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ABDIB
•

•

•

Entidade privada, sem fins lucrativos,
fundada em 1955 para apoiar o
desenvolvimento da infraestrutura e
das indústrias de base no Brasil.
Mais de 110 empresas associadas,
entre públicas e privadas, de vários
segmentos.
Concessionárias de serviços públicos,
construtoras, fabricantes de máquinas
e equipamentos pesados, fundos de
investimentos, instituições financeiras,
escritórios de advocacia, seguradoras,
consultorias e serviços de engenharia,
entre outros.

•

O Conselho de Administração é composto
por 20 integrantes. Estabelece as diretrizes
para o planejamento estratégico e a gestão.

•

O presidente-executivo tem dedicação
exclusiva, É responsável pela administração
geral e pela execução do plano de atividades.

•

O Conselho Consultivo é composto por 40
integrantes. Assessora o Conselho de
Administração e acompanha as ações dos
comitês.

•

23 comitês - 15 deles abordando temas
setoriais e 8 tratando de temas matriciais.

•

Em 2018, os comitês da Abdib promoveram 96
reuniões com 2.000 participantes no total.

Investimentos em Infraestrutura
Os investimentos em infraestrutura não são suficientes para manter a qualidade dos ativos
que já existem
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1) Inclui os setores de Energia Elétrica, Transportes, Saneamento e Telecomunicações
2) Não inclui o setor de Petróleo e Gás
3) Números atualizados pelo IPCA do período

Fonte: BCB e ABDIB Elaboração: ABDIB

Os Investimentos em Saneamento

Investimentos no Saneamento no Brasil
Os níveis de investimento em saneamento no Brasil são muito inferiores à necessidade para universalização, mesmo com
o PAC.
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Redução do investimento

Segundo estudo recente da KPMG, apresentado em âmbito nacional, para universalização
de água e esgoto esse investimento pode ser maior que R$ 600 bilhões .

Os Investimentos em Saneamento

Ao longo dos anos, os investimentos em saneamento, em % do PIB, reduziram...
O Brasil investe hoje cerca de 0,16% do PIB em saneamento. Na criação do Planasa, girava em torno de 0,36%

Evolução dos investimentos em % do PIB
Em 2016 e 2017
houve redução
significativa dos
percentual dos
investimentos em
relação ao PIB,
sendo 0,18% e
0,16%,

2016
2017

respectivamente

Fonte: Banco Mundial, SNIS

Os Investimentos em Saneamento
...e os investimentos nas regiões mais necessitadas foram menores
Houve redução dos investimentos em NO e NE, mesmo sendo essas regiões as mais necessitadas
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Um Comparativo – Telecomunicações e Saneamento
Saneamento

Telecomunicações
•

Setor já universalizado há quase 20 anos

•

Baixo investimento ao longo dos anos

•

Marco Regulatório (1997) – determinou a

•

Ausência de serviços adequados é responsável
por internações hospitalares

Livre e Justa competição entre todas
prestadoras de serviços
•

Há mais celulares no Brasil do que pessoas

•

Rendeu $ ao setor público (outorga)

•

A regulação federal FUNCIONA: qualidade
do serviço regulada

•

•

regulação dos serviços
•

94% dos municípios possuem seu saneamento
atendido por entes públicos

•

Empresas públicas não possuem metas de
qualidade e de investimentos bem definidas

Maior legado: COMPETIÇÃO (devido a
privatização) e INCLUSÃO SOCIAL

Mais de 2600 municípios não contam com

•

Participação privada nos serviços, embora um
significativa, responde por 20% do investimento
total nos últimos anos

O número de celulares em
uso é maior que a
população brasileira.

Metade da população
brasileira NÃO TEM esgoto
tratado

Saneamento
• Para UNIVERSALIZAR o setor é necessário incremento de investimentos anuais
• Setor Público NÃO POSSUI suficiente capacidade de investir
• O modelo de negócio atual indica baixos investimentos e estatísticas ruins
• A parceria com o Setor Privado se torna fundamental

Modelo deve mudar

Melhora o atendimento e FORTALECE as

operadoras públicas: capacidade de investimento, soluções tecnológicas, eficiência operacional.
• Atualmente esses investimentos chegam a 0,16% do PIB
• Se houver aumento nos investimentos para 0,4% do PIB, chegamos ao valor de R$ 27,2 Bi por ano
• Com isso, a UNIVERSALIZAÇÂO seria em 2042 (considerando-se o valor de R$600 bilhões para
universalização)

SETOR
PRIVADO

+

SETOR
PÚBLICO

Maior capacidade
de investimentos

Antecipa a
UNIVERSALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS

Como financiar a Universalização?
Fontes Internas Tradicionais:
• Orçamento geral da União, Orçamentos de Estados e Municípios
• CAIXA (FGTS)
• BNDES
• BNB (ENE)
• BASA (ENO)
• BB (FCO)
Organismos Multilaterais e Bilaterais
• BIRD
• BID
• CAE
• NBD
• AFD
• KFW
Mercado de Capitais Nacional e Internacional

Estimativa de Obtenção de Recursos
Fontes Internas Tradicionais:
• Orçamentos – R$ 2 bilhões
• Bancos Públicos – R$ 8 bilhões
Organismos Multilaterais e Bilaterais: R$ 4 bilhões
Mercado de Capitais Nacional e Internacional: suprirá o que for
necessário ao cumprimento da meta de Universalização, ou seja, algo
como R$ 11 bilhões, no mínimo.

Conclusões
•
•
•

•
•

A maior participação do Setor Privado é essencial no rumo da Universalização
dos serviços de água e esgoto, em prazo minimamente adequado (cerca de 20
anos).
O acesso ao Mercado de Capitais é condição indispensável ao incremento
significativo dos investimentos setoriais na direção da Universalização, pois as
fontes tradicionais não são suficientes e , em boa parte, hoje são mais caras.
A meta de Universalização em 2033 é, praticamente, inexequível posto que
implica em uma alocação de investimentos anuais equivalentes a 0,62% do PIB
(algo próximo de R$ 42 bilhões/ano), o que nunca se conseguiu,
historicamente, e que representa cerca de quatro vezes o investimento anual
realizado nos últimos anos.
A revisão da Lei de Saneamento ao indicar melhor as alternativas de parceria
com o setor privado, deverá permitir que cada Município brasileiro tenha uma
meta clara e factível de Universalização dos Serviços no menor prazo possível.
A segurança jurídica, que deve ser trazida pela Lei, inclusive pela melhor
regulação setorial, é essencial à atuação eficaz e eficiente dos prestadores de
serviços e à Universalização.
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