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Brasil investe pouco em
infraestrutura
Investimento em Infraestrutura em % do PIB
(valor médio 2000-2010)

Brasil investe

R$

100 bilhões

por ano em média em
infraestrutura

7,3%

Ao menos

6,2%

5% do seu PIB

5,6%

(R$ 240 bi/ano) deveriam

ser investidos

2,1%
China

Chile

India

China
Fonte: CASTELAR, Armando ."Desafios e oportunidades na infraestrutura" (2011)

Brasil

Déficit de
R$

140

bilhões

Nota: PIB = R$ 4,84 trilhões, câmbio: 2,2 R$/US$
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Melhorar o Saneamento é tarefa urgente

Todos os anos, 5,8 bilhões de metros
cúbicos de esgoto são despejados
diretamente na natureza sem qualquer
tratamento.

Apesar da evolução nos indicadores, o Brasil ainda
está muito atrasado no atendimento à população.
Enfrentar esse
problema traz
enormes benefícios
para o bem-estar dos
brasileiros, a
produtividade do
trabalho, o meio
ambiente, a
valorização dos
imóveis da
população mais
pobre e o
desenvolvimento do
setor industrial.

Fonte: 17/09/2014 - Contas Abertas.

ÉÉ preciso
preciso
não apenas
cobertura,
não apenas
aumentar aaumentar
cobertura, masa
também
melhorar amas
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também melhorar a eficiência.

POTENCIAL DE GANHOS
PARA O SETOR
Há uma tendência de queda, mas
num ritmo muito aquém daquilo
que seria desejável para atingir
patamar compatível com o de
países mais avançados.

Perdas aparentes e perdas reais...
Perdas aparentes

Perdas reais

• Volume de água não contabilizado

• Volume produzido mas não
entregue

– Erros de medição em hidrômetros
– Fraudes e ligações clandestinas
– falhas no cadastro comercial, etc.

A redução de perdas aparentes
aumenta o faturamento

– Vazamentos
– Água utilizada na própria
produção

A redução das perdas reais
diminui os custos e posterga
investimentos

A redução das perdas permite que menos
É preciso não apenas aumentar a cobertura, mas também melhorar a eficiência.
investimentos sejam feitos na ampliação da captação

Caso 50% do total economizado no cenário base fosse reinvestido para implementar
os programas de redução de perdas de água, o ganho líquido estimado de uma
queda de 38% nos níveis de perda de água do Brasil seria de R$ 15,0 bilhões em 17
anos, uma média de R$ 880 milhões por ano.
Este montante representa aproximadamente 9,9% do que foi investido no setor de
água e esgoto no Brasil no ano de 2011 (R$ 8,9 bilhões).

Programas
de Eficiência Energética também trariam
É preciso não apenas aumentar a cobertura, mas também melhorar a eficiência.
ganhos para o setor

Para o cenário-base, os ganhos brutos estimados são de R$ 4,9 bilhões. Caso 30%
desse total seja reinvestido para implementar os programas de eficiência energética,
o ganho líquido estimado de uma queda de 20% nos gastos com energia por parte
das operadoras de saneamento no Brasil seria de R$ 3,4 bilhões em 17 anos.

ÉRedução
preciso não apenas
aumentar
a cobertura,
masde
também
melhorar ado
eficiência.
de Perdas
como
proxy
eficiência
setor.

É possível estabelecer uma relação entre nível de perdas de água e a colocação
dos municípios no Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil. Observa-se que
quanto menor o nível de perdas do município, melhor a colocação no ranking.

O setor de saneamento brasileiro teria muito a ganhar se
investisse na eficiência operacional, compreendendo
redução de perdas de água e economia de energia
elétrica.
Os ganhos advindos dessas medidas ajudariam o país a
alcançar a universalização do atendimento.

As
metas do Plansab para 2033 e os investimentos
não apenas aumentar a cobertura, mas também melhorar a eficiência.
necessários: Média distante do real
No ritmo atual de investimentos, a
universalização ocorrerá apenas em 50 anos.

R$ 12,4 bilhões
anuais

R$ 12,6 bilhões
anuais

Média de investimento anual realizado:
Entre 2007 e 2011: R$ 5,3 bilhões
Entre 2007 e 2011: R$ 8,2 bilhões

Sabemos que os benefícios da universalização
dos serviços de saneamento para a
população são enormes.
Fonte: Save the planet.

Fonte: EPSJV/Fiocruz.
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para o setor produtivo também.

Valor Econômico, 30 de outubro de 2013

Principais setores industriais demandados
para construção de Estações de tratamento
de água e esgoto
Química

Cal, cloro, coagulantes e
polímeros

Materiais
plásticos

Tubos de PVC, tanques,
silos e contêineres.

Materiais não
metálicos

Cimento, concreto e
materiais feitos de fibra
de vidro

Metalurgia

Juntas, conexões e
válvulas

Produtos de
metal

Comportas, grades e
correias transportadoras

Informática e
produtos
eletrônicos

Automação e tecnologia
de ponta utilizada nas
ETEs

Materiais
elétricos

Instalações elétricas
prediais, quadros elétricos e
subestações elétricas

Máquinas e
equipamentos

Motor-bomba, talhas,
monovias, floculadores,
raspadores e filtros

Transporte de produtos
químicos e equipamentos
de terraplenagem

Reparação de
máquinas e
equipamentos

Manutenção dos
equipamentos da
estação

Veículos
automotores

Há
uma correlação de 86,7% comparando o Índice
não apenas aumentar a cobertura, mas também
FIA-Asfamas com os investimentos em água e esgoto

A matriz SWOT da cadeia produtiva do saneamento...
• Indústria nacional
consolidada e
competitiva
• Normas técnicas
adaptadas à realidade
nacional
• Facilidade para
aumento de oferta

• Crescimento do
mercado privado e de
PPPs
• Possiblidade de
aumento de
produtividade (gestão)
• Desenvolvimento de
novas cadeias
produtivas (ETEs
compactas, perdas)

Pontos
fortes

Oportunidades

Pontos
fracos

Ameaças

• Capacitação da mão
de obra
• Baixa capacidade de
planejamento
• Formas de contratação
das empresas públicas
não incentivam
qualidade
• Baixo incentivo à
inovação
• Câmbio Importação de
produtos indianos
e chineses
• Falta de
previsibilidade no
investimento

não
apenasInsumo-Produto
aumentar a cobertura, mas também
Matriz

A economia constitui sistema integrado de setores interdependentes. A produção
de um setor afeta a de outros, em maior ou menor nível.
Matriz de Insumo-Produto
 Permite que sejam feitas análises
setoriais de forma integrada com a
economia;

É possível calcular impactos setoriais
sobre algumas variáveis, tais como:
 Produção;

 Aumento da produção de um setor
demanda insumos produzidos por
outros setores, de modo que um
choque positivo gere um efeito
maior do que o choque inicial;

 Emprego;

 No Brasil, as matrizes são
atualizadas pelo IBGE a cada cinco
anos.

 Valor adicionado.

 Massa salarial;
 Impostos indiretos;

não apenas aumentar a cobertura, mas também

Avaliação dos impactos

não apenas aumentar a cobertura, mas também

Resultados: novos investimentos em saneamento
movimentariam toda a economia brasileira...
O aumento da cobertura traz
oportunidades para
segmentos da indústria que
vendem produtos e prestam
serviços para os segmentos
de água e esgoto, como
construção civil, produtos
químicos, plástico, aço,
máquinas e equipamentos.

Para cada R$ 1 investido no setor de
saneamento, a economia brasileira teria
um incremento de R$ 3,13 no valor bruto
da produção nacional.

... E gerariam 58 mil empregos.

A “construção” é a área responsável pela maior contribuição na geração de empregos
em resposta a um choque nos investimentos em saneamento. De acordo com os
resultados do exercício, em torno de 26% do total de postos de trabalho seriam
gerados dentro dessa atividade.

O que precisa ser feito?

Agenda para o setor de saneamento
1. Melhorar a gestão das companhias
estaduais e municipais.
a) incentivar planos de redução
de perdas e eficiência
energética;
b) criar programas de incentivo
para bons projetos e/ou gestão
e prêmios para boas
experiências de gestão em
saneamento;
c) desenvolver plano de
recrutamento e capacitação de
recursos humanos.

Agenda para o setor de saneamento
2. Fortalecer as parcerias entre os setores público e privado.
a) incentivar a participação do Fundo de Investimento em
Participações de Saneamento do FGTS (administrado
pela Caixa Econômica Federal) e de operadores
privados na gestão de companhias de saneamento com
dificuldades financeiras;
b) realizar convênio entre estados e União para a
promoção de parceria público-privada (PPP);
c) desburocratizar os procedimentos de manifestação de
interesse para fortalecer as parcerias entre o setor
público e o setor privado.

Agenda para o setor de saneamento
3. Aprimorar o planejamento em saneamento.
A Lei nº 11.445/07 previa que, em 2010, todos os municípios
deveriam ter planos municipais de saneamento, a serem
renovados a cada quatro anos. Passados sete anos da
aprovação da legislação, a maioria dos municípios ainda
não conta com esses planos. É fundamental disponibilizar
recursos para que sejam feitos planos de saneamento de
qualidade para os municípios que ainda não dispõem dessa
ferramenta.
4. Racionalizar a tributação no setor de saneamento.
a) Desoneração do PIS-Cofins para o setor de saneamento,
com a aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 3.723/2012.

Agenda para o setor de saneamento
5. Fortalecer as agências
reguladoras no setor de
saneamento.
a) Alocar recursos federais
para que estados e
municípios organizem suas
agências reguladoras de
forma adequada, em linha
com a Lei nº 11.445/07;
b) Definir regimes tarifários
com previsibilidade.

Estabilidade de regras

Segurança jurídica
Maior Investimento

Maior desenvolvimento

Agenda para o setor de saneamento
6. Adequar as formas de contratação por parte
do setor público para fomentar a inovação e
a eficiência.
a) Mecanismos de contratação por
desempenho: o contrato de performance é
baseado na ideia de remunerar o setor
privado pela entrega de resultados, e não
apenas pela execução de uma série de
tarefas;

b) Regime Diferenciado de Contratação
(RDC): julgamento das propostas antes da
habilitação;

c) Contratação integrada: A responsabilidade
por problemas no projeto é da contratada, o
que diminui o risco de aditivos e amplia a
possibilidade de adoção de uma melhor
solução.

Cinco características
relevantes do RDC
Foco em resultados
Agilidade

Estímulo à concorrência
Alinhamento de interesses
Redução de custos de
transação

Obrigado.
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