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A ABCON completa 20 anos em 2016 e o SINDCON também 

comemora: são 15 anos de história juntos, transformando a vida 

de milhões de pessoas em diversas Cidades Saneadas, de 

Norte a Sul do país.

O direito à água e ao saneamento, juntamente com 

o bem-estar e a saúde da população continua 

sendo nosso principal compromisso, 

juntamente com a prestação de serviço 

público com segurança contratual, 

transparência, preservação do direito 

dos usuários e tarifas justas. Essa é 

uma realidade que está ao 

alcance do Brasil.

www.abconsindcon.com.br

ABCON e SINDCON,

há 20 anos construindo uma

nova realidade para o Brasil.

O Brasil precisa de saneamento.

O saneamento precisa da iniciativa privada.
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/ Editorial

Uma nova gestão do SINDCON 
foi iniciada este ano e,  de imedia-
to,  tivemos um grande desafio pela 
frente: promover a sexta edição do 
Encontro Nacional das Águas.

O ENA sempre foi o maior 
evento dedicado aos associados do 
SINDCON e ABCON. Ao longo dos 
últimos anos, ele incorporou discus-
sões mais profundas sobre o sanea-
mento à sua programação, sem deixar 
de privilegiar as apresentações técni-
cas, que promovem o intercâmbio de 
conhecimento e de experiências bem-
-sucedidas entre o nosso público.

Para esta edição, que aconteceu de 
12 a 13 de abril, decidimos estender 
esse debate sobre o futuro do sane-
amento para públicos externos, in-
cluindo profissionais do setor público, 
consultores, tecnólogos, especialistas 
jurídicos, professores e estudantes da 
área ambiental e de recursos hídricos. 
O tema escolhido para conduzir o 
evento foi “Cidades Saneadas: Uma 
Realidade ao Alcance do Brasil”.

Porém, essa não foi a única no-
vidade do 6º ENA. O evento – que 
acontecia sempre no segundo semes-
tre, a cada dois anos – foi antecipa-
do para ocorrer simultaneamente à 
Pollutec Brasil, edição local da maior 
feira ambiental do mundo. 

Essa nova proposta do ENA fez 
com que o evento ampliasse seus 
horizontes, ao estabelecermos par-
ceria com um espaço multissetorial 
de difusão tecnológica. Participan-

tes do 6º ENA tiveram acesso facili-
tado à Pollutec, que lá fora tradicio-
nalmente apresenta o que existe de 
mais moderno em termos de tecno-
logia ambiental. 

Mas isso também exigiu um es-
forço conjunto do SINDCON, para 
realizar as adaptações necessárias no 
que se refere ao calendário e, princi-
palmente, no cuidado de termos uma 
programação em harmonia com os 
temas apresentados pelos fóruns pro-
movidos no âmbito da Pollutec.

Apoiado pela ABCON, o Sindica-
to se propôs a realizar um evento de 
grande magnitude, que contemplasse 
tanto a exposição de ideias e de con-
tribuições da iniciativa privada para 
o saneamento quanto a valorização 
de nossa expertise em soluções para 
a melhoria da prestação de serviços.

Acredito que o resultado foi exce-
lente. Deixo aqui o convite a todos - 
principalmente para aqueles que não 
puderam estar conosco no 6º ENA – 
para que confiram nas próximas pági-
nas um pouco desses importantes mo-
mentos que vivemos durante o evento.

Gostaria de enfatizar, ainda, que 
o ENA não apenas foi uma estreia 
bem-sucedida da nova gestão, mas 
também um modelo de cooperação 
entre dirigentes, equipe e associados, 
que merece ser levado adiante em 
nossas realizações.

A participação de todos é funda-
mental para termos êxito em nossos 
projetos futuros.

Ritmo acelerado 
na largada
ALEXANDRE LOPES
Presidente do SINDCON
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/ Carta Editorial

Entre os dias 12 e 13 de abril, ocor-
reu no hotel Holliday Inn, em São 
Paulo, o 6º Encontro Nacional das 
Águas (ENA), que é realizado a cada 
dois anos pela ABCON/SINDCON 
para debater os principais assuntos da 
agenda de saneamento no Brasil. Nes-
te ano, o evento ocorreu simultanea-
mente com a 1ª Pollutec Brasil, feira 
de Produtos e Soluções Ambientais.

Durante os três dias de encontro, 
mais de 550 participantes puderam 
discutir desde temas institucionais, 
referentes ao posicionamento da 
iniciativa privada como importante 
agente do setor de saneamento, às 
temáticas técnicas do universo da en-
genharia e das operações vivenciadas 
entre as mais de cem entidades afilia-
das à ABCON/SINDCON.

Já no primeiro dia de evento, o pai-
nel de abertura lançou aos participan-
tes o que viria a ser o mote orientador 
das discussões: “Cidades Saneadas: 
Uma realidade ao alcance do Brasil?”. 
Foi a partir desse questionamento 
que propostas para ampliação de in-
vestimentos no saneamento foram 
discutidas por autoridades públicas e 
representantes das mais importantes 
associações do setor. 

Estiveram presentes Paulo 
Ferreira, Secretário Nacional de 
Saneamento Ambiental do Minis-
tério das Cidades; Roberto Muniz, 
Presidente Executivo da ABCON; 
Dante Ragazzi Pauli, Presidente da 
ABES; Roberto Tavares, Presidente 
da AESBE e Aparecido Hojaij, Presi-
dente da ASSEMAE.

Segundo o Secretário Nacional 
de Saneamento, Paulo Ferreira, das 
25 companhias estaduais do país, so-
mente seis apresentam condições de 
receber financiamento público, um 
desafio importante a considerar, vis-
to que as estaduais são responsáveis 
pelo atendimento de cerca de 75% da 
população. Ainda no âmbito do finan-
ciamento ao setor, representantes do 
BNDES versaram sobre os diversos 
projetos que o banco tem financiado 
no setor, destacando a maturidade 
que as empresas privadas têm de-
monstrado para a liberação de cré-
ditos de longo prazo, com taxas que 
permitem o cumprimento das metas 
estipuladas nos contratos. 

Outro ponto alto do evento, 
apresentado pela AQUAFED - In-
ternational Federation of Private 
Waters Operators -, abrigou as ex-

CARLOS ROMA
Diretor de Relações Institucionais e 
Corporativas do SINDCON

Cidades Saneadas: 
um desafio possível

periências internacionais do setor, 
indicando os bons exemplos da par-
ticipação da iniciativa privada Brasil 
afora que devem contribuir para as 
operações nacionais.

Hoje, no País, as empresas privadas 
são responsáveis por administrar con-
tratos da ordem de R$ 30,5 bilhões, 
em torno de 8,7% do mercado. No 
entanto, há espaço para muito mais, 
a considerar que o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab) sugere 
investimentos da ordem de R$ 15,2 
bilhões ao ano, para a universalização 
dos serviços de saneamento até 2033.

Por meio dos cases de sucesso 
da iniciativa privada, situados nos 
mais diferentes tipos e tamanhos de 
municípios, o 6º Encontro Nacional 
das Águas reforçou que as parcerias 
entre agentes públicos e privados 
são alternativas viáveis para acelerar 
os investimentos. 

Todas as experiências comparti-
lhadas entre as diversas empresas do 
setor garantiram o sucesso de mais 
um encontro. Novas experiências se-
rão compartilhadas daqui a dois anos. 
Até lá, trabalharemos fortemente 
para aprimorar o cenário do sanea-
mento no Brasil.
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/ Capa

O futuro, agora

Quase 600 inscritos, entre cola-
boradores de concessionárias, di-
retores, associados e também aca-
dêmicos, profissionais liberais, de 
companhias estaduais e municipais 
de saneamento, bancos, autarquias 
– todos muito interessados no tema 
da água e do esgotamento sanitário 
no Brasil. Dois dias de intensas dis-
cussões entre sessões plenárias, salas 
temáticas com a presença de pales-
trantes ilustres e com visões diversi-
ficadas sobre temas,  projetos e so-
luções, mas comungando do mesmo 
ideal:  o saneamento básico do Brasil 
precisa sair da posição pequena que 
ocupa perante o mundo.

Em um brevíssimo sumário, este 
foi o 6º ENA - Encontro Nacional das 

Alexandre Lopes, presidente do SINDCON

Águas, promovido pelo SINDCON 
em parceria com a ABCON durante 
os dias 12 e 13 de abril em São Paulo.

A abertura dos trabalhos, feita no 
instigante discurso do presidente do 
SINDCON, Alexandre Lopes, res-
saltou a experiência  bem sucedida de 
trazer ao 6º ENA profissionais e aca-
dêmicos que não atuam diretamente 
com a entidade; o reconhecimento 
do evento, ao firmar a parceria com a 
POLLUTEC e a constatação de que 
o saneamento, aos poucos, se despede 
da incômoda posição de área renega-
da na infraestrutura para uma situa-
ção mais privilegiada, pelo menos 
no que se refere ao entendimento 
de que não podemos mais suportar 
a escassez de investimentos no setor. 

Preparem-se, pois nosso 
cardápio é extenso

Importante: As apresentações ocorridas durante o 6º ENA e 
também as fotos estão disponíveis para download no hotsite 
www.abconsindcon.com.br/ena
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Paulo Roberto, presidente da ABCON

Segundo o presidente da ABCON, Paulo Roberto 
de Oliveira, ainda na abertura do Encontro, a iniciativa 
privada alcançou, em pouco mais de duas décadas de 
atuação, a maturidade necessária para ser considera-
da imprescindível ao desenvolvimento e expansão dos 
serviços públicos de água e esgoto no país. “Assim, este 
Encontro Nacional das Águas representa uma oportu-
nidade inestimável de diálogo com nossos interlocutores.  
A iniciativa privada que atua no saneamento não se sente 
fragilizada com os rumos políticos, e muito menos inti-
midada de cumprir sua vocação empreendedora. Ao con-
trário, temos a convicção que, independente de governos, 
nossa missão será sempre emblemática para o desenvol-
vimento do país”, afirmou durante seu discurso.

Paulo Roberto, presidente da ABCON, no discurso 
de abertura: Somente a cooperação entre os diferentes 
agentes capacitados  para prover esses serviços é que 
possibilitará trilharmos o caminho mais eficaz para 
alcançar bons resultados no saneamento. 

Na opinião do presidente executivo da ABCON, Ro-
berto Muniz, que participou da plenária de abertura, o 
tema do evento – “Cidades Saneadas: Uma realidade ao 
alcance do Brasil” – revelou ter sido uma escolha acer-
tada. “O ENA foi uma oportunidade para todos enca-
rarem a realidade de que o Brasil precisa de 300 mil 
quilômetros de tubos para universalizar o saneamento 
e que, sem a participação da iniciativa privada, isso será 
impossível. Precisamos divulgar cada vez mais essa rea-
lidade”, acrescentou Roberto.

Confira nas próximas páginas como o 6º ENA levan-
tou nossas propostas de avanço para o saneamento, e 
quais foram as qualificações oferecidas no evento.

Roberto Muniz, presidente executivo da ABCON

Roberto Muniz, presidente executivo da ABCON: o 
Brasil precisa de 300 mil km de tubos para univer-
salizar o saneamento.

ENA em números

participantes

palestrantes

entre os participantes

Aprovação de
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/ Capa/ Flashes

Paulo Roberto Oliveira (ABCON), a prefeita de Ribeirão Preto, 
Dárcy Vera e Alexandre Lopes (SINDCON)

Sueli Oliveira, da Suez e Fabiane Santiago, do 
SAAE de Atibaia

Sandra Fujita, da Cetesb, e Adriana Lopes, 
da GS Inima

Paulo Sérgio Salles, da Adasa, e Pedro Azevedo, 
da Lima Azevedo Consultoria

“O evento acertou ao abrir a possibilidade de 
não-associados participarem, ficou mais rico. A 
qualidade das mesas e palestras foi excelente”

Sueli Oliveira, Suez
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Equipe da CAB Cuiabá

Encontro entre integrantes da Suez e GS Inima

Equipe do SINDCON

Equipe da Águas do Brasil

Profissionais do Grupo Aegea

“Acompanho o evento há anos, 
e a troca de experiências entre 
profissionais das mesmas áreas 
que o ENA proporciona é muito 
importante”

Marcos Araújo, Águas de Matão
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/ Com a palavra

Atual apresentador do Jornal da Globo e do programa Painel, na Globonews, William Waack demonstrou 
uma visão favorável e arrojada a respeito da cooperação das empresas privadas no saneamento brasileiro.

Durante sua participação na plenária de abertura do 6º Encontro Nacional das Águas – ENA, em que abor-
dou o tema “Cidades Saneadas – Uma realidade ao alcance do Brasil”, Waack fez algumas observações 
fundamentais e reveladoras sobre o presente e sobre o futuro do saneamento no Brasil.

O jornalista, que antes de chegar à Rede Globo trabalhou em algumas das principais redações do país, 
como Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, O Estado de S. Paulo, Veja e TV Cultura, mostrou que não tem medo 
de falar a verdade. Confira!

Nos bastidores da notícia
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Ao acompanhar o mundo político, 
qual a relação que você vê entre os 
políticos e o saneamento? Isso é 
mesmo prioridade?
No ambiente político, claro que há 
exceções, mas temos como regra 
geral uma mentalidade que ainda 
não absorveu o ponto de vista da 
sociedade sobre a importância do 
saneamento. Boa parte dos políticos 
ainda enxerga o saneamento como 
se fosse um monte de tubos enter-
rados, que não lhes trará visibilidade 
e nem benefício rápido na próxima 
eleição. O saneamento faz parte de 
todo o debate político eleitoral, po-
rém na prática essa prioridade não 
se desenvolve na mesma medida. 

No ENA, você afirmou que o Brasil 
está “caminhando para um caos 
fiscal”. Quais as consequências 
disso para o setor de saneamento? 
O país não tem dinheiro para pagar 
maternidade, hospital, escola, os 
atendimentos mais básicos aos ci-
dadãos. Como é que vamos fazer sa-
neamento num quadro desses? Eu 
diria que o saneamento está ali no 
topo entre os setores que mais estão 
sofrendo com o descaso daqueles 
que não têm qualquer tipo de preo-
cupação com as finanças públicas. 

Muito também foi dito sobre os 
mitos que emperram a maior par-
ticipação da iniciativa privada. Isso 
chamou sua atenção? 
Ouvi uma expressão em meio a 
uma frase dura: “mitos têm de cair 
por terra”. E têm mesmo. É preciso 
acabar com essa mentalidade de 
que o empresário é sempre um ser 
que pratica ‘rapina’; que, se ficou 
rico é porque alguém ficou pobre. 
Isso faz parte da equivocada men-
talidade que trava qualquer tipo de 
compreensão entre parcerias públi-
cas e privadas. A iniciativa privada 
é sempre incorretamente colocada 
na situação daquela que não quer 
outra coisa, da maneira mais rápida 

possível: se ‘apropriar’ do bem públi-
co. Isso não é verdade.

Poderíamos dizer que, em parte, 
a expansão dos serviços privados 
tem sido vítima de populismo? 
Populismo irresponsável. Quando 
um ente público tenta impor uma 
tarifa abaixo da realidade para ga-
rantir votos, no futuro isso significa 
prejudicar os filhos, os netos dos 
próprios eleitores. Quando fazem 
isso com o saneamento, estão im-
pondo falta de água potável e de 
esgoto tratado para as gerações 
futuras, porque ninguém vai inves-
tir sabendo de antemão que terá de 
trabalhar com uma ‘tarifa política’. 

Você entende que há normas de-
mais para que a iniciativa privada 
possa cooperar? Ou há falta de re-
gras para gerar segurança? 
As duas coisas. Pelo que ouvi dos 
especialistas no ENA, há aspectos 
prejudicados pelo excesso de regu-
lação e há aspectos para os quais 
simplesmente ainda não existe 
regulação apropriada. Isso é um 
entrave formidável, sobretudo para 
as empresas privadas empenhadas 
em participar de concessões ou 
em investir num setor onde o grau 
de maturação dos investimentos 
acontece, obviamente, em um tem-
po muito mais longo que qualquer 
período eleitoral. 

Para finalizar, o que esperar para o 
segundo semestre? A situação vai 
melhorar? 
Preparem-se! Nós vamos passar 
por um período de turbulência po-
lítica inédita, que particularmente 
creio que vai impedir qualquer dis-
cussão nacional abrangente, ne-
cessária e importante sobre, por 
exemplo, reforma previdenciária, 
reforma tributária e a própria refor-
ma política desse sistema eleitoral 
que já se provou muito ruim para a 
nossa sociedade.
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“Setores como os de energia, transportes, comunicação, 
saúde, enfim, todos esses e muitos outros já contam com 
a parceria da iniciativa privada, mas não enfrentam a 
mesma resistência ideológica que o saneamento, o que é 
um erro. O setor público que trabalha em parceria com o 
privado multiplica os seus recursos”
Roberto Muniz, presidente executivo da ABCON

/ Debate

Demandas
urgentes para
o saneamento

Mediada pelo jornalista William Waack, a ple-
nária de abertura do ENA foi focada em propostas 
para o saneamento.

Instigados por Waack, os debatedores indicaram 
alguns caminhos que precisam ser seguidos para o 
avanço do saneamento como, por exemplo, maior 
participação da iniciativa privada no setor.

“Os desafios de curto prazo para o saneamento são gigan-
tescos. O Brasil tem urgência de novos projetos de esgota-
mento sanitário. Precisamos encaminhar essas propostas ao 
Governo Federal, aos governos estaduais e aos municípios, 
do contrário a sociedade não terá perspectivas de avanços”
Dante Ragazzi Pauli, presidente da ABES – Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental

“É muito importante o imediato combate à insegurança 
jurídica que envolve o setor. O cenário de insegurança 
inibe novos investimentos e modelos de parceria” 
Roberto Tavares, presidente da AESBE – Associação Brasileira das 
Empresas Estaduais de Saneamento

“Empresas privadas agregam, e muito, em termos de ges-
tão e projetos, por exemplo, mas creio que é na tecnologia 
que o privado se mostra realmente fundamental para 
universalização”
Aparecido Hojaij, à direita, presidente da ASSEMAE – Associa-
ção Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento

“O saneamento é um dos pilares da cidadania. E o 
Governo Federal está aberto e valoriza a participação da 
iniciativa privada para atendermos a população”
Paulo Ferreira, secretário nacional de Saneamento Ambiental do 
Ministério das Cidades
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/ Concessionárias

Bons exemplos de Norte a Sul

Plenária contou boas experiências da iniciativa privada em três cidades diferentes

Durante o 6º ENA, no painel 
“Cidades Saneadas: experiências e 
confiança no caminho futuro”, foram 
apresentados três exemplos de mu-
nicípios que contam com concessões 
privadas e vêm alcançando excelentes 
resultados no saneamento.

A prefeita Dárcy da Silva Vera, 
de Ribeirão Preto (SP) falou sobre a 
parceria que a cidade mantém com a 
operação privada há mais de 20 anos 
na coleta e no tratamento de esgoto. 

Ribeirão Preto está entre os 10 mu-
nicípios brasileiros que melhor tratam 
saneamento, de acordo com o ranking 
do Instituto Trata Brasil. A coleta já é 
universalizada, e em 30 meses todo o 
esgoto coletado na cidade será tratado.

“A concessão privada nos permi-
tiu realizar os investimentos neces-
sários para termos, em breve, a uni-
versalização também nos serviços 
de coleta e tratamento de esgoto”, 
confirmou a prefeita. 

Buritis, em Rondônia, é uma con-
cessão privada recente, cujo início das 
operações aconteceu em 2015, mas 
que já está caminhando rapidamente 
para prover 100% da população ur-
bana com água tratada. Será assim o 
primeiro município em Rondônia a 
ter conquistado essa posição.

A diretora-presidente da Agência 
Reguladora dos Serviços Técnicos De-
legados de Buritis, Ocilene do Nasci-
mento, representou o prefeito de Buritis 

no ENA e deu um panorama da “revo-
lução” que o saneamento prestado pela 
concessionária privada está provocando 
na cidade. “Há um ano, não tínhamos 
uma gota de água e hoje temos apro-
ximadamente 1.800 pontos de ligação 
com água tratada”, contou ela.

Para apresentar os avanços na 
cidade de Niterói, foi convidado 
Nelson Gomes, diretor presidente da 
concessionária Águas de Niterói, que 
atua na cidade desde 1999. “Quando 
assumimos, apenas 45% da cidade 
contava com água tratada. Hoje, esse 
serviço está universalizado, e o próxi-
mo passo é universalizar o tratamento 
de esgoto, o que deve acontecer já no 
próximo ano”, finalizou Nelson.
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/ Concessionárias

Destacadas na programação do 6º ENA, Ribeirão Preto e Niterói são exemplos de Cidades Saneadas
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O 6º ENA levou em consideração, para definir suas 
atividades, o conceito de “Cidades Saneadas”. Ribeirão 
Preto, Buritis e Niterói são apenas três entre vários exem-
plos de cidades que atingiram esse perfil no saneamento, 
a partir da parceria com a iniciativa privada.  

Durante o evento, o presidente do SINDCON, Ale-
xandre Lopes, explicou que o Sindicato e a ABCON en-
tendem a “Cidade Saneada” como aquela que possui um 
compromisso para a prestação dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. E que o 
objetivo fundamental é atribuir um significado real, práti-
co, um parâmetro para entender o problema e incentivar 

o rompimento do atual ciclo de ausência de serviços pú-
blicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
na maior parte do Brasil. 

Alexandre ressaltou que a iniciativa privada tem o fir-
me propósito de cooperar com o poder público, e que 
está claro que saneamento não são apenas as obras, mas 
sim uma a equação ideal de boa gestão na prestação dos 
serviços, obras e tecnologia. “O direito humano à água 
e ao esgotamento sanitário é um direito inalienável do 
cidadão, que deve ser tirado do papel para ser colocado 
definitivamente na vida das pessoas”, acrescentou o presi-
dente do SINDCON.

Entenda o tema de 2016:

“Cidades    
      Saneadas”
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/ Regulação

Diferentes setores apresentaram suas particularidades de regulação durante o ENA

O que os setores de energia elétrica, 
rodovias e telecomunicações possuem 
em comum com o saneamento? Todos 
são serviços públicos de infraestrutura 
que podem ser outorgados à iniciativa 
privada e, para tanto, necessitam de 
uma regulação clara, que não permita 
dúvidas sobre a atuação dos operadores.

Foi com o objetivo de mapear al-
guns dos pontos que afetam todos 
esses setores na regulação – como os 
modelos de tarifa adotados – que o 6º 
ENA promoveu uma plenária sobre 
o assunto. Com o apoio do For-Infra 
(Fórum Permanente das Associações 
de Serviços Outorgados de Infraes-
trutura), participaram do encontro, 
além da ABCON/SINDCON, re-
presentantes da ABCR (Associação 
Brasileira das Concessionárias de Ro-
dovias), ABRADEE (Associação Bra-
sileira de Distribuidores de Energia 
Elétrica) e TELCOMP (Associação 

Brasileira das Prestadoras de Serviços 
de Telecomunicações).

“A regulação é fundamental para 
a competitividade dos mercados de 
serviços outorgados, e isso não é dife-
rente para o saneamento”, comentou 
o consultor José Mário Abdo, autor 
de estudo inédito sobre o assunto, 
em que se compara os diferentes se-
tores que estiveram representados 
no ENA. “Uma das condições essen-
ciais para que as agências reguladoras 
possam cumprir de fato o seu papel 
é terem independência política. Elas 
precisam ser transparentes”, reco-
mendou o consultor.

Segundo José Mário, as agências 
reguladoras são instituições recentes 
no Brasil. Elas surgiram na última 
metade da década de 90, em função 
das transformações do Estado brasi-
leiro, que passou a dar ênfase à sua 
função reguladora. Com isso, passou 

a interferir indiretamente na ordem 
econômica, fixando políticas para di-
ferentes setores da economia.

No saneamento, diferente de ou-
tros setores, não existe uma agência 
reguladora única para todo o país. Ao 
contrário, o número é extenso. Hoje, 
são 50 agências reguladoras, sendo 24 
municipais, 22 estaduais, três de con-
sórcios de municípios e uma distrital. 

Essa peculiaridade torna ainda 
mais complexo o desafio de adotar 
critérios mais amplos na regulação 
de nossa atividade, inclusive para 
garantir que os contratos de con-
cessão sejam cumpridos em sua 
plenitude, preservando dessa forma 
o atendimento aos usuários de ma-
neira adequada, dentro de um equi-
líbrio econômico-financeiro que 
permita à concessionária tanto pra-
ticar uma tarifa justa, como manter 
os investimentos previstos.

Diferentes setores apresentaram 
suas particularidades de 
regulação durante o ENA
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/ AQUAFED

Sotaque estrangeiro

O presidente da AQUAFED defende a parceria entre o público e o privado no saneamento mundial

Uma verdadeira seleção interna-
cional de craques do setor de sanea-
mento esteve no Brasil para debater, 
dentro do 6º ENA, a agenda de coo-
peração entre o setor público e a ini-
ciativa privada no mundo.

Com mediação de Giuliano 
Dragone, presidente do Conselho 
Diretor do SINDCON, o encontro 
teve a participação do presidente da 
AQUAFED - entidade internacional 
que reúne os operadores privados do sa-
neamento - o senegalês Mamadou Dia.  

O dirigente acredita que, a exem-
plo do que aconteceu em outros pa-
íses, o Brasil pode evoluir para uma 
maior participação da iniciativa pri-
vada na operação de serviços públicos 
de saneamento. Hoje, essa participa-
ção é de apenas 6% do mercado; na 
França, ela atinge 75%, na Alemanha 
40% e nos Estados Unidos são mais 
de 73 milhões de pessoas atendidas 
pelo segmento privado.

“A decisão sobre a forma como 
será prestado o serviço é sempre das 
autoridades públicas, mas a iniciati-
va privada pode contribuir muito na 
gestão e operação, sob vários mode-

los. E essa parceria se faz cada vez 
mais fundamental, uma vez que pelo 
menos 40% da população mundial 
ainda não possui acesso a sistemas 
sustentáveis de água e saneamento”, 
afirmou Mamadou.

O presidente do SINDCON, Ale-
xandre Lopes, acredita que chegou 
a hora de o Brasil assumir o sanea-
mento como prioridade e direcionar 
mais investimentos para o setor. “A 
iniciativa privada possui hoje R$ 30,5 
bilhões comprometidos em contratos 

Durante o 6° ENA, o diretor executivo da AQUAFED, Jack Moss, de-
fendeu a importância de se desmistificar inverdades que, de tão propagadas, 
acabam prejudicando a agenda de cooperação entre o setor público e a ini-
ciativa privada. “Em termos globais, persiste a falsa ideia de que operadores 
privados estão interessados em se concentrar numa pequena parte do mer-
cado, onde não estão as grandes necessidades das populações”, exemplificou. 

“Temos que enfatizar o combate ao que podemos chamar de política 
da construção da ignorância”, afirmou ele. Para deixar esse problema bem 
claro, Moss ainda usou uma frase do escritor americano Mark Twain: “Uma 
mentira pode viajar meio mundo enquanto a verdade está apenas colocando 
os sapatos.” Ou seja, não só a mentira se espalha mais rápido, como as pes-
soas reproduzem muito mais as mentiras que as verdades.

Mitos que persistem em todo o mundo

no saneamento, mas podemos con-
tribuir com mais. O Brasil não está 
conseguindo atingir a meta do Plano 
Nacional de Saneamento Básico, que 
é investir R$ 15,2 bilhões por ano no 
setor, e a participação da iniciativa 
privada seria fundamental para atin-
girmos esse patamar de investimen-
to”, completou Alexandre.

Confira na próxima página alguns 
exemplos de sucesso de parcerias en-
tre o público e o privado em diferen-
tes países do mundo.
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Em Burkina Faso, o governo lo-
cal iniciou em 1990 um processo de 
reestruturação da Empresa Nacional 
de Água (ONEA), investindo forte-
mente na expansão e em um modelo 
diferente de parceria com a iniciativa 
privada. Um aspecto importante foi 
que o governo se comprometeu a não 
fazer interferências políticas, mas sim 
criar ferramentas para monitorar de 
forma técnica e objetiva o desempe-
nho da ONEA. Os resultados perma-
necem até hoje. A ONEA se tornou a 
primeira empresa pública de água na 

África a ter o certificado IS0 9001 e, 
atualmente, o Banco Mundial a consi-
dera similar, em todos os aspectos, às 
mais eficientes empresas privadas do 
setor de saneamento. 

Em outro país africano, o Senegal, 
o abastecimento de água e as condi-
ções de saneamento atingiram um 
elevado grau de sucesso em compara-
ção com a média do continente. Uma 
das características interessantes é a 
parceria público-privada (PPP) que 
vem operando no país desde 1996, 
com a Empresa Senegalesa de Água 

México: BOT faz sucesso
Gabriel Toffani, diretor da com-

panhia Suez Latam, apresentou no 
6° ENA o modelo adotado no Mé-
xico para a parceria público-privada 
da qual sua empresa faz parte. Tra-
ta-se do Build-Operate-Transfer (ou 
BOT), que é uma forma de financia-
mento de projetos onde a iniciati-

va privada recebe a licença do setor 
público para financiar, projetar, cons-
truir e operar uma instalação por um 
período determinado. 

No México, o período dos contra-
tos varia entre um mínimo de 12 e um 
máximo de 25 anos, após o qual o con-
trole e toda a infraestrutura são trans-

feridos de volta para a administração 
pública. Durante a vigência do BOT, 
a instituição privada possui permissão 
para estabelecer tarifas de uso e arren-
dar os estabelecimentos de forma a re-
cuperar os investimentos iniciais, além 
de compensar os custos operacionais e 
de manutenção do projeto.

Boas iniciativas na África

Na década de 60, sobreviviam no 
rio Sena, em Paris, apenas quatro es-
pécies de peixes. Hoje, quase 60 anos 
depois, há mais de 30 espécies vivas 
no mais famoso rio da França. Essa 
é a informação que Jean François 
Donzier, presidente do L’Office In-
ternational de l’Eau (OIEAU), gosta 
de usar para deixar claro o sucesso do 
modelo francês de gestão de bacias 
hidrográficas. 

Modelo francês
No 6° ENA, Donzier explicou 

que, por causa do rápido desenvolvi-
mento econômico na época do pós-
-guerra, os rios começaram a ficar po-
luídos. Foi para recuperar a qualidade 
da água e adotar uma política equili-
brada dos recursos hídricos que o go-
verno francês dividiu as águas do país 
em seis grandes bacias hidrográficas. 
Isso aconteceu em 1964. Até hoje, 
o modelo é estruturado no comitê 

de bacias. As agências de água são o 
órgão gerenciador e arrecadador das 
cobranças. O resultado foi um enor-
me crescimento na oferta de estações 
de tratamento: hoje, já estão em ope-
ração por volta de duas mil estações 
em solo francês.

(SDE) como o parceiro privado. 
Entre 1996 e 2014, a distribuição 

de água dobrou no país e o número 
de ligações domésticas aumentou em 
incríveis 165%. A política financeira 
da parceria baseia-se em alguns prin-
cípios fundamentais, tais como a não 
existência de subsídios operacionais, 
aumentos graduais de tarifas (sempre 
com base em um rigoroso modelo fi-
nanceiro) e a existência da tarifa so-
cial, a fim de garantir  acessibilidade à 
população carente.
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/ Pollutec

O 6º ENA foi encerrado no dia 14 de abril com uma visita ao projeto Aquapolo, na Grande São Paulo. A iniciativa foi 
aberta apenas aos associados e contou com a adesão de 40 participantes, também da Pollutec.

Rumo a Brasília 2018
Durante a feira Pollutec Brasil, o 

SINDCON e a ABCON assinaram a “Carta 
das Águas”, documento que reúne propostas 
para o saneamento, redigida após todas as 
discussões que aconteceram no 6º ENA.

A Carta faz parte do projeto Rumo à Bra-
sília, preparatório ao 8º Fórum Mundial da 
Água, que será realizado na capital federal 
em março de 2018. Será a primeira vez que o 
Brasil sediará esse grande evento, que acon-
tece de três em três anos e reúne as principais 
lideranças mundiais do saneamento.

Visita ao projeto Aquapolo
Alexandre Lopes assina carta que reúne propostas para o Fórum Mundial da Água 2018
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/ Na mídia

Entre os meses de preparação do ENA e sua cobertura, foram elaborados 139 posts no Facebook e no 
Linkedin, que atingiram 80.406 “views”; o Hotsite recebeu a visita de quase 5 mil interessados: expectativa 
superada sobre a relevância dos temas do Encontro.

Na imprensa, destaques para 
os veículos de repercussão na-
cional, como Valor Econômico, 
Globonews e NBR TV, que se 
somam aos 90 clippings recolhi-
dos durante e pós Encontro: jor-
nalistas endossam a importância 
do debate de cooperação entre o 
público e o privado.

A pesquisa interna revelou a satisfação dos participantes:

Fonte de Novos
Conhecimentos
31%

Evento Inovador,
referência do setor
9%

Networking
25%

Troca de
Conhecimento
35%

84%

Muito interessante

Indiferente

15%

1%

Pouco interessante

A realização do 6º ENA como evento simultâneo 
à Pollutec, em sua opinião foi:

Você diria que o ENA é:
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/ Tecnologia

Vale a pena conhecer as inovações tecnológicas apresentadas pelos associados SINDCON durante o 6º ENA.
As apresentações das palestras desta e das próximas páginas podem ser acessadas no hotsite 
www.abconsindcon.com.br/ena.

Foto: Gabriel Roberti (Foz Águas 5) 
Tratamento avançado de efluentes e a experiência da Foz Águas 5 com lodo aditivado 
granular – oportunidade de conhecer uma solução inovadora no tratamento de esgoto

Foto: Felix Moura (Ambient)
Aproveitamento energético em ETES: O PROBIOGÁS e a 
experiência da Ambient, Ribeirão Preto

Foto: Luiz Tadashi Akuta (Mitsubishi Eletric) e Eduardo Berretini (Sagua) 
Eficiência energética na operação de ETEs – apresentação da experiência da Sagua, 
em Guarulhos

Foto: Sirlei Brignoli (Sesamm) 
Redução biológica de fósforo em efluente doméstico – processo gerou redução do 
custo operacional na Sesamm, em Mogi Mirim
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Foto: Romeu Cantusio Neto (Sanasa) 
Plano de Segurança da Água: a experiência da Sanasa –  como o mapeamento de 
riscos à operação pode contribuir para a garantia da qualidade da água

Foto: Ana Lúcia Silva (Sabesp/Botucatu) 
Uso do lodo como fertilizante: a experiência da Sabesp – enquanto nos EUA 50% 
do lodo é destinado à fertilização do solo, o Brasil ainda engatinha neste tipo de 
aproveitamento

Foto: Sérgio Ayrimoraes (Agencia Nacional de Águas) 
Atlas de Despoluição da ANA – o levantamento já identificou mais de 2.500 ETEs em 
todo o país e deve ficar pronto no segundo semestre deste ano   

Foto: Estela Murad (Águas Cordobesas) 
Implantação da norma ANBT NBR ISO/IEC 17025/2005 – a nova norma de gestão 
de laboratórios de ensaios proporciona avanços e demanda desafios. Durante o 
ENA, foi apresentado o caso da implantação feita pela companhia argentina Águas 
Cordobesas
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/ Gestão/Jurídico

Questões importantes como a gestão de perdas e o controle operacional, além de aspectos regulatórios, fizeram parte da 
programação do 6º ENA.

Foto: Bruno Gayet (Águas Guariroba) 
Monitoramento on line: uma nova ferramenta de gestão – elimina etapas do fluxo 
tradicional, gera produtividade e melhora a qualidade e a agilidade na prestação de 
serviços 

Foto: Waldecir Colombini (Enorsul) 
Redução de perdas: a experiência da Enorsul – a apresentação mostrou a ação da 
empresa em diversas frentes, inclusive em áreas de grande vulnerabilidade social

Foto: Geraldo Prado (GP Consultoria em Segurança Empresarial) 
Gestão de Perdas Aparentes: Combate às fraudes – uma abordagem sobre a “pedra no 
sapato” das perdas aparentes

Foto: Carlos José Teixeira Berenhauser (Enops Engenharia) 
Redução de perdas por meio de contratos de remuneração por desempenho – o novo 
modelo já foi aplicado com sucesso em concessionárias de saneamento 

Foto: Wagner Carvalho (Prolagos) 
Ferramenta de modelagem hidráulica WatwerGems – o case da Prolagos venceu o 
prêmio internacional Be Inspired Awards em 2015
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Foto: Edison Carlos (ITB) 
Prestação de serviço de saneamento em áreas irregulares – estudo do Instituto Trata 
Brasil demonstrou que a situação dessas áreas é crítica, mesmo em regiões mais 
desenvolvidas do país

Foto: Mariana Campos (Lacaz Martins), Ivo Gico (Gico, Hardmann & Dutra) e 
Lucas Navarro (Navarro Prado Adv.)
Segurança Jurídica e Investimentos em Regiões Metropolitanas – a questão polêmica 
foi debatida por especialistas que acompanham o assunto

Foto: Luiz Felipe Graziano (OAS)  Carlos Ferrari (Negrão, Ferrari & Bumlai 
Choudrai) e Guilherme Albuquerque (BNDES)
Alternativas de Financiamento de Longo Prazo para Saneamento/Certificado de 
Recebíveis – proposta apresentada por especialistas pretende ser mais uma opção 
para a tomada de recursos

Foto: Carlos Galhardo (Prolagos) 
Aplicação de Sistemas de Controle e Gestão de Redes de Distribuição – apresentação 
enfatizou o desafio de se reduzir perdas sem abdicar da eficiência e do controle

Foto: Rodrigo Bertoccelli (GS Inima) Rafael Valim (IBDEE) e Rodrigo Sanches 
(MP/Gaema)
Saneamento Básico: consequências jurídicas da omissão do gestor público – tema 
recorrente nas discussões do Comitê Jurídico da ABCON ganhou espaço para debate 
durante o ENA
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/ RH, Comunicação e Inovação

Um olhar para o futuro da atividade desempenhada pelas concessionárias de saneamento.

Foto: Adilson Chicória Jardim (Consultor & Service Designer) 
Design Thinking: Como inovar no dia-a-dia – a relevância de se pensar a partir dos 
conceitos de empatia, relevância e experimentação

Foto: Ricardo Glass (Okena) 
Empresas B e Capitalismo Consciente – a experiência de uma empresa brasileira 
redefinindo o sentido de sucesso nos negócios

Foto: Fernando Sávio (Samar) 
Meio Ambiente, Comunidade e Sustentabilidade: A experiência da Samar – em Araça-
tuba, a concessionária local coleciona exemplos de ações de conscientização e outras 
iniciativas dedicadas à comunidade

Foto: José Antônio Hipólito  (Growth Desenvolvimento de Pessoas e Organizações) 
Gestão de Desempenho: a experiência do Grupo Águas do Brasil – projeto facilita o 
diálogo entre a concessionária e o colaborador 

Foto: Aline Matulja (Roda Engenharia) 
Avanços dos EUA na gestão das águas – um relato de boas práticas observadas duran-
te uma viagem de 30 dias pelos Estados Unidos

Foto: Cláudia Sérvulo da Cunha Dias (Instituto Solvi)
Engajamento de stakeholders como estratégia de sustentabilidade do negócio – apre-
sentação das premissas orientadoras para alcançar essa interação
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Foto: Liriane Celante (AEGEA) 
Capacitação Empresarial: a Academia Aegea – um balanço de dois anos de investi-
mento na “organização do conhecimento”

Foto: Cesar Seara (Hydrus) 
Projeto Hydrus: Centro de Capacitação Operacional para o Setor de Sanea-
mento – uma proposta de qualificação profissional direcionada às demandas do 
mercado brasileiro

Foto: Alexandre Minehira (Suez) 
Aplicativos como ferramenta de capacitação e comunicação – a experiência da Suez

Foto: Rodrigo Ambrosio (AEGEA) 
A Importância da Comunicação na Relação com Investidores – os esforços do Grupo 
Aegea para se adaptar ao modelo de relatório integrado

Foto: Vanessa Mendes (Agencia Tritone) 
Importância do Relacionamento no Mundo Digital – a moderna necessidade de ser 
relevante e escolhido por um novo consumidor
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4º ENA (2012)
Reforçou conceitos e práticas
de planejamento e regulação
dos serviços. Entidades
assinaram ao �nal do evento
uma carta em prol do
saneamento.5º ENA (2014)

Enfatizou o conceito de
Cooperação. As entidades do
setor voltaram a assinar um
documento com premissas
para o avanço do saneamento.
O então ministro das Cidades,
Gilberto Occhi, participa da
cerimônia de abertura.

1º ENA (2009)
Na estreia, o evento focalizou
a e�ciência da gestão.

2º ENA (2010)
Priorizou a temática em
torno do desenvolvimento
sustentável. 

3º ENA (2011)
Inovação corporativa e
sustentabilidade dos serviços,
foram os destaques.

06

05

04

03

02

01

/ História

ENA edição por edição
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