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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, 

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

contexto de retomada do crescimento econômico. Os investimentos necessários para a 

universalização do saneamento – considerando somente a expansão da rede – cerca de R$ 498 

bilhões – terão um impacto multiplicador na economia de 2,8 com relevante impacto na 

construção civil e na indústria de máquinas e equipamentos. 
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Impacto dos investimentos em abastecimento de água e 

esgotamento sanitário na cadeia produtiva do setor 

 

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, 

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

contexto de retomada do crescimento econômico.  

O setor de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto representa 0,58% do PIB1  - 

R$ 39,9 bilhões – e, por conta de sua capilaridade, tem uma relevante cadeia produtiva com um 

potencial multiplicador da economia que beneficia diretamente a população local. Tanto a 

construção civil quanto a indústria de máquinas e equipamentos, principais setores industriais 

impactados pelos investimentos em saneamento, contratam mão de obra local e geram renda 

direta nos municípios em que atuam.  

Além da capilaridade para a geração de emprego, os investimentos em saneamento geram 

impactos em uma longa cadeia produtiva como, por exemplo, na fabricação de produtos de 

metal com a produção de reservatórios metálicos e tubos que, por sua vez, serão demandantes 

da indústria de aço e alumínio. Há também aumento na demanda pela fabricação de produtos 

de plástico e borrachas, como tubulações e válvulas, assim como na indústria de materiais não 

metálicos que produz cimento e concreto. Outro setor relevante é a indústria eletroeletrônica, 

com a demanda por quadros de comando, automações, materiais de instalação e telemedição. 

Em suma, há toda uma cadeia produtiva extremamente relevante que é acionada ao se investir 

em abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Adicionalmente aos efeitos oriundos dos investimentos, há também uma série de setores 

impactados pelo aumento da operação, como é o caso da indústria química, que é demandada 

para a fabricação de cloro e polímeros, do setor elétrico e da prestação de serviços às empresas. 

Com o intuito de demonstrar os impactos dos investimentos (CAPEX) sobre a demanda pelos 

produtos e serviços da indústria de máquinas e equipamentos e da construção civil, a ABCON - 

Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

estimou o efeito multiplicador do setor com base na Matriz Insumo-Produto Nacional do IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

 
1 Estimativa Abcon com base nos dados do Sistema de Contas Nacionais – IBGE. 
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1 – NOTAS METODOLÓGICAS 

 

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.2 

ESQUEMA DAS RELAÇÕES INSUMO-PRODUTO 

 

Fonte: Guilhoto (2011). 

 

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 Matriz Insumo-Produto (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.  

 
2 A teoria aqui apresentada de maneira simplificada é 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).  
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Ao se analisar a economia como um todo, é possível observar três tipos de efeito: 

I) Efeito Direto: choque ou variação inicial da produção. 

II) Efeito Indireto: variações nos setores que fornecem insumos ao setor que sofreu o 

choque inicial. 

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

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

A MIP utilizada para as estimativas aqui apresentadas é a mais recente oficializada pelo IBGE de 

20153 que contém 67 setores e 127 produtos e com base nas tabelas de Usos e Recursos das 

Contas Nacionais publicadas pelo IBGE. O setor de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário está agregado ao de gestão de resíduos na categoria “Água, esgoto e gestão de 

resíduos”. 

 

ESQUEMA DOS EFEITOS OCASIONADOS POR CHOQUES NA PRODUÇÃO 

 

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

 

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

sanitário, adotou-se o vetor de investimentos apresentado a seguir. O vetor explicita a 

relevância da construção civil para a expansão das redes de saneamento assim como os serviços 

prestados às empresas (serviços jurídicos, contábeis, TI e etc) e toda a cadeia de máquinas e 

equipamentos. 

 

 

 

 

 
3 Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9085-matriz-de-insumo-
produto.html?=&t=o-que-e>.  
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VETOR DE INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO: DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA INTERSETORIAL 

 
Fonte: NEIT-IE-UNICAMP E HIRATUKA ET AL. (2009). 

 

Os cálculos foram feitos considerando três cenários: 

 

CENÁRIO 1 – PIPELINE DO BNDES 

 

A primeira análise foi feita com base nos investimentos previstos nos projetos modelados pelo 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (8 projetos de concessão ou 

PPPs para abastecimento de água e esgotamento sanitário), totalizando investimentos de cerca 

de R$ 58 bilhões4. 

É importante ressaltar que boa parte dos investimentos previstos precisarão ocorrer dentro dos 

próximos 20 anos por conta das metas de universalização da Lei 14.026/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Por conta do processo de estruturação dos projetos, o investimento estimado está sujeito a alterações. 
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PROJETOS EM ESTRUTURAÇÃO PELO BNDES 

 

Fonte: BNDES. 

 

 

CENÁRIO 2 – UNIVERSALIZAÇÃO 

 

A segunda análise foi realizada com base na estimativa de investimentos necessários para a 

universalização do setor apresentada no estudo elaborado pela Abcon em parceria com a Kpmg, 

“Quanto custa universalizar o saneamento no Brasil?”5.  

O investimento total estimado para expansão da rede é de cerca de R$ 498 bilhões. O estudo 

considera como universalização as metas definidas no Plano Nacional de Saneamento Básico. O 

valor total de investimentos estimado no estudo é de R$ 753 bilhões sendo R$ 255 bilhões 

referentes à recuperação da depreciação das redes existentes. O montante de recuperação da 

depreciação não é considerado nesse cenário. 

 

 

 

 
5 Disponível em: < https://conteudo.abconsindcon.com.br/kpmg> 
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CENÁRIO 3 – DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA PARA A UNIVERSALIZAÇÃO 

 

Além da análise dos impactos dos investimentos em água e esgoto por meio da análise da Matriz 

Insumo-Produto, a nota aqui apresentada também avalia os impactos dos investimentos na 

cadeia do setor por meio da decomposição da demanda por tipo de obra. 

A estimativa de investimento para a expansão da rede de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário está detalhada em 14 tipos de obra e para todos os Estados brasileiros. Os resultados 

para os Estados brasileiros estão apresentados como anexo deste documento. 

A decomposição da demanda foi elaborada com base nas estimativas realizadas pelas 

Associadas da Abcon. 

 

INVESTIMENTOS ESTIMADOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO: POR TIPO DE 

OBRA 

 
Fonte: Abcon e Kpmg. 
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DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA POR TIPO DE OBRA* 

 
Fonte: Abcon. 

*A decomposição sofre variações conforme características físicas, hidrográficas do local e do porte do empreendimento. A 

decomposição aqui apresentada considera valores médios de distribuição representando uma proxy da demanda por tipo de obra. 

 

2 – RESULTADOS 

 

CENÁRIO 1 – PIPELINE DO BNDES 

 

Com base nos investimentos previstos nos projetos modelados pelo BNDES, é possível averiguar 

um efeito total de R$ 165 bilhões com a geração de 1,7 milhão de empregos.  

A maior parte dos impactos será no setor industrial, especialmente na indústria de Máquinas e 

Equipamentos e na Construção Civil.  
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RESUMO DOS RESULTADOS DO CENÁRIO 1 (PIPELINE DO BNDES) NA ECONOMIA 

 

 

 

Fonte: Abcon. 

 

Somente na indústria de máquinas e equipamentos, teríamos um impacto de quase R$ 5 bilhões 

com a geração de 15 mil empregos.  

Por conta do vetor de investimentos do setor de saneamento, a construção civil terá o impacto 

mais significativo. Haverá um aumento de cerca de R$ 49 bilhões na produção do setor com a 

geração de quase 700 mil empregos ao longo do período de investimentos previstos nos 

contratos. 
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RESUMO DOS RESULTADOS DO CENÁRIO 1 (PIPELINE DO BNDES) NA  

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 
Fonte: Abcon. 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DO CENÁRIO 1 (PIPELINE DO BNDES) NA  

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Fonte: Abcon. 
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CENÁRIO 2 – UNIVERSALIZAÇÃO 

 

Com base nos investimentos de cerca de R$ 498 bilhões para a expansão das redes de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, é possível observar um impacto significativo 

na economia brasileira. O efeito multiplicador geraria um resultado de cerca de R$ 1,4 trilhão 

na economia com a geração de mais de 14 milhões de empregos ao longo do período dos 

investimentos. 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DO CENÁRIO 2 (UNIVERSALIZAÇÃO) NA ECONOMIA 

 

 

 

Fonte: Abcon. 
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RESUMO DOS RESULTADOS DO CENÁRIO 2 (UNIVERSALIZAÇÃO) NA  

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

Fonte: Abcon. 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DO CENÁRIO 2 (UNIVERSALIZAÇÃO) NA  

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Fonte: Abcon. 
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Somente na indústria de máquinas e equipamentos, teríamos um impacto superior a R$ 42 

bilhões com a geração de quase 130 mil empregos.  

Por conta do vetor de investimentos do setor de saneamento, a construção civil terá o impacto 

mais significativo. Haverá um aumento de cerca de R$ 424 bilhões na produção do setor com a 

geração de quase 6 milhões de empregos ao longo do período de investimentos. 

 

CENÁRIO 3 – DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA PARA A UNIVERSALIZAÇÃO 

 

A análise pela decomposição da demanda é relevante por trazer uma abordagem mais prática 

do que é vivenciado pelos agentes do setor e representa impactos diretos na cadeia produtiva. 

Assim, o Cenário 3 não considera impactos na geração de emprego ou aumento na renda. 

Os resultados da decomposição da demanda para a universalização são compatíveis com os 

resultados observados pela metodologia da Matriz Insumo-Produto com impacto mais relevante 

na Construção Civil e no setor de Máquinas e Equipamentos. 

O detalhamento estadual está apresentado como anexo a este documento. 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DO CENÁRIO 3  

(DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA PARA A UNIVERSALIZAÇÃO)* 

R$ milhões 

 

Fonte: Abcon.  

* A decomposição sofre variações conforme características físicas, hidrográficas do local e do porte do empreendimento. A 

decomposição aqui apresentada considera valores médios de distribuição representando uma proxy da demanda por tipo de obra. 
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Do ponto de vista qualitativo, foi feita uma consulta às empresas por meio do Conselho Técnico 

do Sindcon - Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto, para averiguar quais tecnologias são prioritárias para o curto o médio prazo do setor 

conforme descrito no quadro a seguir: 

 

DEMANDAS TECNOLÓGICAS PRIORITÁRIAS 

 

Fonte: Levantamento Sindcon. 

 

A relação das tecnologias acima descrita aponta um conjunto de oportunidades para os 

fornecedores do setor de saneamento em linha com a disposição das concessionárias privadas 

em fornecer serviços de qualidade e ambientalmente responsáveis, com aumento da eficiência 

energética e soluções para os resíduos do setor. 

O racional da economia circular é um fator relevante para a modernização do setor de 

saneamento. No contexto de suprir o atual déficit dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, tem-se ainda uma maior necessidade de enquadramento dos 

investimentos do setor em ESG. 

Por meio desse racional, é possível transformar as Estações de Tratamento de Esgoto em fontes 

de insumos permitindo a resolução de problemas do século XIX com o uso de tecnologias do 

século XXI. Não basta prestar serviço. É necessário fazê-lo com qualidade e inovação. 
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3 – RESSALVAS E LIMITAÇÕES 

 

As análises descritas têm como objetivo quantificar os impactos econômicos e na cadeira 

produtiva do setor de abastecimento de água e esgotamento. Contudo, é importante levantar 

algumas ressalvas e limitações acerca das metodologias utilizadas. 

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 impacto na demanda dos setores. O mesmo é 

averiguado na análise da decomposição da demanda. 

Finalmente, é preciso ter em mente que as análises foram feitas com base em vetores nacionais 

e que, em termos práticos, podem sofrer alterações nos diferentes estados brasileiros. 

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

averiguar a relevância dos setores de abastecimentos de água e esgotamento sanitário para a 

economia e cadeia produtiva. 

 

4 – COMENTÁRIOS FINAIS 

 

O setor de saneamento será crucial para a retomada do crescimento econômico após a crise. Há 

uma grande demanda reprimida: são quase 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto, 

sendo que mais de 30 milhões também não têm abastecimento de água.  

O setor de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto tem um impacto multiplicador 

de 2,8. Esse valor não considera as economias na saúde que ultrapassariam os R$ 5,9 bilhões 

com a universalização dos serviços de água e esgoto já que, em média, ao ano, há mais de 350 

mil internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento inadequado6. 

Dessa forma, a universalização do saneamento traria impactos relevantes para a cadeia 

produtiva. 

  

 
6 Instituto Trata Brasil (Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento brasileiro 2018). 
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ANEXO – DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA POR ESTADO (R$ MILHÕES) 
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ANEXO – DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA POR ESTADO (R$ MILHÕES) - CONTINUAÇÃO 
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ANEXO – DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA POR ESTADO (R$ MILHÕES) - CONTINUAÇÃO 
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ANEXO – DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA POR ESTADO (R$ MILHÕES) - CONTINUAÇÃO 
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ANEXO – DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA POR ESTADO (R$ MILHÕES) - CONTINUAÇÃO 
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ANEXO – DECOMPOSIÇÃO DA DEMANDA POR ESTADO (R$ MILHÕES) - CONTINUAÇÃO 
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