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RESUMO

O presente estudo busca contribuir com a discussão sobre a participação da iniciativa privada na provisão dos serviços de água e esgotamento 
sanitário no Brasil, a partir da análise comparativa do desempenho de dois grupos de prestadores: Empresas Privadas (EPs) e Sociedades de 
Economia Mista com Administração Pública (SEMAPs). Para tanto, utilizar-se-á a técnica de programação matemática não paramétrica, 
denominada Análise de Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA), para identificar as operadoras e o grupo com as melhores 
práticas operacionais, sugerindo um plano de medidas para a otimização do desempenho das unidades ineficientes. O intuito é identificar as 
operadoras e o grupo (segundo a natureza jurídica) com as melhores práticas operacionais, a partir dos insumos empregados e dos produtos 
gerados e sugerir um plano de medidas para a otimização do desempenho das unidades ineficientes. A técnica DEA foi criada para avaliar a 
eficiência relativa de Unidades Tomadoras de Decisão (Decision Making Units- DMU) passíveis de comparações entre si, que usam tipos de 
insumos similares e são capazes de gerar produtos com a mesma finalidade. Este teste de distribuição livre, apesar de possuir a mesma finalidade 
e ser aplicável às mesmas situações dos métodos paramétricos, não se apoia na premissa de que as amostras analisadas possuem distribuição 
normal, podendo ser utilizado em uma gama maior de casos. Esta é a sua principal vantagem frente aos paramétricos, que se aplicam a 
populações com distribuição normal e variâncias muito próximas, além de exigirem que as medidas sejam feitas em escalas numéricas 
intervalares, suscetíveis de tratamento matemático. A DEA vai além da pura preocupação com a medida de eficiência de unidades produtivas e 
estende o tradicional conceito de eficiência para torná-lo adequado ao formato multi-input e multi-output. O intuito é identificar as operadoras e 
o grupo (segundo a natureza jurídica) com as melhores práticas operacionais, a partir dos insumos empregados e dos produtos gerados e sugerir 
um plano de medidas para a otimização do desempenho das unidades ineficientes. Salienta-se, outrossim, que para este trabalho específico, o 
método é o mais indicado, por prescindir de definição prévia sobre a forma funcional (impossível para o setor de saneamento brasileiro) e 
permitir o tratamento de operadoras de diferentes portes com a adoção de um modelo com retornos variáveis à escala, sem prejuízo às 
empresas menores. A partir dos resultados do modelo DEA BCC orientado a output, pôde-se constatar que, de maneira geral, a oferta dos 
serviços de saneamento básico no país encontra-se bastante comprometida pelo baixo desempenho das prestadoras de serviços. Pouco mais de 
1/3 das DMUs avaliadas operam em um nível tecnicamente eficiente. Isto se reflete nas possibilidades de melhorias apresentadas na análise de 
Benchmarking, onde, a partir da adoção de melhores práticas produtivas pelas unidades ineficientes, seria possível alcançar significativos 
incrementos tanto no quantitativo de unidades ligadas à rede pública de saneamento, quanto no comprimento total da malha de distribuição de 
água e coleta de esgoto. Como consequência, a projeção do valor faturado anualmente pelo conjunto das companhias supera o arrecadado 
atualmente.
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