é pesada e portanto seu transporte por longas
distâncias é caro. Além disso, o consumo de energia para bombear água pelas redes de
distribuição é elevado (2/3 do valor final ao consumidor são custos de distribuição)

▪ Ativos específicos e existências de sunk costs:
▪ Inexistência de usos alternativos
▪ Baixo valor de revenda
▪ Possibilidade remota de saída dos prestadores de serviço do mercado (não contestável)
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Características

da rede

Água e Saneamento: produtos substitutos?

Característica: no setor de água e
saneamento a qualidade dos
produtos é de difícil verificação pelo
usuário-consumidor:
▪ Necessidade de estrutura
regulatória adequada que proteja o
consumidor ao monitorar/regular a
qualidade de produtos e serviços
ofertados pelos prestadores de
serviço.
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Características

da rede

Água e Saneamento: produtos substitutos?

Característica: essencialidade no uso e no
consumo dos produtos (água e esgoto):
▪ Direito humano a água e saneamento
básico.
▪ Universalização do atendimento não pode
depender da capacidade de pagamento
do usuário.
▪ Geração de externalidades positivas e
negativas para a saúde pública, meio
ambiente e recursos hídricos.
▪

Menor custo sistema de saúde, maior
produtividade, valorização imobiliária
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Quando

regular?
Água e Saneamento: produtos substitutos?
▪ Demanda inelástica: possibilidade de extração de rendas significativas pelo
prestador de serviço (monopólio)
▪ Para alguns usos a demanda pode não ser tão inelástica (usos que não sejam
para subsistência)
▪ Perspectivas de introdução de competição (horizontal) em diferentes atividades da
cadeia de água e esgoto têm se revelado limitadas por razões econômicas, mas
mais ainda por razões sociais
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Quando
regular?

a necessidade de regulação de
preços é mais evidente do que
em outros setores de redes
urbanas, dada a
essencialidade dos serviços e
ausência de produtos
substitutos.

sub-aditividade (para pequenas
firmas) e existência de custos
afundados (sunk costs)
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Reforma das

indústrias de rede
atividades competitivas
Isolar as atividades competitivas e promover competição através de
desenhos de Mercado (ex: leilões diários de energia). Promoção da
competição gera aumento de bem estar, menores preços para
consumidores finais.

monopólios naturais
Separação das
atividades (unbundling)

Objetivo 1: Separação das atividades competitivas das não competitivas
a serem reguladas facilita o trabalho do regulador: Isola o problema de
informação assimétrica ao segmento que realmente interessa
(monopólios naturais).
Objetivo 2: Regulação deve ser aplicada para proteger consumidores
contra poder de mercado e maximizar o bem estar da sociedade.
• Tipo de regulação: regulador deve decidir tipo de contrato/jogo a
ser oferecido.
• Informação assimétrica: regulação deve reduzir as informações
assimétricas entre o regulador e a firma a ser regulada.
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Estrutura típica da indústria
de eletricidade

Atividade Competitiva

Monopólio Natural

Atividade Competitiva

page
030

Estrutura típica da indústria
de água e saneamento

FOCO DESSA APRESENTAÇÃO

Atividades

Processos

Captação de
Água Fluvial

Tratamento
e Reservação

Distribuição

Coleta

Tratamento
e Destinação

Reutilização

ÁGUA

ESGOTO

Monopólio Natural
Bundling das Atividades
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Modelos

Participação Privada
Participação Privada no Mundo

Histórico crescente
de participação
privada no setor de
água e saneamento,
tanto em volume de
investimentos quanto
no número de
projetos
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Modelos

Participação Privada
Participação Privada no Mundo

Existência de
diversos modelos de
parceria entre
público e privado.
Modelos de
concessões são
muito comuns e
privatizações
existem em menor
número
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Modelos

Participação Privada
Participação Privada na América Latina

Existência de
diversos modelos de
parceria entre
público e privado.
Modelos de
concessões são
muito comuns e
privatizações
existem em menor
número
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Agências
Reguladoras

Na Europa existem
reguladores
nacionais como a
Ofwat, Reguladora
das Distribuidoras de
Água no Reino
Unido. Na América
Latina a
predominância é de
agências
reguladoras
subnacionais.
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Modelos

regulatórios
▪ Regulação Discricionária
▪ Cost of Service – regime dominante (60% dos países)
▪ Price Cap
▪ Yardstick competition – performance comparada com empresa mais eficiente – utilizada
geralmente em regulações por incentivos (ex: Price Cap)

▪ Regulação por contrato
▪ Sunshine regulation
▪ Comparação de performance – não para regular preços “name and shame”
▪ Evidências de impacto positivo sobre performance na Holanda (De Witte and Saal 2010)

▪ Regulação da Qualidade
▪ Dimensões adicionais incoporadas à regulação – por exemplo, trajetória decrescente de
perdas
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Modelos

regulatórios
Regulação Discricionária
▪ Regulação Discricionária na Inglaterra. Responsabilidade da The Water Services Regulation Authority (Ofwat) por
regular os serviços de água e saneamento. Revisões tarifárias a cada 5 anos – regulação Price cap. Estabelecida em
1989 para regular as 10 empresas estatais inicialmente privatizadas. Hoje são 18 empresas privadas no pais. No Reino
Unido, de forma geral, como foi adotada a estratégia de privatização de redes inteiras, a regulação discricionária se
mostrou mais apropriada.
▪ Outros países como Estados Unidos e Austrália seguiram também a regulação discricionária, mas dado o seu tamanho
maior, optaram por uma regulação a nível estadual realizada por agências reguladoras multisetoriais. Uma vantagem do
modelo inglês é a consistência na regulação por todo território.
▪ Outra diferença é que nos Estados Unidos, ao contrário de Reino Unido e Austrália, a regulação por custo de serviço é
comum.

Regulação por contrato
▪ Já no caso da França e Alemanha foi adotado a Regulação por Contrato, em que as empresas concorrem pelo direito de
prestar o serviço. A regulação é realizada a nível local.
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Modelos

Participação Privada
Processos Recentes de Reestatização

Países em desenvolvimento:
▪ Argentina
▪ Bolívia
▪ Egito

Países em desenvolvimento:
▪ França (Paris, Grenoble, etc)
▪ Alemanha (Berlin)
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Modelos

Participação Privada
▪ Saneamento na França era utilizado como referência de participação privada no setor, inspirando outros
países ao redor do mundo a adotar o modelo de concessão. As multinacionais francesas tiveram papel
relevante no processo de privatização em outros países, como por exemplo, na Argentina.

▪ Saneamento em Paris foi concedido em 1985 em dois lotes, um para Suez e outro para Veolia. O contrato
tinha um prazo de 25 anos e não houve um procedimento competitivo formal.

▪ Em 2009, Paris decidiu não renovar o contrato com a empresa privada e reassumiu os serviços de
saneamento. Na última década, Paris foi uma em mais de 40 municipalidades que reassumiram os serviços de
saneamento. Dentre os motivos para esse movimento, alegou-se: tarifas altas, captura do regulador e
eficiências do privado não repassadas para o usuário.

▪ Apesar das remunicipalizações recentes, o setor privado ainda é bastante forte na França, tendo 4.700
concessões (2/3 dos franceses são atendidos por empresas privadas).

▪ Após a Lei de Sapin de 1993 (reformas microeconômicas para aumento da transparência), a competição
aumentou de 2,6 licitantes por certame para 4,5.

▪ Em 2006, foi criada a agência reguladora nacional de saneamento. Embora não determine as
tarifas, ela tem um papel importante ao aprimorar a transparência do setor com a organização
de banco de dados centralizado e provisão de apoio técnico às municipalidades.
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Modelos

Participação Privada
▪ Principais problemas do caso francês:
– Regulação Municipal tende a gerar problemas de corrupção e captura do regulador.
– Relação muito próxima entre executivos das empresas de saneamento e políticos: Generosas
contribuições para campanhas e em muitos casos propina. Como só havia praticamente duas
empresas no mercado, havia pouca competição. Era comum ter contratos com prazos longos

concedidos diretamente sem licitação.

– Falta de transparência, accountability e regulação insuficiente.
– Falta de capacidade técnica dos municípios de fazer a regulação dos contratos de saneamento.
▪ Resultados:
– Em Paris, os parceiros privados conseguiram reduzir as perdas de água de 24% para
4%, fizeram um bom trabalho em termos de qualidade de serviço e manutenção da
infraestrutura. Entretanto, isso veio acompanhado de um aumento da tarifa considerável durante
os 25 anos de concessão.
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Modelos

regulatórios Brasil
Participação Privada no Brasil

(15% da população)
Fonte: Abcon Sindicon
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Modelos

regulatórios Brasil

Investimentos do Setor Privado

Investimentos realizados (R$ MM)
Privado

Publico

Meta Plansab

Investimento Total

20.91

21.23

21.66

22.25
12.38

13.87

12.20

13.42

13.64

14.90

13.45

11.70

9.58
7.68

8.85

7.00

0.73
2008

0.68
2007

11.80

10.81

11.53

13.14

11.55

12.10

11.30

0.85
2009

0.73
2010

0.65
2011

1.32
2012

2.34

3.10

2.64

2.40

2013

2014

2015

2016

Gestão dos serviços de água e esgoto

9.30

2017-2033

Investimentos Privados

% de municípios

37,6 bilhões já contratados

Prestadores Locais e
Microrregionais Públicos
27%

Prestadores Regionais
Públicos

Prestadores Privados
2%*

71%
*O percentual de Prestadores
Privados sobe para 6% quando
são consideradas as concessões
parciais.

13,3 bilhões
já realizados
até 2016

12,8 bilhões
previstos
de 2017 até 2021

11,5 bilhões
restantes
até o fim dos prazos
Fontes: Abcon e Sindcon, SNIS, SPRIS
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Modelos

regulatórios Brasil
A Nova Era do Saneamento
Marcos Regulatórios e Operações

1993
Lei de Licitações

1995
Lei de
Concessões
Primeiras Concessões Privada
no Saneamento - Limeira e
Ribeirão Preto

2004
Lei de PPPs
Federal

2007
Lei de
Saneamento

2018
MP
Saneamento

PPP de Água da Sabesp
PPP de Esgoto de Rio Claro

Comparação
1970 - Planasa
Contrato de programa
(Monopólio)

Auto-regulação

Titularidade do Estado

2007 - Lei do Saneamento, 11.445/2007

2018 - MP do Saneamento, 844/2018 (Caducou)

Contrato de Concessão
(Ambiente competitivo)

Contrato de concessão (Ambiente Competitivo)
Antes de assinar um Contrato de Programa, o Município é
obrigado a realizar um chamamento público para demais
interessados

Agência reguladora

- ANA edita normas e media eventuais conflitos entre entes
subnacionais,
- Agencias Locais as aplicam/adequam, fiscalizam contratos

Titularidade do Município (Fora da RM)

Reforça Titularidade do Município
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Modelos

regulatórios Brasil
Municípios brasileiros regulados em saneamento

Fonte: CNI
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Modelos

regulatórios Brasil
▪ Regulação Discricionária
▪ Cias Estaduais - Sabesp, Adasa

▪ Regulação por contrato
▪ Concessões municipais diretas ou indiretas (através da Cia Estadual)
▪ AP5
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Modelo regulatório

Sabesp
• Revisão Tarifária Ordinária: a cada ciclo tarifário (4 anos), determina a Tarifa
Média Máxima (P0) que assegure o equilíbrio econômico-financeiro da
concessão, garantindo a modicidade tarifária e os incentivos a ganhos de
eficiência
• (A) Receita Requerida (R$): somatório dos custos operacionais eficientes,
recuperação do capital investido(depreciação/amortização) e remuneração
(WACC)
• (B) Mercado (m³): volumes faturados de água e esgoto em toda área de
concessão
• P0 = Tarifa média máxima = (A)/(B), em R$/m³
• Reajuste Tarifário Anual : anualmente, as tarifas são atualizadas pela inflação
acumulada em 12 meses (IPCA) menos os ganhos de eficiência estimados pelo
Fator X (futuramente, adicionado ou reduzido índice de qualidade – Fator Q)
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Modelo regulatório

Sabesp

𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1 ∗ (1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴 − 𝑋 ± 𝑄ሻ
•

IPCA: 12 meses anteriores à data-base

•

Fator X: Fator de compartilhamento de eficiência que transfere aos usuários parte dos ganhos de

produtividade obtidos pela empresa
•

Fator Q: Índice Geral de Qualidade que objetiva manter padrões de qualidade da prestação dos
serviços
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Alocação

de riscos

as partes
É o exercício de definir que
parte assumirá risco
específico, ou seja,mdefinir
quais riscos e em que
extensão serão assumidos
pelos parceiros privado e
público.

racional
O driver para alocação de
riscos deve ser Value for
Money.

P
R
I
V
A
D
O

P
Ú
B
L
I
C
O

T

trade-off
Transferência de Risco ao
parceiro privado gera
↑ Eficiência e ↑ Prêmio de
Risco.

ponto ótimo
Em teoria, o ponto ótimo de
transferência de risco é o
ponto em que o VFM marginal
da transferência de risco é
negativo.
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Riscos Pré-operacionais

Disponibilização do terreno

Riscos operacionais

Receita (demanda)

Ambiental

Operacional

Construção

Tecnológico

Alocação

de riscos

Riscos do negócio saneamento – visão do privado
BANCOS

Risco de Crédito
Mitigante: Setor Prioritário nos bancos de Desenvolvimento;
Margens elevadas e baixo risco de demanda

GOVERNO

CONCESSIONÁRIA

Risco de Demanda
Mitigante: Baixa elasticidade de demanda por água

Risco Político
Mitigante: Contratos bem elaborados
Risco de Inadimplência da Contraprestação
(no caso de PPP)
Mitigante: Garantias Consistentes

USUÁRIOS

MEIO AMBIENTE

Risco Ambiental
Mitigante: Licenças e Contratos de obra/serviços bem
elaborados
Risco Hidrológico
Mitigante: Sistema de captação diversificado

Risco de Inadimplência da Receita Tarifária
(no caso de Concessão)
Mitigante: Gestão Comercial Ativa;
Receita é bastante pulverizada
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Risco

de Construção

Característica: as redes de água e
saneamento estão integradas a
outras redes urbanas:
▪ Expansão da infraestrutura
associada ao planejamento
urbano.
▪ Risco de interferências
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Risco

Tecnológico

Característica: setor de saneamento
tem sido caracterizado por mudanças
lentas no padrão tecnológico:
▪ Ativos de vida útil prolongada

▪ Ganhos de eficiência mediante
avanços tecnológicos não foram
representativos nas últimas
décadas.
▪ Redes inteligentes?
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Alocação

de riscos
▪ Diferentes tipos de consumidor impactam no risco de demanda: comercial, residencial, industrial. Qual será o
perfil de consumidores no futuro? Qual será o crescimento populacional? Para onde a cidade vai crescer?
▪ Um problema do setor no brasil é o alto nível de inadimplência, resultando em um risco maior de receita
▪ Os projetos nesse setor se caracterizam geralmente por ser brownfield, com a expansão de infraestruturas já
existentes
▪ Maior risco nesse setor está relacionado à previsão de como a rede de saneamento vai se expandir e quais serão
os investimentos necessários. Como visto, nos casos de infraestrutura de rede, o nível de incerteza é maior (ex.:
risco maior em cidade com crescimento acelerado). Por isso, é comum a utilização de Regulação Discricionária
▪ Na Regulação por Contrato limita-se a flexibilidade do poder público de definir o programa de investimento e as
alternativas de crescimento da rede. Foco em possíveis investimentos já mapeados
▪ Por enquanto, não houve mudanças tecnológicas que trouxessem grandes incertezas para o setor
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Regras de leilão

e participação
tarifa

equity up front

Modicidade tarifária (beneficia
usuários do ativo).
Isoladamente, pode incentivar
ofertas temerárias.

outorga fixa
Up front para assinatura indica
capacidade financeira.
Pagamentos ao longo do
contrato dificultam
financiabilidade.

Indica capacidade financeira.
Ineficiências financeiras e
incetivo para antecipação de
obras.

variável
de leilão

aporte governo
Redução do risco de crédito ao
longo do contrato. Desintentivo
para qualidade do serviço
(pagamento por obra).

outorga variável

contraprestação

Compartilhamento do risco de
demanda. % elevados da
receita bruta desincentivam
receitas acessórias.

Incentivo para qualidade do
serviço. Maior risco de crédito
do poder concedente.
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Regras de leilão

e participação
objetivo do leilão
Seleção de players mais
capacitados
Separação entre certame e
concessão.

sustentabilidade

01

02

Geração de recursos para solução de
questões do próprio projeto ao longo
da concessão

Variável de leilão
(pontos a serem
considerados)

regulação eficiente
Incentivos para cumprimento do
contrato

04

03

planejamento setorial
Compatível com política tarifária
Geração de recursos para sistema
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Regras de leilão

e participação
Barreiras não podem limitar em excesso a competição ou desencorajar players altamente qualificados
a participar, pois eles têm menos chances de competir em preço com bidders menos qualificados.

barreiras financeiras
Objetivo é demonstrar capacidade de
levantar equity e dívida para o projeto.
Equity up front: aderente ao programa de
Capex. Capacidade financeira: investimento
em projetos e/ou dívida de longo prazo em
projetos passados de perfil similar.

barreiras técnicas
Objetivo é demonstrar capacidade técnica
para enfrentar os desafios e complexidades
de um projeto de infraestrutura. Operação
Técnica: Exemplos - VDMA mínimo em
rodovias, Pax/ano mínimo em aeroportos.

exigências societárias
Operador subcontratado ou como parte do
consórcio? Equity pode indicar maior
compromisso. Porém, alguns players são
prestadores de serviço e não investidores.
% mínima do operador no consórcio?
Número máximo de participantes?

restrições concorrenciais
Player pode ter mais de uma concessão
(monopólio local)? Ex: aeroportos no Brasil.
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Regras de leilão

e participação
Exemplo Teste de Mercado: Saneamento AP5 RJ

Possíveis Critérios de Habilitação
1 Número de Concessões
1.
2 Número de habitantes total das concessões/operações
2.
3 Número de habitantes da maior concessão/operação
3.
4 Opera esgotamento (sim/não)
4.
5 Faz gestão comercial (sim/não)
5.
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Regras de leilão

e participação
Exemplo Teste de Mercado: Saneamento AP5

Águas do Brasil

10

sim

sim

# habitantes
servidos
pelas
concessões
1.800.000

Solvi

1

sim

sim

1.700.000

1.700.000

Foz do Brasil

7

sim

sim

1.500.000

405.000

CIBESaneamento

3

sim

sim

1.445.000

735.000

Ambient

0

sim

não

560.000

560.000

CabAmbiental

10

sim

sim

510.000

140.000

Uniáguas

0

não

não

330.000

330.000

Saneatins

1

sim

sim

220.000

220.000

Camargo

0

sim

não

156.000

156.000

OHL/Perenge

7

sim

sim

127.000

50.000

Conasa

2

sim

sim

76.000

50.000

Potenciais
Licitantes

Opera
# Concessões
em
Esgoto

Gestão
Comercial

# habitantes
da maior
concessão
478.000
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Regras de leilão

e participação
Exemplo: Barreiras de Entrada Saneamento AP5
66.1.

Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de

direito público ou privado, registrado(s) no CREA, que comprove(m) a experiência da
LICITANTE na operação de sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento

sanitário em município com população total igual ou superior a 150.000 (cento e
cinquenta mil).

66.1.1.

Para fins do atendimento ao quantitativo previsto no item 68.1, será admitida

a somatória de quantitativos, conforme autorizado pelo item 78.2, desde que a
população total de cada um dos atestados não seja inferior a 75.000 (setenta e cinco
mil).
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Mecanismo

de remuneração
Objetivo: criar incentivos financeiros para prestação de um serviço de qualidade

Tarifa
(usuários)

Rec. Acessória
(usuários)

Pagamentos
Periódicos
(Governo)

Aportes por
Obras
(Governo)

Mecanismo de Remuneração

Disponibilidade
do serviço

Qualidade
do serviço

Índice de atualização
da remuneração
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Mecanismo

de remuneração

Modelos de Negócios

Concessão Plena
$$$
Tarifa
Usuários

e
Água

e
Manutenção,
Operação e
Gestão Comercial

Esgoto

Concessão Parcial

Ex.: AP5, Blumenau

$$$
Usuários

Tarifa

Ex.: Prolagos, Campo Grande, Cuiabá, Niterói,
Sumaré, Paraíba, Manaus

ou
Água

e
Esgoto

Manutenção,
Operação e
Gestão Comercial

PPP
$$$
Contraprestação
Governo*

e/ou
Água

e
Esgoto

Manutenção,
Operação e
Gestão Comercial

Ex.: Pernambuco, Mirante, SPAT, Sistema
Produtor São Lourenço
*pode haver a complementação da Receita Tarifária
paga pelos Usuários. No entanto, ainda não há
contratos nessa modalidade em Saneamento.

Locação de Ativos
$$$
Aluguel
Governo

Ex.: Campos de Jordão, São José dos Campos,
Capivari e Belém

e/ou
Água

Esgoto
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Mecanismo

de remuneração

Modelos de Negócios I Contratos Assinados
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Fonte: SPRIS

Mecanismo

de remuneração
Impacto da operação privada
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Mecanismo

de remuneração
Arranjos juridicos institucionais:
$$ Outrorga vai para a Entidade Metropolitana e é dividida entre estados e municípios
1

Entidade
Metropolitana
(Municípios da RM e
Estado do RJ)

Alinhamento com a ADI 1842 (decisão do
STF de set 2013: 24 meses para criar
Entidade Metropolitana)

✓ Contrato de
concessão de
água e/ou
esgoto

CONCESSIONÁRIO
PRIVADO

$$ Outrorga vai para municípios
2

Fora da Região Metropolitana
Município

✓ Contrato de
concessão
do serviços
de água e/ou
esgoto

CONCESSIONÁRIA
Empresa privada
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Mecanismo

de remuneração
Arranjos juridicos institucionais: gestão associada + subdelegação
3

Gestão Associada
Município

Governo do
Estado
✓ Convenio de
✓ Leis autorizativas
(Estadual e
Municipal)

•

cooperação

$$ Outorga vai para a Cia Estadual

✓ Contrato de
Programa

Gestão
associada da
prestação de
serviços de
abastecimento de
água e
esgotamento

✓ Contrato de

Elaboração
conjunta do
Plano de
Saneamento
Básico dos
Municípios

subdelegação

CIA ESTADUAL DE
SANEAMENTO

SUBDELEGATÁRIO
Empresa privada

✓ Necessidade de interação com cada município individualmente para negociar a
regularização dos instrumentos jurídicos
✓ Caso o município pertença a região metropolitana, quando da criação da Entidade
Metropolitana, esta deverá ratificar os contratos de programa existentes, evitando
questionamento quanto ao descumprimento da decisão do STF – ADIN 1842

page
069

Mecanismo

de remuneração
Situação dos planos municipais de saneamento básico
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Regulação

de investimento
Objetivo: reforçar/complementar os incentivos para que o privado realize os investimentos necessários

Tempo
+ Incerteza

- Incerteza

Mecanismos de
Inclusão de Obras

Investimentos
Mandatórios

O que exigir em termos
de investimentos
mandatórios e quando?

Quais são as diretrizes de
investimento?

Existirão gatilhos de
investimento? Quais valores
devem ativar esses gatilhos?
Inclusão de obras em
revisões periódicas? Limites
de inclusão?
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Regulação

de investimento
Saneamento AP-5 Rio de Janeiro
▪ A Regulacão de investimentos no caso da AP-5 define um plano de metas de cobertura, atendimento e tratamento.
▪ A Meta de Cobertura estabelece a porcentagem mínima de economias localizadas na ÁREA DA CONCESSÃO para
as quais as infraestruturas de coleta de esgotamento sanitário estarão disponíveis e operacionais.
▪ A Meta de Atendimento fixa a porcentagem mínima de economias localizadas na ÁREA DA CONCESSÃO que
deverão estar efetivamente conectadas às infraestruturas de coleta de esgotamento sanitário.
▪ A Meta de Tratamento consiste no número de economias que tem o seu esgoto coletado, transportado e tratado em
relação ao total de economias com esgoto coletado e transportado.
▪ Para assegurar o cumprimento destas metas, a CONCESSIONÁRIA teria de investir tanto para disponibilizar os
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO aos USUÁRIOS que atualmente não os têm, como investir no
crescimento vegetativo do SISTEMA, para garantir o acompanhamento do aumento da população ao longo do
período da CONCESSÃO.
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Regulação

de investimento
Saneamento AP-5
▪ Área Geográfica Delimitada. A meta de cobertura dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ficará sempre limitada
à cobertura do serviço de abastecimento de água da ÁREA DE PLANEJAMENTO-5.
▪ A CONCESSIONÁRIA não será obrigada a instalar rede coletora em áreas onde a população residente não se apresente
minimamente adensada (densidade inferior a 50 habitantes/hectare).
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Regulação da

qualidade do serviço
▪

Qualidade de serviço
abaixo do ótimo deve
penalizar principalmente
o equity.

▪

Financiador deve correr
parte do risco para criar
camada adicional de
governança na
concessão.

▪

Descontos não devem
colocar em risco a
prestação e continuidade
do serviço.

▪

Qualidade de serviço
abaixo do ótimo de
forma persistente deve
ensejar caducidade.

1. Definição de
Indicadores
2. Definição de
Padrões/Metas

Qualidade de Serviço

3. Ponderação
dos indicadores

Índice de
Desempenho

Redução na Remuneração
(desconto na tarifa ou
contraprestação)
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Modelo regulatório

Sabesp

Perdas de Água

• Modelo baseado em benchmarking
– as perdas em l/ligação/dia da
Sabesp foram comparadas às
perdas das demais empresas de
abrangência regional (dados SNIS)
• Meta da Sabesp passa a ser o
atingimento do 1º quartil (242,38
litros/ligação/dia) até o final do
ciclo, ou seja, perdas equivalentes
a 26,4% em 2020
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Modelo regulatório

Sabesp

Índice Geral de Qualidade – Fator Q

Índice de ligações
factíveis de esgoto

• Razão entre o número total de ligações factíveis de esgoto e o número total de
domicílios efetivamente atendidos com rede coletora de esgoto

Prazo para reposição de • Percentual de descumprimento do prazo de reposição de pavimento, conforme
estabelecido na Deliberação Arsesp nº 550, e do percentual de descumprimento
pavimento (vazamentos
visíveis e novas ligações) do prazo de execução de novas ligações com reposição de pavimentos
Índice de reclamações
de usuários por falta de
água e baixa pressão

• Total de reclamações sobre descontinuidade do serviço de água registradas e o
número de ligações ativas: Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Arsesp
e serviço de atendimento da Sabesp.

Índice de vazamentos
visíveis por extensão de
rede

• Razão entre o total de vazamentos visíveis apurados conforme deliberação
Arsesp nº 550 e a extensão da rede de distribuição de água.
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Regulação da

qualidade do serviço
Saneamento AP-5

▪ A CONCESSIONÁRIA ficará sujeita a penalidades caso o produto do indicador de atendimento (IA) com o de tratamento
(IT) seja inferior ao produto da Meta de Atendimento (MA) e Meta de Tratamento (MT) para o mesmo período. A penalidade
refletir-se-á em multas a serem aplicadas consoante a gravidade do descumprimento.

Regulação da

qualidade do serviço
Saneamento AP-5

▪ A periodicidade do cálculo é anual
▪ Não está claro na definição desses indicadores, como a gravidade da multa se
relaciona com o nível de serviço apurado

Regulação

de investimento
Saneamento AP-5
▪ Contrato com muitos aspectos que podem ser aperfeiçoados.
▪ Mecanismo para penalização financeira baseado em multa tem o risco de sofrer judicialização e não ter o efeito
desejado.

▪ Os prazos longos criam incentivos para postergação dos investimentos e reduzem a capacidade do poder público de
antecipar os problemas que podem ocorrer.
▪ O mecanismo também não consegue criar os incentivos necessários para o investimento em áreas menos rentáveis para
o concessionário.

▪ Áreas de menor densidade populacional.
▪ Áreas com comunidades.
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Fernando Camacho

Aula 4 – Tópicos Avançados de Políticas Públicas

