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A concessão da CEDAE trará impactos relevantes do ponto de vista econômico e ambiental. Além 

dos ganhos demonstrados nesse documento, uma séria de externalidades positivas na saúde, 

bem estar e meio ambiente complementam o leque de benefícios de se enfrentar o déficit no 

saneamento. É necessário requer esforços para retomar a atividade econômica e melhorar as 

condições sanitárias do Estado. O investimento em saneamento é ganha-ganha. O Rio de Janeiro 

precisa avançar. 
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1) INTRODUÇÃO  

O impacto social e ambiental dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário é de amplo conhecimento da sociedade. Contudo, há também um impacto 

econômico do setor via estímulo de uma ampla e capilar cadeia de fornecedores, com 

geração de empregos e renda, que precisa ser mais bem avaliado, especialmente no 

contexto de retomada do crescimento econômico. 

O Brasil apresenta dados estarrecedores sobre o nível de atendimento de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. De acordo com estudo elaborado pela Abcon em 

parceria com a KPMG, seriam necessários investimentos de cerca de R$ 753 bilhões para 

os próximos 13 anos — ou R$ 57,9 bilhões ao ano — para universalizar o saneamento no 

país e adequar o serviço às condições adequadas de fornecimento1. Os valores são mais 

de quatro vezes o investimento realizado em 2018 (R$ 13,2 bilhões, segundo o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento). 

Com o intuito de colaborar na reversão do quadro no setor, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, em parceria com os Estados, vem 

estruturando uma série de projetos com o objetivo de aprimorar o modelo de negócios 

das companhias estaduais de saneamento que hoje representam cerca de 72% do 

                                                            
1 Disponível em: https://conteudo.abconsindcon.com.br/kpmg 
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mercado (ABCON, 2020). Dentre as empresas em estudo encontra-se a Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE do Rio de Janeiro, objeto de estudo nesta pesquisa. 

A CEDAE, fundada na década de 70, atende a 64 municípios do estado e apresenta índices 

de atendimento de esgotamento sanitário ainda distantes da universalização. Cerca de 

88% da população tem acesso a abastecimento de água e apenas 37% da população tem 

acesso a coleta de esgoto.2 

Atualmente, dos 64 municípios atualmente operados pela CEDAE, 47 já manifestaram 

adesão ao projeto estruturado pelo BNDES, que prevê a concessão regionalizada destes 

municípios em 4 blocos. Segundo dados do portal da transparência do projeto de 

universalização do saneamento básico do Estado do Rio de Janeiro, nestes contratos de 

concessão regionalizada, estima-se investimentos na ordem de R$ 31 bilhões ao longo 

dos 35 anos dos contratos, sendo a maior parte dos investimentos realizados nos 

primeiros 12 anos de vigência contratual, sendo este o prazo para universalização dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário3. 

No modelo proposto pelo BNDES, a CEDAE manteria em seu escopo a venda de água 

bruta aos operadores que vierem a prestar os serviços nos blocos que serão licitados. 

Análise realizada pela Abcon estima que a CEDAE passaria de uma receita anual de cerca 

de R$ 6 bilhões para uma receita de cerca de R$ 2,3 bilhões ao ano. Contudo, a queda da 

receita será compensada por uma redução significativa nos gastos operacionais da 

companhia, gerando retorno real para a companhia e de forma financeiramente 

sustentável.  A Abcon estima que a venda de água bruta demandaria uma equipe não 

superior a 100 trabalhadores. 

 

 

 

                                                            
2 Formulário de Referência CEDAE 2019. 
3 Informações disponíveis em: http://www.rj.gov.br/consultapublica/ 
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2) METODOLOGIA 

O impacto econômico gerado pela concessão da CEDAE foi estimado com base na Matriz 

Insumo-Produto – MIP, que vem da análise de que o sistema econômico é baseado na 

interdependência dos diversos setores que o compõe. Eles compram e vendem entre si, 

gerando um sistema integrado. 

O setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por exemplo, para prestar 

seus serviços, consome de outros setores, como do setor elétrico e da indústria química. 

E outros setores consomem os serviços prestados pelo setor de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário. 

O esquema apresentado a seguir mostra de forma simplificada a estrutura das relações 

de compras e vendas. As linhas mostram os insumos que serão utilizados no processo 

produtivo dos outros setores (consumo intermediário) e as colunas mostram que os 

setores demandarão insumos.4 

Essa interdependência faz com que choques sofridos por um setor, como variações na 

demanda, afetem os demais setores a depender do nível de interdependência entre eles. 

O nível de interdependência, e o consequente efeito multiplicador de um setor, pode ser 

estimado com base na MIP.  

De forma intuitiva, podemos observar que ao aumentar a produção de um Setor X, 

consequentemente será preciso aumentar a produção dos setores que fornecem os 

insumos a esse setor, gerando um aumento na produção maior do que o aumento inicial 

dado no Setor X.  

 

 

 

                                                            
4 A teoria aqui apresentada de maneira simplificada está baseada nos trabalhos de Wassily Leontief 
(especialmente The economy as a circular flow, 1991). A metodologia aplicada é baseada nos trabalhos 
de Joaquim José Martins Guilhoto (especialmente Input-Output Analysis: Theory and Foundations, 2011).  



5 
 

 

 
ABCON SINDCON – Associação Brasileira e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas  

de Serviços Públicos de Água e Esgoto 
ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 

ESQUEMA DAS RELAÇÕES INSUMO-PRODUTO 

 

Fonte: Guilhoto (2011). 

 

Ao se analisar a economia como um todo, é possível observar três tipos de efeito: 

• Efeito Direto: choque ou variação inicial da produção. 

• Efeito Indireto: variações nos setores que fornecem insumos ao setor que sofreu 

o choque inicial. 

• Efeito Renda: variações nas massas salariais ocasionadas pelos efeitos direto e 

indireto gerando alterações no consumo das famílias e nos setores que as 

atendem. O trabalho aqui apresentado não irá desenvolver estimativas 

relacionadas ao efeito renda por tratar de um efeito mais teórico. 
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ESQUEMA DOS EFEITOS OCASIONADOS POR CHOQUES NA PRODUÇÃO 

 

Fonte: Abcon baseado em Guilhoto (2011) e Leontief (1991). 

 

Para calcular os efeitos específicos do choque de investimentos no Estado do Rio de 

Janeiro, foi utilizada a Matriz de Uso e Produção estimada por Guilhoto (2019)5, que é 

consistente com as matrizes de insumo-produto nacionais e contas regionais e estimada  

com base na metodologia Supply and Use Interregional Tables – SUIT para valores de 

2013. O setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário está agregado ao de 

gestão de resíduos na categoria “Água, esgoto e gestão de resíduos”. 

Para a análise dos impactos dos investimentos em abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, foi realizada a decomposição dos investimentos previstos nos Planos de 

Negócio para os quatro blocos do projeto da CEDAE6 conforme metodologia explicitada 

no trabalho de Abcon Sindcon (2020).7 

                                                            
5 Agradecimentos especiais ao autor pelo cálculo dos coeficientes e disponibilização da matriz estimada 
para o estado Rio de Janeiro. Matriz estimada de acordo com a metodologia apresentada em Guilhoto et 
al (2019), Sistema interestadual de insumo-produto do Brasil: uma aplicação do método SUIT. Disponível 
em: http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/139552. 
6 Disponíveis em: http://www.rj.gov.br/consultapublica/.  
7 “Impacto dos investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário na cadeia produtiva 
do setor” disponível em: https://www.abconsindcon.com.br/noticias/impacto-dos-investimentos-em-
abastecimento-de-agua-e-esgotamento-sanitario-na-cadeia-produtiva-do-setor/. A decomposição das 
obras foi feita com base em levantamento feito juntamente a Coordenação do Conselho Técnico da 
Abcon Sindcon. 

http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/139552
http://www.rj.gov.br/consultapublica/
https://www.abconsindcon.com.br/noticias/impacto-dos-investimentos-em-abastecimento-de-agua-e-esgotamento-sanitario-na-cadeia-produtiva-do-setor/
https://www.abconsindcon.com.br/noticias/impacto-dos-investimentos-em-abastecimento-de-agua-e-esgotamento-sanitario-na-cadeia-produtiva-do-setor/
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O vetor a seguir explicita a relevância da construção civil para a expansão das redes de 

saneamento assim como a fabricação de máquinas, equipamentos mecânicos, produtos 

de borracha e fabricação e máquinas e equipamentos elétricos. 

 

VETOR DE INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO: DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA INTERSETORIAL 

Segmento Vetor preço básico (%) 

Construção civil 55,8 

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos 18,1 

Fabricação de produtos de borracha e de material 
plástico 

16,6 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 5,7 

Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de 
informação 

1,4 

Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises 
técnicas e P & D 

1,4 

Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos 0,9 

Total 100,0 
Fonte: Elaboração Abcon. 

 

O choque de investimento realizado foi o previsto na estruturação do projeto do BNDES 

de R$ 31 bilhões. Os investimentos serão realizados ao longo dos 35 anos da concessão 

sendo R$ 12 bilhões nos 5 primeiros anos da concessão. A maior parte dos investimentos 

ocorrerão nos primeiros 12 anos de concessão, pois este é o prazo da universalização dos 

serviços.  

 

2.1) LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

As análises descritas têm como objetivo quantificar os impactos econômicos a partir do 

projeto estruturado pelo BNDES para a concessão da CEDAE. Contudo, é importante 

levantar algumas ressalvas e limitações acerca das metodologias utilizadas. 



8 
 

 

 
ABCON SINDCON – Associação Brasileira e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas  

de Serviços Públicos de Água e Esgoto 
ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 

Primeiramente, a Matriz Insumo-Produto agrega o setor de água e esgoto com o de 

resíduos sólidos, o que pode gerar algumas distorções nos resultados.  

Em segundo lugar, a MIP parte de uma premissa linear, o que pode não ser adequado na 

análise de grandes volumes de investimentos já que ganhos de escala podem afetar o 

direcionamento dos investimentos, e consequentemente, o impacto na demanda dos 

setores.  

Tais ressalvas, apesar de relevantes, não comprometem o exercício aqui pretendido de 

se averiguar a relevância dos setores de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

para a economia do Rio de Janeiro. 

 

3) RESULTADOS 

Com base nos investimentos previstos no processo de estruturação do BNDES, foi 

possível estimar um impacto na economia fluminense de cerca de R$ 47 bilhões e a 

geração de mais de 402 mil empregos ao longo da execução dos investimentos previstos 

no projeto.  

A arrecadação tributária oriunda do efeito multiplicador dos investimentos previstos 

chega a quase R$ 1,4 bilhão com destaque para o ICMS, com a previsão de arrecadação de 

cerca de R$ 633 milhões impactando de forma positiva a situação fiscal do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Além da estimativa fiscal aqui desenvolvida, é importante ter em mente que a CEDAE tem 

imunidade tributária gerando isenção do Imposto de Renda conforme decisão do STF de 

20178. A imunidade tributária gera uma renúncia fiscal anual média de R$ 500 milhões9.  

 

                                                            
8 Ação Cível Originária Nº 2.757/RJ.  Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4858199> 
9 Dados disponíveis em: https://www.conjur.com.br/2017-mai-26/companhia-saneamento-rio-
imunidade-ir-decide-fux 



9 
 

 

 
ABCON SINDCON – Associação Brasileira e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas  

de Serviços Públicos de Água e Esgoto 
ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 

RESUMO DOS RESULTADOS10 

    R$ milhão 

Produção (R$ milhões) Total Agropecuário Indústria Serviços 

Total 46.783,2 28,8 36.623,7 10.130,7 

Produção direta 31.000,0 0,0 28.333,0 2.667,0 

Produção indireta 15.783,2 28,8 8.290,8 7.463,7 

     
Empregos (unidades) Total Agropecuário Indústria Serviços 

Total 402.286 1.164 298.657 102.465 

Empregos diretos 267.543 0 253.414 14.129 

Empregos indiretos 134.743 1.164 45.242 88.336 

     
Salários (R$ milhões) Total Agropecuário Indústria Serviços 

Total 8.523,0 4,5 6.378,7 2.139,8 

Salários diretos 5.613,1 0,0 5.215,7 397,4 

Salários indiretos 2.909,9 4,5 1.163,0 1.742,4 

     
Impostos (R$ milhões) Total ICMS IPI Outros 

Total 1.395,2 633,2 64,3 697,7 

Impostos efeito direto 902,0 441,9 51,8 408,4 

Impostos efeito indireto 493,2 191,4 12,5 289,3 

 

Além dos impactos aqui estimados, os investimentos previstos irão gerar uma série de 

benefícios ambientais e sociais para a população do Rio de Janeiro.  

Somente na Baía de Guanabara, em 12 anos, serão menos 282 toneladas de DBO/dia 

(carga orgânica de esgoto), equivalente ao esgoto tratado de 6 milhões de habitantes que 

hoje não têm acesso ao serviço, ou aproximadamente 410 bilhões de litros de esgoto a 

mais tratados por ano, correspondendo a 450 piscinas olímpicas por dia.11 

                                                            
10 O efeito renda é desconsiderado nos resultados específicos para o Estado do Rio de Janeiro conforme 
explicitado anteriormente.  
11 Estimativa Abcon Sindcon. Metodologia: 
Base de Cálculo: Dados SNIS 2018 - Série Histórica Desagregados Rio de Janeiro 
DBO: (Pessoas sem esgotamento sanitário x 54 g de DBO por dia)/1000000 = (Ton de DBO gerados por 
dia) 
Remoção de DBO: DBO *0,95 
Volume de Esgoto gerado (m³/ano): População não atendida de esgotamento sanitário*254,93(IN022 
do Estado do Rio de Janeiro-SNIS 2018)*0,8/1000*365 
Piscinas de Esgoto por dia: Volume de esgoto gerado/2.500/365 
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4) COMENTÁRIOS FINAIS  

A concessão da CEDAE trará impactos relevantes do ponto de vista econômico que vão 

muito além do valor de R$ 31 bilhões necessário para universalizar os serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos 47 municípios incluídos no 

escopo do projeto. 

Além dos ganhos demonstrados nesse documento, uma séria de externalidades positivas 

na saúde, bem estar e meio ambiente complementam o leque benefícios de se enfrentar 

o déficit no saneamento. O atual momento do País, requer esforços para retomar a 

atividade econômica e melhorar as condições sanitárias do País. O investimento em 

saneamento é ganha-ganha. O Rio de Janeiro precisa avançar.  
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