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RESUMO
O benchmarking é uma ferramenta fundamental para a gestão dos serviços de abastecimento de água e drenagem
de águas residuais, que permite identificar as melhores práticas bem como apontar a ineficiência dos serviços.
Sob este aspeto, a análise contextual desempenha um importante papel uma vez que auxilia o investigador a
perceber os fatores que afetam o desempenho dos serviços. Neste estudo implementou-se uma abordagem nãoparamétrica baseada em DEA para calcular a eficiência dos serviços de abastecimento de água e de drenagem de
águas residuais em uma amostra de 448 municípios brasileiros. Os resultados identificaram um grande potencial
de melhoria nos serviços e revelaram também a grande heterogeneidade no ambiente em que esses serviços são
prestados. A análise contextual mostrou que as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país têm os serviços mais
eficientes, enquanto a região Nordeste apresenta a maior ineficiência. Para além disso, verificou-se ainda que as
entidades gestoras com administração local são mais eficientes que as com administração regional. Por fim,
encontrou-se evidências de que as entidades gestoras privadas apresentam eficiência ligeiramente mais elevadas
que as entidades públicas.
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1.

INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas propõe uma visão partilhada para
garantir a paz e a prosperidade, para as gerações atuais e futuras. Um dos seus objetivos está especificamente
direcionado para o setor da água (Objetivo 6 – Água e Saneamento) e visa garantir a disponibilidade e a gestão
sustentável do abastecimento de água e do saneamento a todos.
Neste contexto, o benchmarking é uma ferramenta valiosa, tanto para os profissionais como para os reguladores
dos Serviços de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais (SAAR), pois permite orientar a
elaboração de políticas públicas e também ajuda na disseminação das melhores práticas no sector. A utilização
do benchmarking em cenários regulatórios tem ganhado atenção internacional, o que se reflete no crescimento
do número de publicações nesta área (Goh e See, 2021).
Este trabalho pretende avaliar o desempenho dos SAAR em 448 municípios brasileiros através da análise por
envoltória de dados (DEA) e utiliza, numa segunda fase, testes de hipóteses para avaliar o impacto de uma lista
abrangente de fatores contextuais sobre os níveis de eficiência. Assim, este documento contribui para a
consecução do Objetivo 6 ao propor abordagens inovadoras para enfrentar os desafios do desempenho dos
serviços básicos, envolvendo o fornecimento de água e a drenagem de águas residuais seguindo os padrões de
qualidade exigidos e ao menor custo. Pretende-se assim ajudar a satisfazer as necessidades dos cidadãos,
reduzindo simultaneamente as ineficiências na utilização dos recursos públicos.
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2.

METODOLOGIA

2.1. Estimativa da eficiência técnica
O método de análise por envoltória de dados (DEA) foi escolhido para avaliar a eficiência das empresas do
sector da água, pois apresenta várias características que o tornam útil nestas aplicações (Thanassoulis, 2000).
Tendo por base a literatura especializada, neste estudo foram adotados os retornos variáveis em escala (VRS)
com orientação aos inputs. O VRS permite a comparação de unidades de tomada de decisão (DMUs) com uma
escala de serviço semelhante, enquanto a orientação para os inputs é justificada, neste contexto, pela necessidade
de os fornecedores garantirem os outputs aos clientes usando o mínimo de inputs. Assim, assumindo uma
tecnologia VRS, o modelo DEA orientado para os inputs utilizado para estimar as pontuações de eficiência é o
seguinte (Banker et al., 1984):
(1)
sujeito à

onde
representa a pontuação de eficiência da DMU avaliada. O valor de
representa que a DMU é eficiente.

varia entre 0 e 1, e

2.2. Seleção de variáveis para a avaliação da eficiência
A representação gráfica do modelo utilizado neste estudo é apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Variáveis utilizadas no modelo DEA.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Avaliação da eficiência
A Tabela 1 apresenta os principais resultados obtidos usando as tecnologias de retornos variáveis de escala
(VRS) e de retornos constantes de escala (CRS), bem como a respetiva eficiência de escala (SE). Os resultados
mostram um potencial considerável de melhoria associado a ganhos de eficiência puramente técnica, uma vez
que o valor médio da pontuação da tecnologia VRS é de apenas 44,62%. O baixo valor assinala também a
existência de uma heterogeneidade significativa nos níveis de desempenho dos SAAR nos municípios
brasileiros. A pontuação média da SE é de 54,44%, destacando as perdas de eficiência devido à dimensão da
escala dos serviços públicos.
Tabela 1 – Resultados da análise por envoltória de dados.
DEA

Média

Desvio
2

Mínimo

Máximo

VRS
CRS
Eficiência de escala

Padrão
20.78
11.49
15.44

44.62
22.99
54.44

13.81
4.22
10.28

100
100
100

As ineficiências podem estar relacionadas com a sub- ou sobre-escala dos SAAR. Alguns autores identificaram
problemas com a pequena escala dos serviços e sugeriram a agregação dos mesmos (Klien e Michaud, 2019). No
entanto, dada a dimensão do Brasil, em muitos casos, torna-se inviável essa agregação, pois algumas cidades
estão a milhares de quilómetros de distância das cidades vizinhas. Mesmo quando é geograficamente possível
agregar serviços de diferentes municípios, é importante ter em atenção potenciais conflitos de natureza
ambiental, política ou administrativa. A literatura também mostra casos de ineficiência devido à sobre-escala dos
serviços públicos, geralmente relacionada com a complexidade que os serviços atingem à medida que a sua
dimensão aumenta. Neste caso, a sugestão mais comum é subdividir os serviços de utilidade pública em
unidades de gestão mais pequenas.
3.2. Análise contextual
Numa segunda fase de análise, seguindo uma abordagem sistemática (Henriques et al., 2020), foi aplicado o
teste não-paramétrico Kruskal-Wallis (Kruskal e Wallis, 1952). A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos.
Tabela 2 – Resultado do teste não-paramérico Kruskal-Wallis.
Variável
Localização geográfica
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

no. DMUs

no. Eff (%)

Eff média

Desv.Pad P value

22
125
186
79
36

2 (11%)
5 (26%)
8 (42%)
2 (11%)
2 (11%)

46.14
39.23
48.61
40.13
51.69

23.82
19.38
19.12
21.77
23.87

0.000

Extensão da prestação
Local
Regional
Micro-regional

137
307
4

8 (42%)
11 (58%)
0 (0%)

54.10
40.15
63.47

20.83
19.19
22.23

0.000

Tipo de prestador
Administração pública direta
Autarquias
Empresas privadas
Empresas públicas
Sociedades de economia mista e administração pública

8
98
31
3
308

2 (11%)
5 (26%)
1 (5%)
0 (0%)
11 (58%)

61.75
53.78
56.26
44.49
40.10

26.15
20.36
21.30
20.38
19.14

0.000

A Tabela 2 mostra que existe um efeito estatisticamente significativo da localização geográfica na distribuição
da eficiência. Ferro et al. (2014) também encontraram uma ligeira variação nos níveis de eficiência entre as
regiões brasileiras, embora não tenham encontrado diferenças entre a sua estrutura de custos. Da mesma forma,
Lombardi et al. (2019) concluíram que a localização geográfica parece ser um elemento-chave na classificação
dos índices de eficiência das empresas italianas. Os resultados sugerem que a região Centro-Oeste é a mais
eficiente em termos de eficiência média, seguida pela região Sudeste. Por outro lado, a região do Nordeste foi
identificada como a mais ineficiente.
Importa ainda referir que há diferenças estatisticamente significativas entre a eficiência dos vários prestadores.
Os municípios com prestadores Locais têm uma maior eficiência nos SAAR do que os municípios com
prestadores Regionais. Este resultado é consistente com as conclusões obtidas por Carvalho e Sampaio (2015). É
provável que as entidades locais tenham maior flexibilidade e, possivelmente, menos burocracia nas suas ações,
justificando os resultados obtidos neste estudo. Além disso, a ineficiência detetada nos fornecedores regionais
pode ter origem no processo histórico de criação de empresas estatais de saneamento básico, as Companhias
Estaduais de Saneamento Básico (CESBs). Nos anos 70, o governo central estimulou a criação destas entidades
para prestar SAAR de forma regionalizada e assim obter ganhos de escala, condicionando a obtenção de recursos
federais pelos municípios à concessão dos seus SAAR às respetivas CESBs. Contudo, muitos municípios,
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especialmente aqueles que já tinham os seus SAAR mais consolidados, operacional e financeiramente,
preferiram não aderir ao plano do governo.
Por fim, o teste Kruskal-Wallis detetou uma diferença estatisticamente significativa na distribuição das
eficiências na variável "Tipo de Fornecedor". A “Sociedade de Economia Mista” apresentou uma eficiência
técnica média inferior a todos os outros grupos (40,1), enquanto os fornecedores do tipo “Administração Pública
Direta”, “Empresa Privada” e “Autarquia” apresentaram as médias mais elevadas (Tabela 2). Este resultado
reforça o obtido na secção anterior, onde os prestadores de serviços locais têm a maior eficiência. Além disso, o
resultado sugere que as empresas privadas têm uma ligeira vantagem na eficiência da prestação de serviços
quando se consideram as eficiências médias das entidades “não privadas” em conjunto. O impacto da titularidade
(pública ou privada) na eficiência dos SAAR é um dos fatores mais estudados na literatura especializada, mas
não há consenso sobre o assunto (Cetrulo et al., 2019).
4.

CONCLUSÕES

As variáveis contextuais desempenham um papel crucial na análise do desempenho dos serviços de
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais. Este trabalho contribuiu para este debate ao realizar
uma análise da eficiência da indústria brasileira de água urbana, utilizando dados do ano 2019. Como é habitual
em estudos como este, foi implementada uma abordagem não-paramétrica baseada em DEA para calcular a
eficiência dos serviços numa amostra de 448 municípios brasileiros. Também foram adotadas restrições de peso
para garantir que todas as variáveis do modelo eram consideradas na avaliação. A eficiência relativa média da
amostra mostrou um valor baixo (44%), o que sugere um elevado potencial de melhoria e reflete também a
heterogeneidade do ambiente em que os serviços são prestados. Por último, foi ainda identificado o perfil das
DMUs mais eficientes, considerando a eficiência relativa média e número de unidades: municípios com serviços
de gestão local, localizados sobretudo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, cujos serviços são prestados por
Autarquias. A análise contextual mostrou uma grande diversidade na produtividade, mesmo dentro de grupos
específicos, particularmente no que diz respeito às despesas operacionais. Os resultados reforçam a necessidade
de estabelecer políticas públicas mais objetivas para reduzir a ineficiência dos serviços, de modo a possibilitar a
concretização dos objetivos propostos na Agenda 2030 das Nações Unidas.
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