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No curto prazo, o setor de saneamento enfrenta uma série de desafios que afetam seu equilíbrio 
financeiro-operacional. Há o incremento dos custos operacionais oriundo da crise e há a queda 
temporária da arrecadação ocasionada, principalmente, pelo aumento da inadimplência e por medidas 
infranacionais pulverizadas que têm restringido a cobrança das tarifas e os reajustes tarifários previstos.  
É relevante observar que, apesar dos desafios enfrentados, a inelasticidade renda do saneamento 
(observada nas variações macroeconômicas dos últimos anos) e o longo prazo característico dos 
contratos dão resiliência ao setor. 
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Impactos da pandemia nas concessionárias privadas de águas 
e esgoto 

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus abalou o mundo, causando mudanças drásticas no modo de 

vida das pessoas e trazendo graves consequências para a economia global. Visando mensurar os efeitos 

econômicos decorrentes do COVID-19 e das medidas infranacionais adotadas no ano de 2020 e 2021 sobre 

as concessionárias privadas de água e esgoto, a Abcon Sindcon realizou a pesquisa “Impactos da Pandemia 

nas Concessionárias Privadas de Águas e Esgoto” por meio eletrônico entre os associados nos meses de abril 

e maio de 2021. 

Participaram da pesquisa 9 empresas, que representam 118 concessionárias privadas e que atendem a 314 

municípios brasileiros, totalizando 29,7 milhões de pessoas atendidas. 

A pesquisa desenvolvida permitiu observar como resultado: 
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2. EFEITO NA ARRECADAÇÃO E RECEITA DAS EMPRESAS 

Para 67% das empresas que responderam à pesquisa, a pandemia teve efeito sobre a receita e a arrecadação 

de alguma concessionária do seu grupo. Conforme os gráficos abaixo, é possível verificar quão significativo 

foram esses choques. Observou-se um maior impacto sobre a receita, que foi em sua maioria médio (56%) e 

baixo (33%), e quanto à arrecadação, os efeitos da pandemia foram majoritariamente baixo (45%) e médio 

(33%) na visão das concessionárias.  

Gráfico 1: Impacto da Pandemia sobre a  
receita 

(% empresas) 

Gráfico 2: Impacto da Pandemia sobre a 
arrecadação 

(% empresas) 
 

 

3. ALTA NOS CUSTOS DO SETOR  

Durante o ano de 2020 e 2021, verificou-se um aumento generalizado e persistente dos preços dos principais 

insumos utilizados no setor de saneamento, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 1: Aumento dos preços dos insumos 

Índice Período Variação (%) 

Índice Geral dos Preços (IGP-M) jun-21/jun-20 35,8 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) jun-21/jun-20 8,4 

Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) – Produtos 
Químicos 

mai-21/mai-20 36,8 

Tarifa de Energia Elétrica do Setor de Saneamento no 
mercado cativo 

mai-21/mai-20 11,6 

Tarifa de Energia Elétrica do Setor de Saneamento no 
mercado livre (PLD) 

jun-21/jun-20 263,9 

Índice Nacional da Construção Civil (INCC-DI) jun-21/jun-20 17,4 
 

Fonte: Aneel, IBGE e FGV – IBRE.  

Para quase 90% das empresas respondentes da 

pesquisa, foi observado aumento nos custos de 

produção. 

Os gastos com construção e energia elétrica foram os 

que mais afetaram o desempenho financeiro das 

concessionárias para 56% e 22% das empresas 

entrevistadas, respectivamente. Os custos com mão-

de-obra e demais despesas vinculadas à pandemia do 

COVID-19 também foram mencionadas, em menor 

escala (11% das empresas). 

Gráfico 3: Empresas que observaram aumento nos 
custos de produção 

(% empresas) 

 

Além disso, mesmo sem prejudicar o desempenho financeiro de forma significativa, os insumos sofreram 

aumento não esperado durante o período de pandemia.  
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Insumos que mais afetaram o desempenho financeiro das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos gastos com energia elétrica, houve 

reajuste da tarifa de energia elétrica em 67% das 

empresas, o que representou um aumento do custo 

com o insumo em 43% das concessionárias privadas 

participantes da pesquisa.  

Em 29% das concessionárias privadas participantes da 

pesquisa, o reajuste foi igual ou superior a 5%. 

Gráfico 4: Aumento da Tarifa de Energia Elétrica  
(% concessionárias) 

 

4. MEDIDAS INFRANACIONAIS AFETARAM AS CONCESSIONÁRIAS 

Desde a instalação da Pandemia do Covid-19 uma série de medidas infranacionais foram adotadas nos 

diferentes níveis federativos. Até o começo de 2021, foram mapeados mais de 200 leis, decretos e normas 

que afetam diretamente a prestação dos serviços públicos de água e esgoto. 

Dentre as medidas infranacionais adotadas pelo Governo Federal, estados e municípios a proibição de corte 

e restrições quanto à cobrança foram as que mais prejudicaram o desempenho financeiro das 

concessionárias. 
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Gráfico 5: Medidas infranacionais que afetaram o desempenho financeiro  
(% concessionárias) 

 

5. ADIAMENTO DOS REEQUILÍBRIOS CONTRATUAIS, REAJUSTES E REVISÕES TARIFÁRIAS  

Em 11% das concessionárias, os reajustes tarifários previstos em contratos ainda não foram realizados. No 

caso de revisão tarifária, esse número é de 2%. Quanto aos reequilíbrios contratuais, 6% das concessionárias 

tiveram os seus pleitos, que datam de antes da pandemia ou não relacionados a ela, postergados em razão 

do COVID-19. 

Gráfico 6: Reajustes e revisões tarifárias não autorizados e reequilíbrios contratuais postergados  
(% concessionárias) 
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6. AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA DO SETOR 

Para 89% das empresas participantes da pesquisa, foi observado aumento da inadimplência de alguma das 

concessionárias quando comparado o primeiro bimestre de 2021 com o mesmo período de 2019.  

Conforme o gráfico a seguir, é possível observar que esse aumento atingiu cerca de 32% das concessionárias 

privadas de água e esgoto. 

Gráfico 6: Aumento da Inadimplência no primeiro bimestre de 2021 em relação ao de 2019  

(% concessionárias) 

 

Dentre as empresas que responderam à pesquisa, a taxa atual de inadimplência não ultrapassa 10%. Contudo, 

para 22% das empresas, a expectativa é de que a inadimplência ultrapasse esse valor até o final do 1º 

semestre de 2021. 
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Gráfico 7: Expectativa das empresas para a faixa inadimplência para o 1° semestre de 2021 (% empresa) 

 

7. COMENTÁRIOS FINAIS 

No curto prazo, o setor de saneamento enfrenta uma série de desafios que afetam seu equilíbrio financeiro-

operacional. Há o incremento dos custos operacionais oriundo da crise e há a queda temporária da 

arrecadação ocasionada, principalmente, pelo aumento da inadimplência e por medidas infranacionais 

pulverizadas que têm restringido a cobrança das tarifas e os reajustes tarifários previstos. 

É relevante observar que, apesar dos desafios enfrentados, a inelasticidade renda do saneamento (observada 

nas variações macroeconômicas dos últimos anos) e o longo prazo característico dos contratos dão resiliência 

ao setor. 

Contudo, encaminhamentos do ponto de vista regulatório ainda precisam ser adotados. É preciso reconhecer 

a pandemia do Coronavírus como álea extraordinária, imprevisível e fora do controle do prestador e, 

portanto, passível de reequilíbrio dos contratos.  

Consolidar a segurança jurídica do setor é um ato necessário para promover os investimentos essenciais que 

irão viabilizar a saúde pública em momentos de normalidade ou de crises sanitárias. 

 

78%

11%

11%

Até 10% Entre 10% e 15% Acima de 25%


