
Hora de encarar os desafios
Além de enfrentar uma dívida social e ambiental, os investimentos em saneamento têm
um impacto econômico relevante. Para cada bilhão gasto, 42 mil empregos seriam gerados

POR FERNANDO SARTI E CÉLIO HIRATUKA*

Nas próximas décadas, a água tenderá a se
tornar um bem cada vez mais escasso e
caro. Aos gastos crescentes de acesso, de-

verão ser somados os custos também crescentes
de tratamento de esgoto, sobretudo nos grandes
centros urbanos.

Para os usuários, essa tendência implicará
uma mudança nas estruturas de consumo e gas-
to. As residências, responsáveis por 52,5% da de-
manda, tenderão a racionalizar o uso, mesmo
assim deverão despender maior parcela do or-
çamento familiar para ter acesso ao serviço, que
ganhará espaço na cesta de consumo. A existên-
cia de subsídios cruzados nas tarifas de água não
tem impedido que o peso dos gastos com servi-
ço de saneamento no orçamento familiar seja
maior para quem ganha menos.

Para os setores de atividades públicas, comer-
ciais e industriais, que utilizam a água como in-
sumo e são responsáveis por 47,5% da demanda,
a tendência representará a elevação substancial
nos custos e um forte estímulo à racionalização,
aos programas de reuso da água e à busca de fon-
tes alternativas de fornecimento.

Do ponto de vista das operadoras do sistema,
os desafios são enormes. O sistema ainda se con-
figura pelo baixo grau de universalização do ser-
viço e pela adoção de técnicas produtivas e ge-
renciais distantes das melhores práticas inter-
nacionais. Dados de 2006 do SNIS mostram que
o índice médio de atendimento urbano é de 93%
para água, 48% para coleta de esgotos e 32%
para tratamento de esgotos, com elevada hete-
rogeneidade e desigualdade regional.

Ainda que, de um lado, haja perspectivas positi-
vas a médio e longo prazo de uma atividade mais
rentável, há a necessidade de aumento substan-
cial na oferta, o que pressupõe elevados investi-
mentos. Hoje o sistema funciona com incríveis
perdas de 40%. Metade delas é física, água pro-
duzida mas não consumida; e outra metade é co-
mercial, água utilizada, mas não tarifada.

Um obstáculo à expansão do sistema é que a
demanda reprimida concentra-se na periferia
das grandes cidades, nas classes de menor ren-
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da e nas zonas rurais, elevando o custo dos in-
vestimentos, justamente para um segmento de
mercado com menor poder aquisitivo.

A capacidade de financiamento do sistema é
outra variável-chave. A estrutura tarifária e a lu-
cratividade do setor são cruciais para assegurar
recursos próprios e capacidade de alavancagem
para os investimentos. A rentabilidade atual
(com perspectivas positivas de crescimento)
tem atraído interessados estranhos ao setor, so-
bretudo nos processos de renovações das con-
cessões vigentes. A questão é saber as reais ca-
pacítações técnico-produtivas (escala) e finan-
ceiras dos novos operadores e seu grau de com-
prometimento com o setor a longo prazo.

Do ponto de vista da esfera pública, os desa-
fios são enormes. Sem equacionar os problemas
institucionais, normativos, regulatórios e de
gestão será impossível ampliar os investimentos
públicos e de operadoras mistas e privadas.

Finalmente, há de se ressaltar a importância
econômica do Setor de Saneamento Básico. Es-
tudo recente do Instituto de Economia da Uni-
camp estimou os impactos da expansão da pro-
dução e dos investimentos no setor sobre a de-
manda intersetorial e a geração de renda e em-
prego na economia.

Embora o saneamento represente apenas
0,59% do PIB brasileiro, sua capacidade de enca-
deamento produtivo e de geração de renda e em-
prego, dentro e fora do setor, é bastante elevada.
Tomando como base um valor da produção seto-
rial de 20 bilhões de reais (valores de 2007), cada
elevação de 1% na demanda final por saneamen-
to básico promoveria em termos de impactos di-
retos e indiretos a geração de 1.450 empregos.

Os impactos do investimento são ainda mais
acentuados. Para cada 1 bilhão de reais investidos,
teríamos um aumento de 1,68 bilhão de reais no va-
lor da produção, de 745 milhões de reais no valor
agregado da economia (dos quais 245 milhões de
massa salarial) e a geração de 42 mil novos empre-
gos diretos e indiretos em toda cadeia produtiva. •
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da Unicamp e pesquisadores do Núcleo
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