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1. Introdução

Oobjetivo deste Manual é oferecer uma ferramenta para os gestores públicos e privados de empresas e autarquias de saneamento a 
desenvolverem contratos para a redução de perdas aparente e física de água e aumento de eficiência energética.

O cenário brasileiro de perdas de água e eficiência energética no setor de saneamento é bastante problemático. A média brasileira de perdas 
de água é de aproximadamente 40% (incluindo perdas reais e aparentes). Em algumas empresas de saneamento essas perdas superam 
60%1. Já as despesas com energia elétrica representam, após gastos com pessoal, o principal item de custos das empresas de saneamento. 
Há também espaço para aumentar a eficiência na utilização de energia por parte dessas empresas. 

O elevado índice de perdas de água reduz o faturamento das empresas e, consequentemente, sua capacidade de investir e obter financiamentos. 
Além disso, gera danos ao meio-ambiente na medida em que obriga as empresas de saneamento a buscarem novos mananciais. 

A International Finance Corporation – IFC deseja fomentar esse modelo de contratação no intuito de auxiliar as companhias e autarquias 
de saneamento a melhorarem seus níveis de eficiência operacional e consequentemente a qualidade dos serviços públicos prestados. 

O Manual é composto de cinco seções incluindo essa introdução. A Seção 2 fornece um breve diagnóstico da situação de perdas de água e 
uso de energia por parte das operadoras de saneamento no Brasil. A Seção 3 explica porque é vantajoso utilizar contratos de performance 
como maneira de reduzir perdas de água e fomentar a eficiência energética em empresas de saneamento. A Seção 4 ensina ao leitor do 
Manual a realizar um diagnóstico técnico da situação atual de perdas de água e utilização de energia da empresa de saneamento.

A Seção 5 fornece um roteiro para realizar um estudo de viabilidade econômico-financeira para que a operadora de água seja capaz de 
verificar se o seu nível de gastos é compatível com o projeto. A Seção 6 detalha os aspectos jurídicos de um contrato de performance. Por 
fim, a Seção 7 apresenta as conclusões do Manual.

A ideia do Manual é oferecer uma ferramenta útil e prática. Sem prejuízo do rigor técnico, o texto é simples atendo-se aos pontos necessários 
para os gestores. O “engenheirês”, “juridiquês” e “economês” foram deliberadamente evitados e pontos específicos e tecnicalidades podem 
ser pesquisados nas referências listadas ao final.

1 Segundo GOMES (2009), é inviável economicamente investir em redução de perdas quando estas atingem o patamar de 10%, sendo este o patamar “ideal” a ser atingido desse ponto de vista. Entretanto, deve-se atentar para 
estados como Califórnia, algumas cidades nórdicas e Singapura, que possuem perdas entre 2% e 6%.
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2. Breve Diagnóstico Sobre As Perdas 
De Água E Eficiência Energética Das 
Operadoras De Saneamento Brasileiras
O manancial mais próximo e óbvio para ser explorado no Brasil reside na própria redução de perdas de água mediante uma produção e 
distribuição eficientes. As perdas de água são muito elevadas no Brasil e têm se mantido em níveis próximos a 40% nos últimos dez anos. 
Ainda que seja possível notar uma leve tendência de queda nos últimos anos, as perdas ainda estão em níveis excessivamente altos. O 
Quadro 1 mostra a trajetória das perdas sobre o faturamento nos anos recentes.

O nível de perdas no Brasil caiu de 39% em 2000 para 37% em 2009, uma redução muito pequena no período. O quadro é ainda mais 
preocupante porque a maior parte das empresas não mede suas perdas de água de maneira consistente. 

Quando se compara o Brasil com países desenvolvidos, é notável o grande espaço para mudanças. De acordo com GOMES (2009), cidades 
da Alemanha e do Japão possuem 11% e Austrália possui 16%. Sendo assim, espera-se que o Brasil consiga reduzir seus níveis de perda em, 
no mínimo, dez pontos percentuais antes que possa atingir os níveis de perdas associados aos países desenvolvidos.

Os indicadores de perda de água e eficiência energética das operadoras de saneamento no Brasil mostram que ainda há muita ineficiência na 
produção da água e no uso da energia. A seguir, são mostrados indicadores de perdas de água e eficiência energética, de acordo com dados 
do Ministério das Cidades (SNIS, 2009). 

O Quadro 2 e o Quadro 3 mostram do ponto de vista das perdas de água, a situação de diversas empresas estaduais2 e municipais3 de 
saneamento no Brasil. Os quadros mostram os níveis de perdas sobre o faturamento para as 52 maiores empresas brasileiras em termos de 
população atendida, considerando dados do SNIS 2009.

2 No grupo das empresas estaduais há uma empresa privada que é a Saneatins (Foz do Brasil).
3 No grupo das empresas municipais foram consideradas autarquias e empresas privadas.

39.2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

40.6 40.6 39.4 40.4
39.0 39.8 39.1

37.4 37.1

Source: SNIS 2009

Quadro 1 – Evolução histórica das perdas de água no Brasil (indicador de perdas sobre o faturamento - %)

Source: SNIS 2009
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A COSAMA (Amazonas) e a SANEPAR (Paraná) são, respectivamente, as empresas estaduais menos e mais eficientes em termos de perdas 
de água no Brasil com 80,7% e 21,2% de perdas sobre o faturamento. A média de perdas para essas empresas é de 43,7%.

Para as empresas municipais, a SAERB (Rio Branco) e a SANASA (Campinas) são, respectivamente, a menos e mais eficiente em termos 
de perdas sobre o faturamento, apresentando índices de 76,5% e 18,0%. A média de perdas para essas empresas é de 39%.

O Quadro 4 e o Quadro 5 mostram, para as mesmas empresas , a situação do ponto de vista da eficiência energética. O indicador mostrado 
é o kWh/m³ de água produzido, que aponta a quantidade de energia que uma determinada empresa gasta para produzir um metro cúbico 
de água.
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Quadro 3 – Perdas sobre o faturamento para empresas municipais
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Quadro 4 – kWh/m³ de água produzido para empresas estaduais
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Quadro 2 – Perdas sobre o faturamento para empresas estaduais (%)

Source: SNIS 2009
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Entre as companhias estaduais, o gasto médio de energia para produzir um metro cúbico de água é 0,71 kWh. A DESO (Sergipe) e a 
COSAMA (Amazonas) são, respectivamente, a empresa menos e mais eficiente, gastando 1,28 kWh e 0,39 kWh para produzir 1 m³ de 
água. 

Entre as companhias municipais, o gasto médio de energia para produzir um metro cúbico de água é 0,83 kWh. A SAAE-GUARU 
(Guarulhos) e a SAERB (Rio Branco) são, respectivamente, a empresa menos e mais eficiente, gastando 2,74 kWh e 0,31 kWh para 
produzir um metro cúbico m³ de água. É importante destacar que a eficiência energética é altamente dependente das condições da 
topografia do local em que a instalação de distribuição de água  da operadora de água está localizada e, portanto, a comparação entre 
operadoras de água que possuem a instalação de distribuição de água em condições topográficas diferentes está sujeita a distorções. Neste 
sentido, para avaliar a eficiência energética de uma determinada operadora de água, é recomendável comparar o seu desempenho no 
decorrer dos anos ao invés de compará-lo com o desempenho de outras operadoras de agua.

Demanda por serviços de redução de perdas de água e eficiência energética:
Se houvesse um esforço nacional para reduzir perdas de água e aumentar a eficiência energética das empresas de saneamento, estima-se que 
haveria, até 2025, os seguintes ganhos: 

Perdas de água

Fonte: SNIS 2009 e (ROSITO, 2012). Elaborado por GO Associados

Perdas (2009) Perdas (2025) Redução (%) Ganhos potenciais 
(R$ Bilhões)

Cenário 1 – Otimista 37.4% 18.7% 50% 37.27

Cenário 2 – Base 37.4% 23.2% 38% 29.93

Cenário 3 - Conservador 37.4% 27.9% 25% 20.91

SA
ER

B

SA
A

E-
SO

R
O A
I

SA
A

EB

D
M

A
E-

M
G

C
A

P

SA
N

EC
A

P

D
M

A
E-

R
S

SA
N

EP

SA
N

A
SA C
A

J

C
ES

A
M

A

A
D

A

SE
M

A
E-

M
O

JI

D
A

EJ
U

N
D

IA
I

SA
M

A
E

M
ÉD

IA

SE
M

A
E-

PI
R

A

D
A

E

SE
M

A
E

A
G

D
A

ER
P

SE
M

A
SA

SA
A

E-
G

U
A

R
U

0.31

0.83

2.74

0

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Source: SNIS 2009

Quadro 5 – kWh/m³ de água produzido para empresas municipais

Source: SNIS 2009
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Para as estimativas dos benefícios gerados pela redução das perdas de água no Brasil considerou-se um período de 17 anos (2009 até 2025) 
e três cenários alternativos. O cenário base considera uma queda de 37,4 pontos percentuais para 23,2% (38% de queda) nos níveis de 
perda de água. Os cenários otimista e conservador consideram, respectivamente, quedas de 50% e 25%.

Para o cenário base, os ganhos brutos estimados são de R$ 29,93 bilhões. Se for considerado que 50%4 desse total será reinvestido para 
implementar os programas de redução de perdas de água, o ganho líquido estimado de uma queda de 38% nos níveis de perda de água do 
Brasil seria de R$ 14,97 bilhões em 17 anos, uma média de R$ 880 milhões por ano. Este montante representa aproximadamente 12% do 
que foi investido no setor de água e esgoto no Brasil no ano de 2011 (R$ 7 bilhões).

Para o caso da eficiência energética foi realizado um exercício análogo ao de perdas de água, considerando-se um período de 17 anos 
(2009 até 2025) e três cenários alternativos. O cenário base considera uma queda de 20% nos gastos com energia. Os cenários otimista e 
conservador consideram, respectivamente, quedas de 25% e 15%.

Para o cenário base, os ganhos brutos estimados são de R$ 4,90 bilhões. Se for considerado que 30% desse total será reinvestido para 
implementar os programas de eficiência energética, o ganho líquido estimado de uma queda de 20% nos gastos com energia por parte das 
operadoras de saneamento no Brasil seria de R$ 3,43 bilhões em 17 anos.

Há, portanto, um caminho promissor a ser percorrido pelas empresas brasileiras de saneamento para elevar sua eficiência operacional. As 
próximas seções sugerem maneiras práticas de trilhar esta trajetória com sucesso.

4 Esta porcentagem está baseada no programa de redução de perdas de água da SABESP. 

2.1: Conceitos-chave • Pontos para discussão 
Conceitos-chave: 
• Perdas de água
• Perdas de água sobre o faturamento
• Eficiência energética
• Economias obtidas com redução de perdas e eficiência energética
Pontos para discussão:
1. As perdas de água no Brasil podem ser consideradas elevadas? Como o Brasil está posicionado em perdas de água no Brasil 
   na comparação com países mais desenvolvidos como o Japão? 
2. Quais as possíveis economias com projetos de redução de perdas no Brasil?
3. Quais as possíveis economias com projetos de eficiência energética nas empresas de saneamento brasileiras? 
 

Eficiência energética

Fonte: SNIS 2009 e (ROSITO, 2012). Elaborado por GO Associados

Gastos 
(R$ Bilhões) Expectativas Redução (%) Ganhos potenciais 

(R$ Bilhões)

Cenário 1 – Otimista 2.20 1.65 25% 6.25

Cenário 2 – Base 2.20 1.76 20% 4.90

Cenário 3 – Conservador 2.20 1.87 15% 3.67
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3. As Vantagens dos Contratos de 
Performance para Operadoras de Saneamento 

3.1 Revisão da Literatura internacional
3.1.1 Redução de perdas de água

Oobjetivo desta seção é fornecer as referências teóricas e empíricas relevantes que fundamentam a escolha de contratos de performance 
pelos gestores públicos e privados como uma ferramenta útil para o combate às perdas de água e promoção da eficiência energética. A Seção 
3.1 apresenta uma breve revisão da literatura internacional sobre redução de perdas de água e eficiência energética apresentando alguns 
modelos de contratos de performance utilizados em outros países. A Seção 3.2, por sua vez, apresenta razões para uma empresa brasileira 
realizar um contrato de performance na área de redução de perdas e eficiência energética. 

Um dos principais desafios das operadoras de água em países em desenvolvimento é reduzir a perda de água. O volume inicial de água 
disponibilizado no sistema de distribuição pelas operadoras de água é, em boa parte, desperdiçado durante o processo de distribuição (perda 
de água física ou real) e, muitas vezes, apesar da distribuição de água atingir o consumidor final, o produto não é cobrado adequadamente 
tanto por problemas técnicos na medição dos hidrômetros quanto por fraude do consumidor, a chamada perda de água comercial ou 
aparente conforme mostrado em KINGDOM, LIEMBERGER e MARIN (2006).

Na literatura internacional o conjunto de perdas físicas ou reais e de perdas de faturamento ou aparentes é chamado de “Água Não 
Faturada” (“Non-Revenue Water”). O Quadro 6 esquematiza os processos pelos quais a água pode passar desde o momento em que entra 
no sistema.

Quadro 6 – Parcelas das perdas de água (reais e aparentes) em relação ao volume que entra no sistema

Fonte: Public Private Infrastructure Advisory Facility (tradução livre)
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O Banco Mundial, através do livro “Parâmetros Internacionais para Redes de Operadoras de Saneamento” (International Benchmarking 
Network for Water and Sanitation Utilities – IBNET), realizou estudo para estimar o desempenho das operadoras de água no que tange à  
perda de água e constatou que nas operadoras cobertas pelo IBNET, a média de perdas de água é 35%. Entretanto, como grandes países em 
desenvolvimento ainda não são cobertos pelo IBNET e as estatísticas desses países não são confiáveis5, é mais provável que o nível médio 
de perdas de água em países em desenvolvimento gire em torno de 40-50%.

Não é esperado, pelo fato de não ser economicamente viável, eliminar completamente toda a perda de água física e comercial. No entanto, 
devido às significativas perdas de água nos países em desenvolvimento, é razoável prever que a quantidade de perda de água nestes países 
pode ser reduzida pela metade.

Os programas para redução de perdas de água devem considerar sempre a relação entre o valor gerado pelo volume de água economizado 
(que não será perdido) e o valor do investimento tanto em infraestrutura quanto em gestão comercial realizado para lograr a redução de 
perdas. A partir de um certo nível de perda de água muito reduzido, o custo para a redução da perda de água se torna cada vez maior, pois 
a economia de água gerada por investimento realizado é cada vez menor6.  

As abordagens tradicionais para redução de perda física de água nos países em desenvolvimento consistem na celebração de contratos de 
assistência técnica e na terceirização de partes do projeto de redução de perdas de água. Estas abordagens estão detalhadas em seguida. 
Os contratos de assistência técnica consistem na contratação de consultorias privadas especializadas que desenvolvem projetos estratégicos 
para redução de perdas de água. Estas consultorias apenas estruturam um projeto que é executado com o orçamento da operadora de água 
destinado a este propósito assim como com o quadro de funcionários pré-existente contratado pela operadora de água. 
Esta abordagem apresenta, em muitas situação, deficiências. A principal delas reside no fato da remuneração da contratada ser fixa e 
não relacionada ao sucesso do programa de redução de perdas. Além disso, muitas empresas de saneamento carecem de know-how e 
conhecimento para implantar os programas de redução de perdas formatados, o que reduz a utilidade da assistência técnica contratada. 
 
Outro problema apontado por vários autores é a ausência de flexibilidade das operadoras de saneamento para alterar seus orçamentos para 
implantação de programas para redução de perda de água, o que normalmente é necessário tendo em vista a dificuldade de estimar de início 
todas as ações necessárias à identificação e posterior redução de perdas de água.
Já a terceirização de partes dos serviços dos projetos para redução de perdas de água é apropriada para trabalhos de campo como detecção 
de vazamentos no sistema de distribuição de água, troca de hidrômetros, atualização de cadastros dos consumidores finais e identificação de 
fraudes. Esta abordagem apresenta algumas vantagens em relação aos contratos de assistência técnica, quais sejam, a redução dos custos de 
prestação do serviço através de processo licitatório, maior flexibilidade para trabalho noturno e maior flexibilidade na captação de recursos 
adicionais. 

5 A porcentagem de perda de água das operadoras de água nos países em desenvolvimento não é estimada com confiança. Muitas operadoras não possuem sistemas de informação e controle adequados para inferir estes dados e 
mesmo as que conseguem auferir a porcentagem de perda de água, optam por não divulgá-la por ser alta demais. As empresas que divulgam estas informações geralmente são as que possuem o percentual de perdas de água reduzido.

6 A literatura aponta que no caso das perdas comerciais, os programas de redução de perda de água comercial são financeiramente atraentes, pois geram um retorno financeiro rápido. Já os programas de redução de perda de água 
física são financeiramente atraentes no inicio da sua execução, principalmente nos países em desenvolvimento que possuem altos níveis de perda de água, entretanto, após uma significativa redução do nível de perda de água, os 
investimentos em programas de redução de perda de água física deixam de se tornar atraentes. Isto pode ser explicado pela Lei dos Retornos Decrescentes. De forma intuitiva, essa Lei sugere que quanto mais investimos, menor 
é o retorno do investimento adicional em relação ao anterior. No caso de perdas de água, se um trabalhador é colocado procurando vazamentos na rede de distribuição ele encontrará, digamos, dez canos furados por dia. O que a 
Lei dos Retornos Decrescentes diz é que se colocarmos cinco trabalhadores procurando canos furados eles certamente não encontrarão cinquenta furos, como era de se esperar, mas encontrarão algum número de furos menor que 
cinquenta. Isso ocorre porque, provavelmente, os trabalhadores vão acabar procurando furos em lugares que seus colegas já procuraram, diminuindo a eficiência na busca.

0%
<10% 10-20%

Nível de Perda de Água

20-30% 30-40% 40-50% >50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Source: IBNET

Pe
rc

en
tu

al
 d

e 
op

er
ad

or
as

 d
e 

ág
ua

em
 c

ad
a 

ní
ve

l d
e 

pe
rd

a 
de

 á
gu

a

Quadro 7 – Cenário de perdas de água das operadoras de água
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As abordagens tradicionais são, majoritariamente, destinadas à redução de perda de água física. Em relação à perda de água comercial, 
as operadoras de água costumam reservar para si todas as etapas do procedimento de cobrança das contas de água e a manutenção dos 
hidrômetros.

Como contraponto à abordagem tradicional tanto em relação à perda de água física quanto em relação à perda de água comercial, a 
literatura propõe de forma unânime, o modelo de contrato de performance. Neste, diferentemente da abordagem tradicional, todas as 
atividades relacionadas à redução de perda de água são transferidas ao parceiro privado. 
Os contratos de performance  oferecem uma nova abordagem para o desafio de redução das perdas de água. A essência dos contratos de 
performance é o agente privado não ser  remunerado apenas pela entrega dos serviços, como ocorreria na terceirização, mas também pelo 
cumprimento das metas estabelecidas no contrato. 

O contrato de performance é baseado na ideia de remunerar o setor privado pela entrega de resultados e não apenas pela execução de uma 
série de tarefas . Em contrapartida aos riscos assumidos, é conferido ao agente privado flexibilidade necessária para executar as suas tarefas 
conforme julgar ser o melhor de acordo com a sua experiência na área. 
A aplicação prática dos contratos de performance depende do nível de risco que o agente privado está disposto a aceitar o que está atrelado, 
de forma indireta, ao cenário político-econômico do país, às condições especificas das operadoras de água e às especificidades de cada 
contrato.

3.1.2 Eficiência energética

Esta seção aborda a eficiência energética do ponto de vista das empresas de saneamento. A exemplo daquilo que ocorre com as perdas de 
água, argumenta-se que a economia de energia por parte dessas empresas pode trazer muitos benefícios.

Segundo GELLER (1991), ações de eficiência energética geram vários benefícios. Primeiramente, aumentar a eficiência diminui custos, 
uma vez que é mais barato economizar e redistribuir energia do que investir para produzir mais. Normalmente, investimentos para 
construir usinas de geração e linhas de distribuição e transmissão são mais caros do que investir em eficiência. Em segundo lugar, a 
eficiência energética reduz a demanda e o risco de escassez, sem atrapalhar o desenvolvimento da atividade econômica.

Em terceiro lugar, o aumento da eficiência no setor de energia pode ajudar indústrias e os produtos brasileiros a serem mais competitivos 
internacionalmente, ou então à universalização do atendimento no mercado nacional. Produtos como alumínio e ligas de aço utilizam 
muita energia para serem produzidos, logo, uma maior eficiência no uso da energia pode significar uma considerável redução nos custos.
Por fim, GELLER (1991) ainda argumenta que a redução do consumo por meio de programas de eficiência energética reduz  impactos 
ambientais e sociais, se comparada com a expansão da produção. 

No saneamento, a importância da energia elétrica não é menor. Segundo GOMES (2009):

“As perdas de energia não são menos significativas e ocorrem marjoritariamente em estações elevatórias dos sistemas de distribuição de água 
e de esgotamento sanitário. São perdas que acontecem, principalmente, por conta da baixa eficiência dos equipamentos eletro-mecânicos, 
por procedimentos operacionais inadequados e por falha na concepção dos projetos.”(grifo nosso)

Sendo assim, as Energy Service Companies (Empresa de Serviços de Conservação de Energia – ESCOs) desempenham um papel 
importante na redução de custos das operadoras de água. As ESCOs são empresas privadas que prestam serviços de conservação de energia, 
remunerando-se, em geral, através de contratos de performance.
De acordo com STONER (2003), há benefícios em realizar projetos de eficiência energética com base em contratos de performance. Os 
contratos de performance (Energy Performance Contracts, em inglês) trazem mais credibilidade para os consumidores e mais conforto para 
os financiadores do projeto . Isso ocorre porque as ESCOs, especializadas nesse tipo de projeto, são incentivadas a fazer valer os prazos e 
objetivos do contrato, caso contrário, não são remuneradas de acordo.

7 Isso ocorre porque o contrato de performance: garante um fluxo de caixa adequado para o projeto; fornece os cálculos necessários para verificar a viabilidade do projeto; e faz com que os investimentos sejam direcionados para o 
seu verdadeiro propósito, e não fins alternativos.
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Conforme o Manual para Desenvolvimento de Projetos de Eficiência Energética Municipal (Manual for Development of Municipal 
Energy Efficieny Projects - MDMEEP) desenvolvido para o mercado indiano, o contrato de performance deve conter tanto as previsões 
legais quanto as especificidades regulatórias as quais estão sujeitas cada uma das partes, as condições para rescisão do contrato, a fixação de 
parâmetros para eventuais indenizações, dentre outras disposições (IFC 2007).

Tais projetos são atualmente financiados, em sua maioria, por public benefit charge (fundos de benefícios). Estes fundos vêm sendo 
utilizados em vários países após as reformas institucionais ocorridas em diversos países, no intuito de fomentar parcerias público-privadas a 
partir dos anos 1990. Os fundos de benefícios arrecadam recursos de forma a apoiar projetos de eficiência energética. No Brasil, o Programa 
de Eficiência Energética (“PEE”), coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, funciona como um fundo de benefícios.
Entretanto, a literatura indica que há vários óbices à apropriação pelas ESCOs independentes dos recursos financeiros concedidos pelos 
fundos de benefícios. Considerando este cenário, ainda há muito a ser feito para que níveis de financiamento adequados junto a bancos 
comerciais e investidores sejam atingidos.

a) Modelo de Economia Garantida (Guaranteed Savings Model, em inglês) – o empréstimo vai para o balanço do cliente – Nesse modelo, 
a ESCO monta e implementa o projeto para a operadora de saneamento, enquanto que esta, por sua vez, paga uma remuneração à ESCO. 
A operadora paga essa remuneração com empréstimos obtidos. O Quadro 8 esquematiza o modelo.

A diferença para o modelo anterior é que o banco interage com a ESCO e não mais com a operadora de saneamento. A ESCO, por sua 
vez, ajuda a financiar o projeto e recebe remuneração pela energia economizada, ou seja, pela efetividade de seus serviços. O Quadro 9 
esquematiza o modelo.

Taxas do projeto

Design e
implementação

do projeto

Pagamentos

Dívida

Source: Stoner 2003

Quadro 8 – Modelo de economia garantida

Banco ESCOOperadora de
Saneamento

Financiamento

Energia
Economizada

Energia
Economizada

Design e
implementação

do projeto

Pagamentos

Source: Stoner 2003

Quadro 9 – Modelo de economias compartilhadas

Banco
Operadora

de
Saneamento

ESCO

Projeto

Dívida

Fonte: Stoner 2003.Modelo de Economias Compartilhadas (Shared Savings Model, em inglês) – o empréstimo vai para o balanço da ESCO

Fonte: Stoner 2003. O Quadro 10 fornece uma pequena comparação em relação aos modelos descritos acima.
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3.2. Por que realizar contratos de performance no Brasil?

(i) Capacidade de financiamento

Programas de redução de perdas e a melhoria da eficiência energética em empresas de saneamento na maioria das vezes não são implantados 
através de contratos de eficiência. De fato, os contratos de performance não são uma panaceia e não constituem o único modelo para 
reduzir perdas de água e aumentar eficiência energética. 
Entretanto, os contratos de eficiência oferecem soluções mais apropriadas para superar determinados entraves comumente enfrentados 
por operadores de saneamento brasileiras. De forma geral, é possível agrupar esses entraves e soluções em quatro grupos: (i) capacidade de 
financiamento; (ii) know-how na estruturação de programas; (iii) redução de custos de transação; e (iv) aumento de incentivos positivos 
ao contratado privado. 

Um dos principais problemas associados aos baixos índices de investimento no setor de saneamento brasileiro é a baixa capacidade dos 
operadores de se financiar.
Essa limitação está relacionada às condições econômico-financeiras ainda precárias dos operadores, que, por sua vez, se justificam em função 
da baixa eficiência operacional e de gestão. Ou seja, os altos custos dessas empresas (quadro de pessoal superdimensionado, ineficiência nas 
compras, alto consumo de energia elétrica, altos índices de perdas de água) e a baixa capacidade de geração de receitas (gestão comercial 
deficiente, não aproveitamento de oportunidades na área de saneamento industrial e privado, baixa agressividade comercial) diminuem 
a capacidade das operadoras de obter recursos financeiros, que seriam destinados ao seu plano de investimentos e, também, a ações de 
melhoria operacional, como programas de redução de perdas de água.
Conforme indicado no Quadro 11, trata-se de um ciclo vicioso, em que a baixa capacidade operacional reduz a capacidade de financiamento, 
que por sua vez prejudica a capacidade de investimento e, consequentemente, a melhora operacional. 

Opção a) Opção b)

ESCO carrega risco de modelagem e performance ESCO carrega risco de alavancagem, modelagem e performance

Operador carrega risco de alavancagem Normalmente fora do balanço do operador

Performance com base na energia poupada Performance com base no custo da energia poupada

Quadro 10 – Comparação entre os modelos A E B

Baixa capacida
de operacional

Redução da
capacidade de
investimento

Baixa geração de
receitas e elevados
custos operacionais

Redução da
capacidade de
financiamento

Source: GO Associados

Quadro 11 – Ciclo vicioso – gestão das operadoras de saneamento

Fonte: GO Associados
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Levantamento do Fundo de Investimentos do FGTS indica que das 26 empresas estaduais de saneamento, somente 7 têm condições 
adequadas para captação de financiamentos8.
Os contratos de eficiência podem representar uma importante solução para a baixa capacidade dos operadores de saneamento de alavancarem recursos. 
Dentro da lógica do contrato de performance, o contratante pode reduzir de forma considerável os aportes de recursos (ou até mesmo não 
colocar qualquer recurso) no programa de redução de perdas de água ou eficiência energética. 

Isto porque, ao contratado cabe realizar todos os investimentos e prestar todos os serviços necessários (p.ex. troca de bombas, troca de 
hidrômetros, política de cortes) antes de receber qualquer pagamento do contratante. Diferentemente do modelo tradicional de contratação, 
não há, no contrato de performance, a obrigação do contratante em pagar o contratado pela conclusão de etapas de um determinado 
cronograma físico-financeiro previamente estabelecido e cujo cumprimento é aferido por meio de medições. 

O pagamento ocorre com os recursos adicionais gerados a partir dos resultados obtidos com o aumento no faturamento gerado com a 
redução de perdas de água ou com a diminuição de despesas com energia elétrica. Não há, portanto, necessidade de endividamento por 
parte das operadoras de saneamento para financiar as intervenções de redução de perdas. 

Outra dificuldade associada a programas de redução de perdas de água e eficiência energética está relacionada à capacidade das operadoras 
de saneamento em planejar e estruturar um projeto global e integrado de redução de perdas. 
Isto porque a redução de perdas físicas (ou reais) de água (por exemplo, vazamentos em função da obsolescência de redes, excesso de 
pressão e ausência de setorização, entre outros motivos) e de perdas aparentes (ou comerciais) (p.ex. sub-medição de hidrômetros, 
fraudes, inadimplência no pagamento de faturas, problemas cadastrais, entre outras) envolvem uma série de atividades, que precisam ser 
desenvolvidas de forma integrada.

É comum que empresas de saneamento implantem programa de substituição de hidrômetros (reduzindo perdas comerciais), mas não 
invistam na renovação de suas redes de distribuição de água que podem ter elevadas perdas físicas. O mesmo ocorre com ações relacionadas 
à eficiência energética, onde há a substituição de determinados equipamentos, mas não uma ação estruturada e sistemática de melhoria 
operacional. 

Uma das razões para esse tipo de prática está associada à não indicação de um setor ou departamento como responsável pela implantação 
de um programa de redução de perdas e eficiência energética. Como as ações para reduzir perdas envolvem diversos departamentos de 
uma operadora de saneamento (como os setores de compras, obras, manutenção, cobrança, marketing, entre outros), a ausência de uma 
unidade focada na estruturação e acompanhamento de um programa de redução de perdas e eficiência energética dispersa esforços e causa 
descoordenação. 
Isso se reflete também no momento da orçamentação, pois se não houver orçamento dedicado a todas as ações necessárias à implantação de 
um programa de redução de perdas e eficiência a tendência é que, por falta de recursos, não seja possível implantar todas as ações necessárias 
ao sucesso do programa. 

Essa falta de coordenação central, porém, se justifica muitas vezes pela ausência de capacitação técnica das operadoras de saneamento para 
estruturarem um programa adequado de redução de perdas e eficiência. Há falta de conhecimento técnico para montagem de projetos 
básicos, estruturação de editais, precificação dos serviços e definição das melhores soluções técnicas e tecnológicas.
O contrato de performance permite, em um só instrumento, atribuir ao contratado privado a responsabilidade de planejar e executar as 
ações necessárias à melhoria da eficiência operacional. O operador de saneamento não precisa definir cada uma das intervenções necessárias 
ao sucesso do programa. Há um incentivo para que o contratado privado empregue a melhor e mais barata tecnologia para reduzir perdas 
e aumentar a eficiência energética, pois sua remuneração não está pautada no cumprimento de uma tarefa, mas sim no atendimento de 
determinado resultado. 

Essa transferência de riscos relacionados à formatação e implantação do programa de redução de perdas e eficiência permite que operadoras 
com menor capacidade e conhecimento de estruturação de programas de perdas e eficiência implantem esses programas e, a partir da 
interação com o contratado privado, possam absorver conhecimento e know-how na implementação desse tipo de programa.

8 Disponível em: http://www.fgts.gov.br/trabalhador/fi_fgts.asp

(ii) Know-how na estruturação de um programa de redução de perdas de 
água ou eficiência energética
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Conforme indicado no item anterior, o contrato de performance visa agregar uma série de ações que, muitas vezes, são contratadas 
de maneira independente. A contratação desagregada eleva de forma substancial os custos de transação, em especial, para empresas ou 
autarquias públicas.

Como órgãos púbicos são obrigados a realizar licitação para a contratação de obras e serviços, o processo de modelagem e realização dessa 
licitação é mais demorado e custoso do que uma contratação privada. O gestor é obrigado a negociar e monitorar diversos contratos com 
prazos, condições comerciais e players distintos que precisam ser coordenados para que o resultado seja obtido. Assim, a coordenação 
de uma série de contratos com prazos de validade distintos e diferentes prestadores de serviços é bastante complexa e exige custos de 
administração e fiscalização contratual.

Em contraste, nos contratos de performance o contratado privado é responsável por todas as ações necessárias ao atendimento de 
determinada meta de redução de perdas ou de eficiência energética. O operador de saneamento deve interagir com um prestador de 
serviços exclusivamente, cobrando dele o atendimento de metas específicas e mensuráveis. 

A quarta vantagem associada aos contratos de performance diz respeito aos incentivos positivos oferecidos ao contratado privado para 
realizar os serviços da melhor maneira possível.

Considerando que o contratado privado será remunerado apenas pelo resultado obtido com a implantação das ações objeto do contrato, 
há incentivos para que as suas intervenções sejam as mais eficientes e gerem os melhores resultados possíveis. 

Quando o contratado é remunerado com base na realização de determinadas obras e serviços e não pelo resultado dessas intervenções, há 
poucos incentivos para que invista sem soluções operacionais mais eficientes. Na prática, o contratado cumpre estritamente as especificações 
dadas pela operadora e, após finalizar seu serviço e receber seu pagamento, perde qualquer interesse em que tais intervenções gerem efetivos 
benefícios ao contratante. 

Em outras palavras, o contrato de performance gera um incentivo para que o contratado trabalhe pelo sucesso e pela melhoria operacional 
do contratante, pois é somente com esses resultados que o contratado receberá sua remuneração.

(iii) Redução de custos de transação

(iv) Aumento de incentivos positivos ao contratado privado

3.1: Conceitos-chave • Pontos para discussão 
Conceitos-chave:  
• Contratos de performance
• Perdas de água física, 
• Perdas de água comercial
• Capacidade de financiamento 
Pontos para discussão:
1. Quais as principais vantagens da utilização de contratos de performance para a redução de perdas de água em detrimento 
    da abordagem tradicional que consiste na terceirização e nos contratos de assistência técnica?
2. Quais os benefícios do aumento de eficiência energética das empresas de saneamento?
3. Quais as principais características dos três modelos de contratos de performance para o aumento de eficiência energética?
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4. Aspectos Técnicos: Definindo o Escopo 
de Intervenção e o Baseline

4.1. Obtenção de dados para o baseline

Oobjetivo desta seção é abordar os aspectos técnicos relacionados a um programa de redução de perdas e eficiência energética. A 
subseção 4.1 aborda a questão da obtenção de dados para elaboração do baseline. A subseção 4.2 aborda a definição da área de abrangência 
do projeto. A subseção 4.3 descreve as informações necessárias para modelagem do projeto. A subseção 4.4 apresenta os critérios que 
podem ser utilizados para definir o baseline. Por fim, a subseção 4.5 aborda a inclusão de um escopo mínimo a ser realizado pelo prestador 
de serviços no contrato de performance.

O sucesso de um programa de redução de perdas ou de aumento de eficiência (seja ele de perdas de água, energia, custos operacionais, entre 
outros) depende, logicamente, de uma base de informações confiáveis.

Em uma empresa, por exemplo, não é possível afirmar que determinado programa de corte de despesas foi bem sucedido se não se sabia, 
antes do início do programa, quanto eram essas despesas. Da mesma forma, não é possível desenvolver um programa de redução de perdas 
de água ou de aumento de eficiência energética sem a informação de quanto de água é perdida (ou não faturada) ou de quanto de energia 
é consumida. 

Portanto, antes de se iniciar um programa de redução de perdas de água ou eficiência energética é fundamental obter dados relativos ao 
volume de água macro e micromedido, volume de perdas de água, valor faturado, valor arrecadado, volume de energia consumida e valor 
pago pela energia, entre outros. Trata-se da elaboração do baseline, que permite aferir o índice de perdas aparentes e físicas, bem como o 
custo efetivo com energia elétrica. 

Para a realização de contratos de performance, a disponibilidade e confiabilidade dos dados é crucial, pois é com base neles que será 
calculada a remuneração do contratado privado. 
No Brasil, porém, poucas operadoras de saneamento dispõem de informações com um elevado grau de confiabilidade para a criação do 
baseline. 

Na ausência de um baseline confiável é preciso realizar um diagnóstico/auditoria (audit) na área que sofrerá a intervenção, visando apurar 
qual o volume de água perdido ou não faturado e qual a quantidade de energia consumida. Além disso, no caso da água, afere-se o volume 
de faturamento e arrecadação, enquanto que no caso de energia analisa-se o valor da conta de energia. Para os programas de redução de 
perdas o resultado desse diagnóstico é chamado balanço hídrico (water balance). 
É preciso, porém, considerar que a elaboração de um balanço hídrico detalhado pode requerer um tempo razoável para ser realizado, bem 
como investimentos consideráveis. Operadoras com controles de baixa qualidade certamente necessitarão de um balanço hídrico bastante 
detalhado e da verificação de uma série de informações. 

Nessas situações é fundamental que se opte entre investir, inicialmente, em um balanço hídrico mais detalhado ou que se defina o baseline 
do contrato a partir dos dados mais confiáveis disponíveis. Naturalmente, a existência de um balanço hídrico bastante detalhado permite 
que se defina o baseline a partir de diversos critérios (volume macro ou micromedido, faturamento, consumo de insumos, entre outros). 
Porém, em certas situações pode ser conveniente desenvolver um contrato de performance (ainda que em uma área mais limitada) com as 
informações disponíveis para que seja possível demonstrar as vantagens desse modelo e para que se comesse a combater perdas e ineficiência 
com a maior rapidez possível. 
Eventualmente, o primeiro contrato de performance pode já conter a obrigação do prestador de serviços em disponibilizar um balanço 
hídrico consistente, após determinado período. 
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4.2. Selecionando a área de intervenção

A primeira etapa e, provavelmente, a mais importante para o sucesso de um contrato de performance é a definição da área de abrangência 
do projeto. 

Alguns critérios podem ajudar na definição das respectivas áreas de intervenção, quais sejam:

(a) Alto índice de perdas: O primeiro critério e, o mais evidente, é o de identificação de uma área onde haja altos índices de perdas 
(sejam elas físicas ou  comerciais). Nem sempre há dados precisos sobre o índice de perdas em determinada área, porém, ainda que haja 
estimativas, é fundamental que se priorizem áreas com maiores índices de perdas. O maior potencial de redução tornará o contrato mais 
atraente para a iniciativa privada e, naturalmente, gerará maiores ganhos de eficiência e/ou faturamento para a empresa pública. 

(b) Isolamento hidráulico: Considerando que um dos principais objetivos que se pretende atingir com um programa de redução de perdas 
de água é o aumento do volume de água a ser disponibilizado, é fundamental que haja formas para se medir de maneira efetiva esse 
aumento. 
É aconselhável, assim, que se defina um ponto de entrada de água do sistema, cujo volume de água possa ser medido. Por exemplo, um 
sistema que seja abastecido por um único reservatório.
Em um cenário hipotético, onde a perda física seja zero e o sistema seja integralmente isolado e abastecido por tal reservatório, o volume 
de água disponibilizado na entrada do sistema (na saída do reservatório) deveria ser igual ao volume disponibilizado aos consumidores 
daquele sistema. 

Porém, se parte da água de um determinado sistema for transferida ou advir de outros sistemas que não são objeto do programa de redução 
de perdas haverá maiores dificuldades para se aferir os resultados do programa. Isto porque, será preciso identificar cada uma dessas entradas 
e saídas de água e medir o quanto de água não é destinado aos consumidores do sistema sob intervenção. O isolamento do sistema pode se 
dar por meio de rios, córregos, estradas de ferro, rodovias e grandes avenidas, que sirvam como barreiras à comunicação (transferência de 
água) a outros sistemas. O Quadro 12 apresenta um exemplo de um sistema isolado por uma estrada de ferro. No início, o reservatório 2 
fornecia água para a cidade 2 e para a cidade 1, já abastecida pelo reservatório 1. Com a construção da estrada de ferro, o reservatório 2 não 
pode mais abastecer a cidade 1, resultando em um isolamento dos dois sistemas, que facilitaria um possível programa de redução de perdas.

Source: GO Associados

Quadro 12 – Isolamento por estrada de ferro

Estrada de ferro

Reservatório 2

Cidade 1

Cidade 2

Reservatório 1

Fonte: GO Associados
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4.2.1 Definindo o escopo do contrato de eficiência energética
Os contratos envolvendo, exclusivamente, eficiência energética no saneamento costumam apresentar uma complexidade menor no 
momento da definição do baseline. Via de regra, o baseline é definido a partir do consumo médio de energia das instalações objeto da 
intervenção. Tais instalações incluem: estações elevatórias, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, prédios 
administrativos e outras instalações associadas.

Normalmente, calcula-se o consumo médio de energia nas instalações sob intervenção nos últimos 12 meses e a remuneração do contratado 
é estabelecida a partir da economia obtida com a redução do consumo de energia daquela instalação.

Por vezes, é recomendável que o baseline esteja vinculado a um índice, no intuito de evitar distorções. Por exemplo, caso haja uma 
intervenção em uma estação de tratamento de água e, ao longo do contrato, a estação passa a tratar um maior volume de água (e 
consequentemente consumir mais energia) é preciso expurgar esse feito, sob risco de se penalizar o contratado privado, que reduzirá o 
consumo relativamente, mas em termos absolutos essa redução não será percebida. 

Nessas situações, o ideal é que o baseline seja, por exemplo, de quilowatt por metro cúbico tratado, expurgando, assim, o efeito do aumento 
de volume de água tratada. 

(c) Características socioeconômicas: É fundamental que a área escolhida tenha características socioeconômicas representativas de todas as 
demais áreas operadas pela contratante. Essa característica permitirá verificar, de maneira mais adequada, a efetividade das ações de redução 
de perdas de água no sistema como um todo. 

(d) Número mínimo de ligações: Recomenda-se uma área com no mínimo 10.000 ligações. Os custos de transação associados a projetos 
de performance não justificam o desenvolvimento de projetos com menos de 10.000 ligações. É improvável que o setor privado mobilize 
equipes e consuma recursos em estudos para projetos de menor porte. 

Além disso, a atuação em programas de redução de perdas de água exige equipes e mão de obra especializada. Considerando que as principais 
empresas prestadoras de serviço na área de redução de perdas de água estão localizadas no Sudeste do país, os custos de treinamento e 
mobilização de equipes em outras regiões são mais elevados e só se justificam para projetos maiores e com um maior prazo de duração. 
Outro aspecto a ser levado em consideração diz respeito à possibilidade do projeto servir como exemplo para que seja multiplicado 
em outras áreas da companhia. Assim, é aconselhável que a área escolhida tenha potencial para influenciar os resultados de perdas da 
companhia como um todo. Resultados positivos servem como alavanca para estruturação de um programa de perdas mais abrangente, além 
de mobilizar o corpo de funcionários.

(e) Elevados custos de produção, distribuição ou ampliação do sistema: Uma das principais vantagens associadas à implantação de um 
programa de redução de perdas está na possibilidade de se postergar investimentos de aumento de produção de água. Assim, aconselha-
se desenvolver contratos de redução de perdas em sistemas que estejam operando na capacidade máxima de produção de água e tenham 
elevados índices de perdas. No mesmo sentido, se o sistema tiver um alto custo de distribuição, um programa agressivo de redução de 
perdas poderá auxiliar na sua redução, bem como no aumento de receitas para fazer frente a tais custos. 

Por fim, vale notar que a elaboração de um programa de redução de perdas de água que abranja todo um município (ou mais especificamente 
um sistema integral de abastecimento) é uma interessante alternativa para um programa de redução de perdas de água, pois há ganhos de 
escala, além de menores riscos associados ao isolamento do sistema.
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4.3. Quais informações devem ser levantadas para a modelagem do projeto?

Para que se possa modelar o projeto e realizar a análise econômico-financeira (objeto da Seção 5) é fundamental o levantamento de 
informações básicas que servirão para estimar os custos de investimento e operação do contratado privado, bem como dimensionar 
adequadamente o projeto. Conforme mencionado, mais importante do que a quantidade de informação, é fundamental a qualidade e 
confiabilidade dessa informação. 

As seguintes informações devem ser disponibilizadas com relação à área selecionada. Os dados devem se referir ao período mínimo dos 
últimos 12 meses. Preferencialmente, as informações devem ser obtidas tanto para o sistema de água como para o  de esgotos: 

(a) Dados relativos ao sistema comercial
• Número de ligações por categoria;
• Número de economias por categoria;
• Número de ligações e economias, ativas, inativas e factíveis;
• Faturamento mensal;
• Arrecadação mensal;
• Carteira de Débito por categoria
• Consumo mensal micromedido por categoria e, se possível, estratificado por faixa de consumo;
• Carteira de débito por categoria e estratificada pela idade da dívida, se possível;
• Quantidade de ligações com hidrômetros e sem hidrômetros;
• Perfil de distribuição dos hidrômetros por idade e capacidade, se possível;
• Sistema comercial utilizado;
• Regra tarifaria e tarifas vigentes;
• Procedimentos utilizados para leitura e emissão de contas.

(b) Dados operacionais: Alguns dados operacionais são indispensáveis para a montagem de um contrato de performance. Outros se 
disponíveis podem auxiliar bastante na formatação do projeto

(i) Informações fundamentais:
• Croqui do sistema;
• Delimitação da área de abrangência do projeto;
• Relação das unidades operacionais existentes relativas à área de abrangência do projeto, com seus endereços e informações técnicas, 
   em especial suas capacidades (captações, estações elevatórias, estações de tratamento, reservatórios, boosters, poços, medidores de 

   vazão e válvulas redutoras depressão);
• Contas de energia elétrica de cada uma destas unidades operacionais, se possível dos últimos 12 meses e, pelo menos, dos últimos 3 meses;
• Reclamações de falta de água, e/ou existência de áreas com intermitência de abastecimento ou com rodízio.  

(ii) Informações importantes, mas não indispensáveis:
• Planta cadastral com curvas de nível da área do projeto;
• Histórico de vazamentos;
• Extensão de rede;
• Perfil de distribuição dos ramais por tipo (PEAD, PVC, galvanizado).
• Volumes macromedidos dos últimos 12 meses.

(c) Eficiência energética: No caso de eficiência energética, os dados necessários referem-se, principalmente, ao consumo de energia da 
instalação sob intervenção, preferencialmente, nos últimos 12 meses. 
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4.4. Quais os critérios para definir o baseline? 

(a) Fatores que podem impactar na precisão do baseline

(b) Alternativas para definição do baseline

Um dos principais desafios associados à formatação de um contrato de performance está na definição do baseline. O baseline consiste no 
parâmetro ou conjunto de parâmetros que serão utilizados para medir os resultados obtidos com as intervenções previstas no contrato de 
performance. Se o baseline não for adequadamente definido os riscos associados ao contrato serão mais elevados, seja para o contratante 
que pode pagar uma remuneração sem obter os resultados esperados ou para a empresa privada que pode não receber uma remuneração 
adequada, caso os parâmetros utilizados para definir o baseline não sejam confiáveis. 

No momento da definição do baseline é fundamental levar em consideração as diversas variáveis que podem interferir nos critérios 
utilizados para definir a remuneração do contratado. Isto porque, determinadas metas e objetivos só podem ser obtidos se as premissas 
técnicas iniciais consideradas forem mantidas. Assim, além da definição da base para o cálculo da remuneração, é fundamental identificar 
os itens que possam, eventualmente, interferir nessa base.

Se a base para aferir a performance for o volume de água adicional disponibilizado é importante esclarecer no contrato que determinada 
meta de volume disponibilizada só poderá ser atingida se as condições de pressão do sistema consideradas no momento da definição do 
baseline não sofrerem grandes variações. Caso haja, por exemplo, a previsão de entrada em funcionamento de um novo sistema produtor 
de água que venha a aumentar de forma aguda a pressão no sistema de distribuição é importante que a definição do baseline leve em 
consideração essa mudança de premissa, expurgando eventuais perdas geradas por esse aumento  de pressão. 

Da mesma forma, em projetos de eficiência energética, é importante que o baseline permita expurgar eventuais aumentos de consumo de 
energia relacionados, por exemplo, ao aumento de água bombeada por uma determinada elevatória ou de esgoto tratado por uma  estação 
de tratamento de esgotos. 

Existem diferentes formas de mensurar os resultados dos serviços objeto da contratação por performance, consequentemente, sua 
remuneração. Em qualquer hipótese, é recomendável que seja utilizado um critério que possa ser facilmente auditado pela contratante, 
pela contratada privada ou por terceiros. Muitas vezes, a falta de dados ou a sua imprecisão, impedem a adoção de certos critérios, que 
normalmente, são recomendados pela literatura internacional (como, por exemplo, o volume de água disponibilizado).  Passamos a analisar 
algumas alternativas:

(i) Volume economizado
No caso dos contratos de redução de perdas de água, cujo objetivo seja a redução de perdas físicas, uma alternativa é a de definir um valor 
unitário de remuneração (VUR) para cada m3 efetivamente economizado. De maneira genérica, a remuneração será dada por: 

Valor Uniátrio de Remuneração (VUR)= Volume Economizado (m3 )x Remuneração por m3 (R$)

Para se definir o volume economizado pode-se considerar o volume macromedido na entrada da área objeto do contrato de performance 
(por exemplo, o volume de água medido na saída de um determinado reservatório) subtraindo-se o volume micromedido de cada um dos 
consumidores, resultando assim em um volume total de perda física do sistema. O volume economizado será a diferença entre a média 
mensal de um determinado período (por exemplo,12 meses) anterior ao início do contrato de performance e o volume mensal perdido 
após o início do contrato de performance. 

Nessa alternativa, porém, é fundamental que tanto a micro como a macromedição da área sob intervenção sejam confiáveis, que haja 
compatibilidade entre os setores comerciais e operacionais e que se garanta a estanqueidade do sistema. Atendidas essas condições é o 
baseline de volume se torna um critério confiável, sendo inclusive possível expurgar eventuais efeitos sazonais. 
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(ii) Redução de custos operacionais
A redução de custos operacionais é de fato o baseline mais comum utilizado em programas de eficiência energética, conforme apontado na 
subseção anterior. Porém, pode servir também como critério para programas de redução de perdas físicas, em especial quando não há um 
ambiente adequado e dados confiáveis para se formar um baseline a partir do volume economizado (conforme item (i)). 

Por exemplo, a redução do consumo de energia ou de produtos químicos ocorre quando há uma redução do volume consumido e, 
consequentemente, do volume produzido. Naturalmente, não se trata da melhor alternativa, porém, na ausência de dados confiáveis o 
consumo de energia e de produtos químicos podem ser interessantes substitutos para formar o baseline, pois, normalmente, toda a empresa 
mantém um controle confiável desses custos (contas de energia e volume de produto utilizados).

(iii) Arrecadação e faturamento
Para programas de redução de perdas aparentes, os critérios de arrecadação ou faturamento são os mais utilizados como baseline. 
Diferentemente do critério de volume, a arrecadação e o faturamento são itens relativamente confiáveis, pois são controlados pelo depósito 
em conta corrente e pela emissão de contas de água. 

Entretanto, é preciso cuidado na identificação de eventos que possam distorcer os resultados do programa. Por exemplo, se o programa 
estiver sendo desenvolvido em uma instância turística o aumento de receita em função de aumento de consumo na temporada precisa 
ser entendido e considerado. Da mesma forma, eventuais aumentos tarifários, encontros de conta entre a operadora de saneamento e o 
Governo estadual ou municipal ou mutirões para redução de inadimplência devem ser identificados e previstos no contrato, evitando, 
assim, que a empresa privada se beneficie de alterações nos níveis de arrecadação em função de eventos fora de seu controle. 

Ainda que seja possível dividir o volume total de perdas entre perda real e aparente, as ações para redução de uma componente afetam 
diretamente no aumento ou diminuição da outra componente. Assim, se recomenda que se atue conjuntamente em ambas as componentes. 
Nessas situações, o aumento de faturamento, associado ao aumento de volume economizado representam dois critérios importantes para 
definição do baseline. Porém, quando os dados para volume não forem confiáveis pode-se utilizar o aumento de faturamento, juntamente 
com a redução de custos com energia e insumos. Trata-se de dois critérios, cujos dados são normalmente confiáveis e que, de aplicados 
conjuntamente, permitem analisar a redução de perdas físicas e aparentes.  

No campo das perdas físicas, uma combinação interessante é a de se incluir volume e eficiência energética. Esse baseline duplo incentiva o 
prestador de serviços a utilizar as soluções técnicas para reduzir perdas mais eficientes do ponto de vista operacional, pois além da redução 
das perdas físicas o contratado será remunerado pela redução do consumo de energia. A utilização exclusiva do critério de volume pode, 
por vezes, desincentivar o contratado a buscar soluções eficientes no que tange ao consumo de energia e de insumos. 

4.5. Escopo mínimo

Por fim, um aspecto técnico importante a se levar em consideração diz respeito ao estabelecimento no contrato de performance de 
um escopo mínimo a ser realizado pelo prestador de serviços. O contrato de performance pode representar uma oportunidade para a 
modernização de determinadas infraestruturas que impactam nos níveis de perdas de água.

Assim, o contrato pode conter uma lista de intervenções que devem necessariamente ser realizadas pelo contratado, ainda que não venham 
a ter impacto direto na redução de perdas. Um exemplo disso é a inclusão de uma obrigação de implantação de sistema de faturamento e 
arrecadação com total acesso “on-line” e com capacidade para produzir relatórios e processar outros dados indispensáveis ao monitoramento 
do sistema. 

Outros exemplos de escopo mínimo podem incluir a reforma de um reservatório ou de outras instalações associadas ao programa de 
redução de perdas e eficiência energética. 
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4.1: Conceitos-chave • Pontos para discussão
Conceitos-chave: 
• Baseline
• Arrecadação
• Balanço hídrico
• Isolamento hidráulico
• Caracterização sócio econômica
• Número de ligações
Pontos para discussão:
1. Qual a importância de um baseline bem definido? Quais são as alternativas para a definição do baseline? 
2. Quais critérios devem ser adotados para definir a área de abrangência do projeto de redução de perdas de água?
3. Quais as informações necessárias para que se possa modelar o projeto e realizar a análise econômico-financeira?
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5. Aspectos Econômicos: Parâmetros para 
um Estudo de Viabilidade Econômico-
Financeira

5.1. Revisão Conceitual
5.1.1. Modelo de Fluxo de Caixa Descontado

5.1.2. Valor Presente Líquido (VPL)

Oobjetivo desta seção é fornecer um roteiro simples para a análise econômico-financeira de um projeto de redução de perdas de água 
ou de eficiência energética. A avaliação econômico-financeira de um contrato de performance para esta finalidade pode ser feita  com um 
modelo de fluxo de caixa descontado, assim como em outras análises deste tipo.
 A Subseção 5.1 traz a revisão de aspectos conceituais de finanças. O objetivo é oferecer uma rápida visão dos conceitos mais frequentemente 
utilizados. A Subseção 5.2 mostra como a análise de fluxo de caixa descontado pode ser realizada para os casos de contratos de performance. 
A Subseção 5.3 faz uma comparação entre contratos de performance e contratos tradicionais. A Subseção 5.4 traz uma indicação de pontos 
básicos para a preparação da análise econômico-financeira de um contrato de performance.

A análise de fluxo de caixa descontado é um método de avaliação de projetos, empresas ou ativos. No fluxo de caixa serão projetados as 
seguintes variáveis: : (a) receitas; (b) custos operacionais; e (c) investimentos.
O fluxo de caixa é composto por valores futuros que se espera receber (valores positivos ou entradas de caixa) ou que se espera pagar (valores 
negativos ou saídas de caixa). Em um projeto típico, os primeiros anos, de maiores investimentos, são marcados por saídas de caixa maiores 
do que as entradas de caixa e os anos seguintes por entradas de caixa maiores do que as saídas de caixa. 
Na análise de fluxo de caixa descontado, todos os fluxos de caixa futuros – tanto positivos como negativos – são estimados e, em seguida, 
são trazidos a valor presente ao serem descontados por taxa de juros representativa do valor do dinheiro no tempo9. A representação 
algébrica é dada por:

FCt = Rt- Ct  - It - Tt

onde:
FCt  é o fluxo de caixa na data t;     Rt   é a receita bruta na data t;     Ct  é o custo na data t;     It  é o investimento na data t; e

Tt   é o tributo na data t.

O valor presente líquido do projeto é a soma dos valores presentes de cada um dos fluxos de caixas da vida do projeto: tanto os positivos 
quanto os negativos (DAMODARAN, 2004). O VPL representa o valor presente de um investimento e seus rendimentos, ou seja, é o 
resultado da soma dos fluxos de caixa descontados menos o investimento inicial. 
É preciso estabelecer uma taxa de desconto compatível com a remuneração adequada ao investidor, ou seja, o custo oportunidade10. O VPL 
deve ser, ao menos, igual a zero para que o investidor tenha interesse no projeto. O valor presente líquido igual a zero é condição necessária 
para remuneração mínima adequada do custo de oportunidade do capital dos investidores. O VPL é dado por:

Onde: 
• FCt é o fluxo de caixa liquido (entradas de caixa subtraídas de saídas de caixa) no período t
• r é a taxa de desconto ou retorno requerido

A fórmula permite comparar valores em diferentes momentos do tempo.
Quando VPL = 0, diz-se que r é a taxa interna de retorno.

VPL =

V = 50,000 hab x 0,200

Perdas reais = 0.145 - 0.1157 = 0.0293 m3 / s

Perdas reais = (0.0293/0.145) x 100% = 20%

Perdas aparentes = (60,000 / 300,000) x 100% = 20%

Perdas aparentes = 0.1157 - 0.0926 = 0.0231 m3 / s 

Perdas aparentes = 300,000 - 240,000 = 60,000 m3 / mês 

x 30 dias = 300,000.00 m3m3

hab

FCt

(1+r)t

T

t = 0

∑
FCt

(1+t)t
Payback =

Investimento Inicial

dia

Q total = 0.1157 m3 / s =
300,000 m3

30 x 86,400 s

Q facturada = 0.0926 m3 / s =
0.24 x 106 m3

30 x 86,400 s

VPL = 0 =

C. Energia t  +  Economia Compartilhda t  < C. Energia t - 1

FCt

(1+TIR)t

T
T

t=1

t = 0

∑ ∑

9 O valor do dinheiro no tempo é um conceito econômico que procura captar a sensibilidade do indivíduo para consumir um bem hoje ou no futuro. Assim, para fazer com que o indivíduo desista do consumo hoje e opte pela 
poupança, o tomador de empréstimos deve oferecer uma compensação, que é a taxa de juros real.  Outro fator que afeta o valor do dinheiro no tempo é a incerteza quanto ao efetivo recebimento daquele dinheiro no futuro.
10 Custo oportunidade representa o ganho renunciado ao escolher destinação para o capital. Por exemplo, a SELIC é o custo de oportunidade do banco ao decidir emprestar dinheiro pois ele poderia emprestá-lo ao governo.
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∑ ∑

5.1.3. Taxa Interna de Retorno (TIR)

5.1.4. Prazo de recuperação do investimento (payback)

A taxa interna de retorno do projeto é a taxa de desconto que torna o valor presente líquido do projeto igual à zero (DAMODARAN, 
2004). De um modo geral, pode-se definir taxa interna de retorno como sendo a taxa de juros que faz com que dois conjuntos de capitais 
(um de entradas de caixa e outro de saídas de caixa) tenham o mesmo valor atual (GITTMAN, 1997).
Matematicamente, a taxa interna de retorno pode ser vista como a taxa que iguala a equação de valor presente líquido dos fluxos de caixa à zero: 

A análise de fluxo de caixa apresenta entradas negativas (investimentos, custos e despesas) e entradas positivas (receitas). O prazo em que 
as entradas negativas igualam as entradas positivas é chamado de payback (ou período de recuperação). O payback é dado em número de 
períodos (meses ou anos, em geral) e pode ser calculado com base nos valores nominais, ou, com base nos fluxos de caixa trazidos a valor 
presente. 

O payback de um projeto é uma medida da rapidez com que os fluxos de caixa gerados por esse projeto cobrem o investimento inicial. Os 
projetos que cobrem seus investimentos mais cedo, podem ser considerados mais atraentes (DAMODARAN, 2004).  Assim, em princípio, 
quanto menor o payback, mais atraente o projeto. Apenas a título de exemplo, se compararmos dois projetos com os mesmos parâmetros 
(investimento e despesas, receitas, taxa de retorno, prazo total), aquele com payback menor é o mais atraente. No exemplo, um projeto 
com payback de dois anos é mais atraente do que um payback de três anos.   

O payback é dado por:

De acordo com estudo elaborado por KINGDOM, LIEMBERGER e MARIN (2006)., a maioria das atividades para redução de perda 
comercial de água, como troca de hidrômetros e atualização dos dados cadastrais dos consumidores, possuem um payback rápido. Estas 
atividades requerem investimentos limitados e geram lucro rapidamente para as operadoras de água. Já em relação as atividades para 
redução de perda física de água, a situação é mais complexa: a quantidade de investimento exigida é maior e envolve, pelo menos em parte, 
investimento em ativos de longo prazo. 

O payback de um investimento em redução de perda de água física depende diretamente do custo unitário da água que deixa de ser perdida 
por metro cúbico por dia e do valor atual da água.

Ainda, de acordo com KINGDOM, LIEMBERGER e MARIN (2006)., para os países em desenvolvimento com altos níveis de perdas e 
baixo valor da água economizada, o payback é de aproximadamente 4 a 8 anos, o que torna os investimentos em redução de perda de água 
física atrativos.

A TIR é a taxa de retorno composta efetiva anualizada, indicando a lucratividade do projeto. Se dois projetos possuem o mesmo montante 
de investimento inicial e duas TIRs diferentes, o projeto com a maior taxa interna de retorno é o mais lucrativo.

Onde:
TIR = taxa interna de retorno
VPL = valor presente líquido do projeto,  igual a zero quando a taxa utilizada 
           for a taxa interna de retorno
FCt: fluxo de caixa no período t.
T  = tempo de vida do projeto
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5.1.5. Comparação entre os indicadores: VPL, TIR e payback

5.2. A análise de fluxo de caixa aplicada aos contratos de performance

5.2.1. Os custos e benefícios envolvidos em projetos de redução de perdas e 
eficiência energética. 

A decisão sobre realizar ou não um determinado investimento, ou realizar um investimento A ou um investimento B envolve a avaliação 
sobre o retorno de cada projeto. Os indicadores econômicos mostrados nessa Seção – VPL, TIR e payback – são algumas das ferramentas 
utilizadas para esse tipo de decisão. A tomada de decisão sobre investimentos envolve vários elementos que transcendem o escopo deste 
Manual. Mas os conceitos revisados nesta seção ajudam o gestor a avaliar contratos de performance para redução de perdas de água e de 
eficiência energética. Mesmo assim, é preciso um olhar criterioso, pois cada   indicador possui  vantagens e desvantagens. 

De maneira geral, o Valor Presente Líquido pode ser considerado a medida mais completa para a avaliação de investimentos. O Quadro 13 
mostra uma comparação entre esses indicadores a partir de dois parâmetros: i) se o indicador funciona para todos os tipos de projeto; e ii) 
se o indicador é o mais apropriado para a comparação entre dois projetos do ponto de vista de maximização de valor.

A análise de fluxo de caixa descontado pode ser aplicada aos contratos de performance para redução de perdas ou eficiência energética. A 
lógica é a do fluxo de caixa tradicional, em que é preciso estimar: (a) receitas; (b) custos operacionais; e (c) investimentos.
Neste caso, a particularidade é que a remuneração da prestadora de serviço é feita com base nos ganhos ocorridos ao longo do contrato, 
sejam os ganhos com eficiência energética (redução dos custos de energia) ou os com redução de perdas (redução nos custos com matérias, 
aumento de faturamento, entre outros.).

A definição do fluxo de caixa do projeto depende da identificação de todos os custos e receitas envolvidos. Com base nesses dados, será 
possível fazer a avaliação econômica do projeto. 

Indicadores Econômico-
Financeiros VPL TIR Payback

Funciona para todos os tipos 
de projeto Sim 

 Não

Precisa de, ao menos um sinal 
de mudança no fluxo de caixa. 

 Não

Funciona apenas em projetos 
em que há um período inicial 
de investimentos, seguido de 

fluxos de caixa positivos. 

Maximiza o valor da empresa

Sim 

Mas requer que a empresa 
tenha acesso a capital para 

investir. 

Sim, na comparação entre 
projetos. 

No entanto, há projetos que 
não possuem TIR, ou possuem 

mais de uma TIR, casos em 
que a comparação não é 

possível.  

Não necessariamente. 
 

Em geral, leva em conta 
apenas o período do projeto 
em que os investimentos são 
cobertos.  Os benefícios pode 
ser maiores se considerados 
as possíveis postergações de 

investimentos.

Quadro 13 – Comparação de regras para a decisão sobre investimentos

Fonte: DAMODARAN (2004)
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Redução de perdas de água

A análise econômica para projetos de redução de perdas de água requer a avaliação sobre os custos envolvidos. Os custos podem ser 
divididos em custos fixos, que ocorrem durante período específico de implantação do projeto, e custos variáveis, que ocorrem ao longo de 
todo o projeto.
Os custos dos projetos de redução de perdas podem ser elencados em: 
 • Equipamentos e instalações (tubulações, válvulas, bombas, motores, acessórios, peças de conexão, elementos de controle 
                 e automação, equipamentos elétricos, subestação); 
 • Obras civis (estruturação de captação, casas de bombas, escavação e montagem de tubulação). Os custos indiretos 
                (incluem os gastos com projetos, gerenciamento e fiscalização de obras, serviços de consultoria, entre outros).
Outro aspecto importante é a vida útil dos ativos envolvidos. Os equipamentos costumam ter uma vida útil, ao longo da qual sua eficiência 
diminui. Na elaboração de um projeto de redução de perdas ou eficiência energética, é fundamental saber qual a taxa de depreciação de 
cada ativo. Por exemplo, imagine um projeto de redução de perdas com duração de dez anos, que tem como uma das ações previstas a 
troca de hidrômetros. Como hidrômetros têm vida útil de cinco anos, o projeto deve prever ao menos duas trocas completas do parque de 
hidrômetros. O Quadro 14 destaca a vida útil de alguns equipamentos relacionados a projetos de redução de perdas.

Os benefícios de um projeto de redução de perdas podem ser diversos. Com a redução das perdas físicas, a empresa pode produzir uma 
quantidade menor de água para abastecer a mesma quantidade de pessoas. Ao produzir uma quantidade menor de água, a operadora de 
saneamento reduz os custos com diversos itens, tais como:
• produtos químicos; 
• energia elétrica; 
• compra de água bruta (nos casos em que há cobrança pelo uso da água);  
• mão de obra

Com a redução das perdas aparentes, decorrentes de fraudes nas ligações, consumos não faturados, falta de hidrômetros, problemas de 
medição, dentre outros, a principal consequência é o aumento no consumo faturado e, consequentemente, na receita. 
Além disso, a empresa pode postergar investimentos. Um exemplo hipotético pode ilustrar como isso pode ocorrer. Nesse exemplo, 
tomem-se os seguintes  parâmetros:

• População atendida: 100 mil habitantes;
• Previsão de população total para os próximos 10 anos: 120 mil habitantes;  
• Produção total de água: 200 litros de água por segundo;
• Perdas reais de água11: 80 litros de água por segundo.

11 Nesse caso, de maneira simplificadora, consideraremos que não há perdas aparentes. 

Materiais e Equipamentos Anos
Limpeza ou revestimento de tubulações 3

Acionamento e inversores 5
Hidrômetros 5

Motores elétricos 10
Bombas 10
Válvulas 10

Automação 10

Tubulações 30

Reservatórios 30

Quadro 14 – Vida util de ativos de projetos de redução de perdas de água
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Eficiência energética
As empresas de saneamento são eletro-intensivas, ou seja, a energia elétrica é um de seus principais insumos. De acordo com o Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica para o Saneamento (PROCEL SANEAR) mais de 2% do consumo total de energia elétrica no 
Brasil é realizado pelas empresas de saneamento. Desse modo, a energia é um insumo muito importante para as empresas de saneamento, 
que são consumidoras expressivas desse insumo. Os principais fatores que podem levar a ineficiência no consumo de energia são12: 
• Formas contratuais indevidas;
• Procedimentos operacionais inadequados;
• Desperdícios de água; 
• Dimensionamento equivocado dos sistemas;
• Equipamentos com idade avançada;
• Tecnologias utilizadas de maneira errada;
• Erros de concepção de projetos; 
• Manutenções insuficientes.

Como a população da cidade crescerá 20% nos próximos dez anos, podemos supor de maneira simplificada que o consumo de água 
também crescerá 20% no período. A operadora de saneamento tem duas alternativas: i) aumentar a capacidade de produção de água, de 
200 litros por segundo para 240 litros por segundo; ii) diminuir as perdas de água. 
A segunda alternativa será, em muitos casos, a mais adequada do ponto de vista econômico-financeiro e também ambiental. Com o 
aumento da eficiência na produção e distribuição de água, a mesma quantidade produzida atende mais pessoas. No exemplo, a quantidade 
necessária para atender toda a população é de 120 litros por segundo, que é a subtração da produção total (200 litros por segundo) pela 
parte que é perdida da produção (80 litros por segundo). Caso a população aumente 20%, a quantidade necessária para atender toda a 
população passaria a ser de 144 litros por segundo (120 litros por segundo x 1,2). Para isso, uma alternativa seria reduzir as perdas de 
água. Se as perdas diminuíssem de 80 litros por segundo para 56 litros por segundo, uma queda de 30% seria possível atender toda a nova 
população sem a necessidade de aumento de produção de água.  
Como foi mostrado ao longo da Subseção, os ganhos com redução de perdas de água podem ter impactos em termos de receitas, custos e 
investimentos. Tais ganhos são sintetizados no Quadro 15. 

Ressalte-se que além dos ganhos indicados no Quadro 16 há um benefício intangível associado ao ganho de imagem de uma operadora 
focada em eficiência e preservação dos recursos naturais. É difícil imaginar algo mais incoerente com a missão empresarial de prestar 
serviços ambientais de uma operadora do que o registro de elevadas perdas de água.

Perdas Perdas aparentes Perdas reais

Ganhos Aumento de Receita
Redução de custos

Postergação de investimentos

Tipos de
benefícios Aumento do consumo medido e faturado

Menores custos com produtos químicos, 
energia e outros insumos.

Diminuição da produção de água com o 
atendimiento do mesmo número de pessoas.

Atendimiento de maior número de pessoas 
com a mesma quantidade produzida.

Ações enolvidas

Troca de hidrômetros e medidores

Corte nas ligações fraudulentas

Medição efetiva de todas economias (domiciliares, 
comerciais e públicas)

Melhora no cadastro

Melhora do controle da pressão na rede.

Melhora no controle e detecção de 
vazamentos.

Melhoria e troca de tubulações, ligações, 
válvulas.

Quadro 15 – Benefícios da redução das perdas

Fonte: GO Associados

12 Esses fatores são citados em GOMES (2009).
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As ações para minimizar esses fatores podem ser divididas em administrativas e operacionais. As ações administrativas estão relacionadas 
especialmente a possíveis equívocos nos contratos com as concessionárias de energia elétrica e podem ser resumidas em: 
• Correção da classe de faturamento;
• Regularização da demanda contratada;
• Alteração da estrutura tarifária;
• Desativação das instalações sem utilização;
• Conferência da leitura da conta de energia elétrica;
• Negociação para redução de tarifas.

As ações operacionais, por seu turno, envolvem: 
• Correção do fator de potência; 
• Alteração da tensão de alimentação;
• Melhoria no rendimento dos conjuntos motor-bomba;
• Alteração no sistema de bombeamento e reservação;
• Utilização de inversor de frequência; 
• Automação de sistemas de abastecimento de água; 
• Redução das perdas de carga; 
• Redução da altura geométrica; 

Destaque-se que há sinergias nas ações de redução de perdas de água e eficiência energética. A redução do índice de perdas leva à  diminuição 
na necessidade de produção de água que, por sua vez, faz com que a energia consumida na produção de água caia e assim ocorra uma 
redução nos custos de energia, como destacado no Quadro 16. 

Os benefícios diretos das medidas de eficiência energética são refletidos na  redução dos gastos com energia. Além disso, é possível apontar 
benefícios indiretos. Por exemplo, os gastos investidos em conservação diminuem a necessidade de ampliação da geração de energia. De 
acordo com a ABES (2005), cada R$ 1 gasto em conservação de energia, evita R$ 8 em investimento em geração. Além disso, aumento de 
eficiência permite que as empresas tenham mais recursos para investir na expansão dos sistemas de água e esgoto. 

Source: GO Associados

Quadro 16 – Sinergias entre redução das perdas de água e eficiência energética

Redução
de Perdas
de Água

Redução
da água

produzida

Cai a
utilização
de energia

Reduz
o custo

de energia

Fonte: Elaboração GO Associados
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5.2.2. Exemplo ilustrativo de contrato de performance para eficiência 
energética
Para tornar esta seção mais didática, o exemplo de contrato de performance para eficiência energética será mais simplificado, ainda sem a 
utilização dos indicadores econômico-financeiros apresentados na Subseção 5.1. O exemplo sobre redução de perdas de água na subseção 
seguinte já levará em conta os indicadores econômico-financeiros. Nos dois exemplos, os valores utilizados são meramente ilustrativos e 
têm como objetivo deixar claro quais são as características de um contrato dessa natureza.
Do ponto de vista do fluxo de caixa do projeto, no contrato de performance os investimentos e custos operacionais de implantação são de 
responsabilidade da empresa contratada. Já as economias obtidas no período são compartilhadas entre a empresa contratada e a operadora 
de saneamento. 
Tome-se uma operadora de saneamento que deseja reduzir seu gasto mensal com energia elétrica e para isso realiza uma contratação na 
modalidade de performance. No contrato de eficiência energética todas as despesas e investimentos ficam a cargo da prestadora de serviços, 
que nesse caso é usualmente chamada de Esco - Energy Service Company ou Empresa de Serviços de Conservação de Energia. A ESCO 
será responsável pela realização de diagnóstico, aquisição de materiais e equipamentos e implantação das medidas de eficiência energética. 
De modo bastante simplificado, os parâmetros definidos para o contrato de eficiência energética no exemplo serão: 
• Gasto mensal da operadora de saneamento com energia elétrica antes das medidas: $ 100 mil.
• Meta de gasto mensal da operadora de saneamento com energia elétrica após as medidas de eficiência energética: $ 70 mil
• Economia Compartilhada com o privado: $ 15 mil, caso a meta seja efetivamente alcançada. 
 o O termo “Economia Compartilhada” representa o montante da economia total com insumos que é repassado para a 
                 empresa prestadora de serviço. A Economia Compartilhada será necessariamente menor do que a economia total obtida 
                 naquele período. 
 o Vale lembrar que o valor repassado para o privado terá que ser menor do que $ 30 mil, de maneira que o gasto da operadora 
                 de saneamento diminua a partir do momento em que são implantadas as medidas de eficiência energética.

• Risco da performance: assumido integralmente pela ESCO. O gasto máximo mensal da operadora de saneamento após o período 
   de implantação e durante o contrato será de $ 85 mil. Caso a empresa contratada não alcance a meta integral sua remuneração diminuirá,
   bem como caso supere a meta, sua remuneração aumentará. 
• Investimentos e despesas. Todos os custos para alcançar as medidas de eficiência energética ficam a cargo da ESCO. Não há custos 
   para a operadora de saneamento.
O Quadro 17 mostra uma ilustração desse exemplo hipotético de contrato de performance. No período anterior a implantação, o custo 
do insumo (energia) é de $ 100 mil. Após a implantação das medidas de eficiência energética, se a meta é alcançada, o custo total da 
operadora passa para $ 85 mil, sendo $ 70 mil o custo com energia e $ 15 mil a economia compartilhada. Após o período do contrato, 
toda a economia ($ 30 mil) é absorvida  pela operadora. 

Source: Moreno 2012

Quadro 17 – Exemplo de contrato de performance

Economia Compartilhada

Cliente
Cliente

70

85

100

Ec
on

om
ia

 T
ot

al

R$ mil

Período do ContratoDecisão e
Implementação

ESCOCusto
dos

Insumos

Novo Custo dos
Insumos

Fonte: MORENO (2012)

C.Energia t +  Economia Compartilhda t  < C.Energia t - 1
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Cabe responder o que acontece se a economia for menor do que a meta estabelecida. Nesse caso, se o risco foi alocado para o prestador 
de serviço, o fato de a meta não ter sido alcançada não deveria prejudicar a operadora de saneamento. Assim, se a economia foi de, por 
exemplo, 25% (uma nova conta de energia de $ 75.000), os gastos da operadora de saneamento deveriam continuar em, no máximo, 
$ 85.000, como definido no contrato. A diferença é que nesse caso teríamos $ 75.000 de gasto com energia e $ 10.000 de economia 
compartilhada. O não atingimento da meta afetaria apenas a prestadora de serviço. 

Cabe também responder o que acontece se a economia for maior do que a meta estabelecida. Nesse caso, se o risco foi alocado para 
o prestador de serviço, o fato de a meta ter sido superada seria indiferente para a operadora de saneamento. Assim, se a economia foi 
de, por exemplo, 35% (uma nova conta de energia de $ 65.000), os gastos da operadora de saneamento deveriam continuar em, no 
máximo, $ 85.000, como definido no contrato. A diferença é que nesse caso teríamos $ 65.000 de gasto com energia e $ 20.000 com o 
compartilhamento da economia. 

O Quadro 18 mostra que o gasto da operadora de saneamento não é alterado, independentemente da meta ser ou não alcançada.

Importante notar também que a partir de um determinado momento, toda a economia gerada será incorporada pela operadora de 
saneamento. Assim, por exemplo, se o contrato de performance tiver duração de cinco anos, ao longo desse período toda a economia 
alcançada será compartilhada com a empresa prestadora de serviço. Nesse exemplo, se quisermos olhar a economia obtida pela empresa 
com esse mecanismo ao longo de dez anos, teríamos:

Tomando o exemplo anterior da operadora de saneamento que tem um gasto mensal com energia elétrica era de $ 100 mil e, após 
as medidas de eficiência energética, passou para um gasto mensal de $ 70 mil. Suponha agora que a economia compartilhada com a 
prestadora de serviço seja  de $ 15 mil. Com isso, é possível concluir que os gastos da operadora passaram de $ 100 mil ao mês para $ 85 
mil ao mês, que é a soma do gasto com energia e da economia compartilhada. É possível calcular (ainda sem contar inflação) a economia 
total ao longo de 10 anos, no caso de um contrato de cinco anos. 
A economia em cada um dos anos com compartilhamento será:

A economia nos anos sem compartilhamento será:

A economia total ao longo dos dez será:

Economia da op. de San. = (10xC.Energiat-1) - 5xEconomia Compartilda t

Economia da op. de San. =12x($100,000)-12x($70,000) 
-12X ($15,000)=$180,000 (ano)

Economia da op. de San. =12x($100,000)-12x ($70,000)=$360,000 (ano)

Economia da op. de San. =5x($180,000)+5x ($360,000)=$2,700,000
(10 anos)

Quadro 18 – Ganhos da operadora de saneamento e da esco em diferentes cenários de economia de energia

Indicadores Econômico-Financeiros Valor da Conta 
de Energia

Valor total pago 
pela operadora de 

saneamento

Ganho do parceiro 
privado

Economia de 30% (meta) $ 70 mil $ 85 mil $ 15 mil

Economia de 25% (abaixo da meta) $ 75 mil $ 85 mil $ 10 mil

Economia de 35% (acima da meta) $ 65 mil $ 85 mil $ 20 mil

Fonte: GO Associados
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Considerando um mês de 30 dias e considerando que cada dia possui 86.400 segundos, a vazão estimada, média, demandada pelo 
consumo populacional é de:

5.2.3. Exemplo ilustrativo de contrato de performance para redução de 
perdas de água
Esta subseção contém exemplo hipotético de contrato de performance para redução de perdas de água. Novamente, os valores utilizados 
são meramente ilustrativos e têm como objetivo deixar claro quais são as características de um contrato dessa natureza. 
No exemplo anterior, as estimativas de ganhos não levaram em consideração aspectos econômico-financeiros do projeto. Neste caso, serão 
introduzidos os conceitos econômico-financeiros que foram discutidos anteriormente. Para isso, será utilizada uma taxa de juros de 12% ao ano. 
Neste caso, o objetivo é avaliar a viabilidade econômica de um projeto de redução de perdas de água (reais e aparentes). Os principais 
parâmetros do exemplo são13: 

• População atendida: 50 mil habitantes. 
• Duração do projeto: 5 anos (60 meses). 
• Objetivo: Reduzir as perdas físicas de água de 20% para 10% do volume total bombeado pelo sistema e reduzir as perdas aparentes 
   de 20% para 10% do volume faturado.
• Ações operacionais: troca de 3 mil hidrômetros, modelagem hidráulica do sistema, e a colocação de válvulas redutoras de pressão, 
   além de uma campanha de monitoramento e diminuição de vazamentos.
• Custos:
    o Custo de produção da água distribuída = $ 0,35/m³.
    o Custo unitário do hidrômetro = $ 75,00.
    o Custo inicial dos equipamentos de controle de pressão na rede (válvulas) e de macromedição = $ 775.000,00.
    o Custo mensal (uniforme) de manutenção da operação = $ 6.000,00.
• Volume consumido e faturamento: 
    o Vazão média de água bruta bombeada pelo sistema = 0,145 m³/s.
    o Volume mensal faturado = 0,24 milhões de metros cúbicos.
    o Consumo “per capita” médio da população = 200 l/hab.dia.
    o Tarifa de água (valor líquido médio – sem impostos) cobrada pela empresa de saneamento = $ 1,00/m³.

O exemplo compreenderá sete etapas: 
i. Estimativas de perdas reais aparentes
ii. Estimativa da queda da quantidade produzida tendo em vista a redução das perdas reais
iii. Estimativa do aumento do consumo faturado pela redução das perdas aparentes
iv. Estimativa dos benefícios
v. Estimativa dos custos
vi. Indicadores econômicos do projeto (TIR, VPL, Payback)
vii. Indicadores econômicos do projeto com contrato de performance (TIR, VPL, Payback)

i. Estimativas de perdas de água: reais e aparentes
O primeiro passo para o cálculo das perdas de água é calcular a demanda por água e a consequente vazão média.
O volume estimado (médio mensal) demandado pelo consumo populacional será:

13 Esse exemplo teve como base Estudo de Caso apresentado em GOMES (2009, p.82-88). 

V=50,000 hab x 0,200
m3

hab

dia

x 30 dias = 300,000.00 m3 

Q
total

300,000 m3 
0.1157 m3 / s 

30 x 86,400 s
= =
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Considerando um volume mensal faturado de 0,24 milhões de metros cúbicos, a vazão faturada será de:

a) Perdas reais

b) Perdas aparentes

Perdas totais 

As perdas reais de água do sistema são iguais à vazão média bombeada pelo sistema, menos a vazão média demandada pelo consumo 
populacional:

As perdas aparentes são calculadas pela diferença entre a vazão média demandada pelo consumo populacional, e a vazão correspondente 
ao volume faturado:

As perdas totais são calculadas como a soma entre as perdas reais e aparentes. Portanto:

ii. Estimativa dos consumos economizados pela redução das perdas reais
Como as perdas reais serão reduzidas para 10% da vazão bombeada, a vazão economizada será de 10 pontos percentuais (20% - 10%) da 
vazão aduzida, ou seja:

iii. Estimativa do aumento do consumo faturado pela redução das perdas aparentes
De acordo com o enunciado do exemplo as perdas aparentes devem ser reduzidas para 10% do volume faturado:

O aumento do volume faturado mensal será dado pela diferença entre o volume não faturado antes das ações de redução de perdas (60.000 
m³/mês) e o valor esperado das perdas aparentes:

Em relação à vazão total bombeada pelo sistema, as perdas serão de:

Em termos de volume mensal as perdas aparentes ou comerciais são:

Em relação ao volume demandado pelo sistema, as perdas aparentes serão:

Perdas totais = perdas reais + perdas aparentes = 20% + 20% = 40%

Vazão economizada = 0,10 x 0,145 m³/s = 0,0145 m³/s

Valor esperado das perdas aparentes = 0,10 x 240.000 = 24.000 m³/mês

V = 60.000 – 24.000 = 36.000,00 m³/mês

Q
facturada

0.24 x 10 6 m3 
0.0926 m3 / s 

30 x 86,400 s
= =

Perdas reais = 0.145 - 0.1157 = 0.0293 m3 / s

Perdas reais = (0.0293/0.145) x 100% = 20%

Perdas aparentes = 0.1157 - 0.0926 = 0.0231 m3 / s 

Perdas aparentes = 300,000 - 240,000 = 60,000 m3 / mês

Perdas aparentes = (60,000 / 300,000) x 100% = 20%
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a) Benefício pelo aumento do consumo faturado (benefício comercial)

b) Benefício pela redução do bombeamento da água tratada

c) Benefício total mensal

v. Estimativa dos custos
Os custos podem ser divididos nos investimentos que ocorrem no primeiro ano: i) compra de 3000 hidrômetros a custo unitário de $ 
75,00 (custo total de $ 225.00); ii) custo inicial dos equipamentos de controle de pressão na rede (válvulas) e de macromedição de $ 
775.000. Além desses, existem os custos mensais de manutenção da operação de $6.000. Para simplificar o exercício, faremos os cálculos 
sempre em termos anuais. 
O custo inicial do investimento, que ocorrerá no início do primeiro ano, será:

B comercial mensal = Aumento do volume faturado x tarifa da água
B comercial mensal = 30.600 m³ x $ 1,00/m³ = $ 30.600

Volume economizado(m³) = Vazão Economizada diária x 30 dias x 86.400 segundos
Volume economizado(m³) = 0,0145 m³/s x 30 x 86.400s = 37.584 m³

B volume mensal = Volume economizado(m³) x Custo de produção de água/m³
B volume mensal = 37.584 m³ x $ 0,35/m³ = $ 13.154

B total mensal = aumento de receitas (benefício comercial) + redução de custos (benefício de volume)
B total mensal = $ 30.600 + $ 13.154 = $ 43.754

C investimento = Custo dos equipamentos de controle de pressão e de macromedição + Custo dos hidrômetros
C investimento = $ 775.000 + (3.000 x $ 75,00) = $ 1.000.000

B total anual = 12 meses x B total mensal 
B total anual = 12 x $ 43.754 = $ 525.048

iv. Estimativa dos benefícios
A partir das economias de água decorrentes da redução de perdas reais e da redução de perdas aparentes, a operadora de saneamento 
auferirá ganhos financeiros por duas razões. A primeira é um aumento de receita, pois a operadora passa a cobrar por volumes que eram 
disponibilizados, mas não eram faturados. A segunda é uma redução de custos, pois com a diminuição das perdas reais, a operadora pode 
produzir menos água para atender a mesma quantidade de pessoas. Com isso, caem os custos com insumos como produtos químicos e 
energia, entre outros.

O primeiro benefício é o aumento de receita da operadora, pois essa passa a ser capaz de medir com maior precisão a água que está sendo 
utilizada por seus clientes. Esse benefício decorre, principalmente, da instalação de hidrômetros. Nesse caso, o valor mensal a ser faturado 
a mais pela empresa (livre de impostos) será:

O benefício total da operadora será a soma do aumento de receitas (benefício comercial) com a redução de custos (benefício do volume 
economizado), a saber:

Sendo assim, o benefício anual será de:

O segundo benefício é a redução de custos, dado que a operadora de água precisará produzir menos água para atender a mesma quantidade 
de pessoas que atendia antes. O volume economizado mensalmente será:

O benefício mensal derivado do volume economizado será
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O custo de  manutenção e operação será: 

O custo total ao longo dos cinco anos será: 

O Quadro 19 mostra  o fluxo de caixa dos custos.

C manut e oper. = 12 meses x Custo mensal
C manut e oper. = 12  x $ 6.000 = $ 72.000

C total = C investimento x 1 Ano + C manut e oper. x 4 anos
C total = ($ 1.000.000 x 1)  + ($ 72.000 x 4 ) = $ 1.288.000

vi. Indicadores econômicos do projeto (TIR, VPL, Payback)
Após a estimação dos custos e benefícios do projeto, é possível calcular os indicadores econômicos, que foram apresentados no início da 
seção (TIR, VPL, Payback). 

Neste primeiro exemplo, será considerado que a própria operadora de saneamento realiza os investimentos. Como foi argumentado 
anteriormente, na prática, poucas empresas conseguem realizar as ações para redução de perdas, seja por problemas de falta de disponibilidade 
de caixa, por falta de planejamento orçamentário, por não conhecer adequadamente a tecnologia, ou por outros problemas de gestão. No 
segundo exemplo será mostrado que o contrato de performance é uma solução adequada para esses problemas. 
 
O fluxo de caixa do projeto terá a seguinte característica: 
• Ano 1: saídas de $ 1.000.000 (C investimento)
• Ano 2 a Ano 5: entradas de $ 525.048 (B total) e saídas de $ 72.000 (C manut e oper.), que resultam em entradas líquidas de $ 453.048.

O Quadro 20 mostra  os cálculos dos indicadores econômico-financeiros quando a própria empresa de saneamento realiza os investimentos:

Quadro 20 – Indicadores econômico-financeiros quando a operadora de saneamento implementa o projeto sozinha

376,065.05

Ano Receita
(R$)

Custo
(R$) Fluxo

Taxa de juros 
efetiva anual 

(%)
TIR VPL VPL

Acumulado Payback

1 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 12.00

28.89%

- 1,000,000.00 - 1,000,000.00

3.69

2 525,048.00 72,000.00 453,048.00 12.00 404,507.14 - 595,492.86

3 525,048.00 72,000.00 453,048.00 12.00 361,167.09 - 234,325.77

4 525,048.00 72,000.00 453,048.00 12.00 322,470.62 88,144.85

5 525,048.00 72,000.00 453,048.00 12.00 287,920.19 376,065.05

Quadro 19 – Fluxo de caixa dos custos do projeto
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Fonte: GO Associados

Fonte: GO Associados



43

Manual sobre Contratos de Performance e Eficiência para Empresas de Saneamento em Brasil

vii. Indicadores econômicos do projeto com contrato de performance (TIR, VPL, Payback)
Neste segundo exemplo são introduzidos os conceitos dos contratos de performance. Uma primeira restrição que a operadora de saneamento 
pode enfrentar é a falta de conhecimento técnico sobre redução de perdas. É esperado que em um país como o Brasil em que o nível de 
perdas é de mais de 40% e acima de 70% para algumas operadoras, que o conhecimento técnico sobre este tema não esteja presente em 
todas as operadoras, ou pelo  menos não de uma forma disseminada na Companhia. O contrato de performance é uma oportunidade para 
a operadora entrar em contato com a cultura de combate às  perdas. As empresas prestadoras de serviço têm especialidade no tema e pode 
haver uma transferência de tecnologia frutífera com o contrato de performance. 

Um segundo impedimento é a possível restrição orçamentária para executar o projeto. Assim, a operadora de saneamento pode não ter 
disponíveis os recursos para realizar os investimentos iniciais de $ 1.000.000 ou os investimentos anuais seguintes de $ 72.000. No contrato 
de performance esses investimentos são feitos pelo privado. A operadora de saneamento não faz nenhum desembolso extra ao longo do 
período do contrato.   
Neste exemplo, os principais termos do contrato serão:
    • Todos os custos de investimento, operação e manutenção que ocorrem ao longo dos cinco anos do contrato são de 
       responsabilidade do parceiro privado;
    • Os ganhos ao longo do período do contato são compartilhados: 80% ficam com com o parceiro privado e 20% ficam com a 

       operadora de saneamento; 
    • Todos os ganhos no período pós- contrato são da operadora de saneamento;
    • O parceiro privado só tem direito aos 80% caso alcance a meta de redução ao longo do período de contrato. 

É importante notar que a operadora de saneamento terá ganhos com as ações de redução de perdas, tanto durante quanto após o período de 
contrato, apesar de não desembolsar nenhum montante além do que desembolsava anteriormente. Fica claro que o contrato de performance 
pode ser um jogo de ganha-ganha para as empresas que têm algum tipo de restrição para implementar programas de redução de perdas. 
O primeiro passo é entender como fica o fluxo de caixa nessa modalidade. Os custos ficarão com o parceiro privado e os benefícios do 
contrato serão compartilhados. 

Assim quanto aos custos, o parceiro privado desembolsa $1.000.000,00 no primeiro ano do contrato e nos quatro anos seguintes desembolsa 
mais $ 72.000,00 por ano para manutenção do projeto de perdas.
Já com relação aos benefícios, haverá agora o compartilhamento entre o parceiro privado e a operadora de saneamento. Assim, do fluxo 
anual de benefícios de $ 525.048, 80% ficará com o parceiro privado ($ 420.038) e 20% ficará com a operadora de saneamento ($ 
105.009).

Quanto aos custos, a operadora de saneamento desembolsa $ 1.000.000,00 no primeiro ano do contrato e nos quatro anos seguintes 
desembolsa mais $ 72.000,00 por ano para manutenção do projeto de perdas. Quanto aos benefícios, são esperadas receitas de $ 525.048, 
resultando em um fluxo de caixa negativo em $ 1.000.000 no primeiro ano de projeto e positivo em $ 453.048 nos quatro anos seguintes.
Cabe agora calcular os indicadores econômico-financeiros. Nesse caso, com base na taxa de juros anual efetiva de 12% a.a., o VPL para a 
operadora de saneamento será de $ 376.065. Ou seja, segundo o critério do VPL, o contrato em questão é vantajoso para a operadora de 
saneamento, pois, ao trazermos o fluxo de caixa a valor presente, o valor encontrado é positivo. A TIR do projeto é de 28,89%, que é maior 
do que a taxa de juros de 12%, o que indica que o projeto é vantajoso.

A partir do VPL acumulado somos capazes de calcular o payback do projeto. Nesse caso, o payback deste projeto para a operadora de 
saneamento é de 3,69 anos.

A conclusão é que o projeto é positivo para a operadora de saneamento. Há um VPL de $376.065 e uma TIR maior que a taxa de juros de 
12%. O payback de 3,69 anos é razoável para projetos desse tipo.
Uma ressalva a ser feita é que possivelmente a operadora de saneamento tem menos conhecimento sobre contratos de redução de perdas de 
água do que as prestadoras de serviço. Desse modo, provavelmente, para obter o mesmo retorno em um determinado projeto, a operadora 
de saneamento gastará mais do que a prestadora de serviço. Em seguida, mostramos os indicadores desse projeto na perspectiva de um 
contrato de performance. 

Ano Receita
(R$)

Custo
(R$) Fluxo

Taxa de juros 
efetiva anual 

(%)
TIR VPL VPL

Acumulado Payback

1 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 12.00

28.89%

- 1,000,000.00 - 1,000,000.00

3.69

2 525,048.00 72,000.00 453,048.00 12.00 404,507.14 - 595,492.86

3 525,048.00 72,000.00 453,048.00 12.00 361,167.09 - 234,325.77

4 525,048.00 72,000.00 453,048.00 12.00 322,470.62 88,144.85

5 525,048.00 72,000.00 453,048.00 12.00 287,920.19 376,065.05
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Cabe agora calcular os indicadores econômico-financeiros. Nesse caso, com base na taxa de juros anual efetiva de 12% a.a. O VPL para o 
parceiro privado será de $ 57.114. O VPL para a operadora de saneamento será de $ 318.950.
Ou seja, segundo o critério do VPL, o contrato em questão é vantajoso tanto para o parceiro privado quanto para a operadora de 
saneamento, pois, nos dois casos, ao trazermos o fluxo de caixa a valor presente, o valor encontrado é positivo.

A TIR do projeto só pode ser calculada para o parceiro privado14. Neste caso, a  TIR é de 14,69%, que é maior do que a taxa de juros de 
12%, indicando  que o projeto é vantajoso. 
A partir do VPL acumulado é possível  calcular o payback do projeto da mesma forma  foi feita no exemplo anterior. O payback deste 
projeto específico, para o parceiro privado é de 4,74 anos. Ou seja, o parceiro privado será reembolsado de seu investimento após 4,74 
anos do início do projeto.

A conclusão é que o projeto é positivo tanto do ponto de vista da operadora de saneamento quanto do parceiro privado. Para a operadora 
de saneamento, há um VPL de $ 318.950, sem a necessidade de realizar investimentos. Além disso, há uma expectativa de benefício anual 
futuro de $ 525.048 ao ano devido aos benefícios do projeto.
O Quadro 21 fornece um resumo dos custos e benefícios do projeto, fluxo de caixa e alguns indicadores de interesse, todos do ponto de 
vista do parceiro privado.

Para o parceiro privado o projeto também é viável. Nesse caso, o VPL apresentado é positivo em $ 57.114, a TIR é de 14,69%, maior do 
que 12% e o payback é de 4,74 anos. 
O Quadro 22 mostra os benefícios do projeto para o parceiro privado e para a operadora de saneamento:

Quadro 21 – Indicadores econômico-financeiros do ponto de vista do parceiro privado

Quadro 22 – Resumo dos indicadores para o contrato de performance entre o operador de saneamento e o parceiro privado

Parceiro Privado

Ano
Receita

total
(R$)

Receita 
do 

parceiro 
privado

(R$)

Custo
(R$) Fluxo

Taxa de 
juros 

efetiva 
anual (%)

TIR VPL VPL
Acumulado Payback

1 - - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 12.00

14.69%

- 1,000,000.00 - 1,000,000.00

4.74

2 525,048.00 420,038 72,000.00 348,038.00 12.00 310,749.00 - 689,251.00

3 525,048.00 420,038 72,000.00 348,038.00 12.00 277,454.00 - 411,797.00

4 525,048.00 420,038 72,000.00 348,038.00 12.00 247,727.00 - 164,070.00

5 525,048.00 420,038 72,000.00 348,038.00 12.00 221,185.00 57,114.00

57,114.00

Indicadores 
Econômico-
Financeiros

Ganho Anual 
durante o 
contrato*

Ganho Anual 
Esperado após o 

contrato
VPL TIR Payback 

(anos)

Operadora de 
saneamento 105,009 525,048 318,950 n.a. n.a.

Parceiro Privado 420,038 0 57,114 14.69% 4.74

* após o 2º ano de contrato

14 O cálculo da TIR exige que a série do fluxo de caixa contenha valores negativos e positivos. Como no caso da operadora de saneamento, há apenas valores positivos na série, uma vez que a operadora  não arca com custos e 
investimentos no projeto, não é possível calcular a TIR. 

Fonte: GO Associados
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5.2.4. Caso prático: Sabesp – Contrato de performance para redução de 
perdas reais do Setor Vila do Encontro – Município de São Paulo

Após a apresentação de dois casos ilustrativos, esta subseção apresenta um caso prático sobre contrato de performance realizado pela Sabesp 
no Município de São Paulo no Setor Vila do Encontro. O escopo deste contrato é a “prestação de serviços técnicos para elaboração de 
estudos, projetos e implantação de planos de trabalho para otimização do abastecimento de água do Setor Vila do Encontro, visando a 
redução de perdas reais”15.

O objetivo do contrato de performance é promover uma economia de água distribuída no setor de abastecimento igual ou superior a 
112.852 m³/mês. O valor considerado como BASE LINE foi de 1.010.618 m³/mês – compreendido pela média de jul/08 a jun/09 – e o 
objetivo é reduzir esse montante para 897.766 m³/mês, uma redução de 11,2%. 

A licitação foi do tipo técnica e preço, sendo 70% da pontuação para a proposta técnica  e 30% para a proposta comercial. A proposta 
comercial teve como base o volume de economia de água proposto (VEAP). Assim, quanto maior a economia de água proposta, mais 
pontos para a proponente. Neste caso, o VEAP da empresa vencedora da licitação foi de 115.938 m³/mês.  

O contrato tem duração de quatro anos (mar/2010 a fev/2014) e três fases: i) pré-operação (18 meses); ii) apuração da performance (6 
meses); e iii) remuneração fixa (24 meses). O Quadro 23 mostra as características de cada uma das três fases. Na fase 1 (pré-operação) são 
realizadas todas as ações para redução de perdas previstas na proposta técnica. Como em qualquer contrato de performance, os gastos para 
a realização desses investimentos ficam a cargo da empresa contratada. Nesta fase, a remuneração ocorre somente se o Volume Distribuído 
(VD) ficar abaixo do baseline, ou seja, a empresa só recebe se efetivamente propiciar a redução de perdas de água. A fase 2 (apuração da 
performance) fica restrita ao gerenciamento do setor de abastecimento. A remuneração ocorre de acordo com o resultado do período 
anterior. A fase 3 (remuneração fixa) é aquela em que a operação passa para a Sabesp. Neste caso, a remuneração será realizada pela média 
do VD obtido na fase 2.

Fase Pré-operação Apuração de 
performance Remuneração Fixa

Atividade Implantação do escopo 
proposto 

Gerenciamento do setor de 
abastecimento Operação Sabesp

Período 18 meses 6 meses 24 meses

Remuneração Parcial Variável Fixa

Condições para a 
remuneração

VD abaixo do base line é 
condição necessária para a 

remuneração. 

Remuneração conforme o 
período anterior, mas a média 

do resultado destes 6 meses 
será a base de cálculo para as 

remunerações fixas.

Remuneração fixa em função 
da média do VD obtido no 

período anterior

Quadro 23 – Fases do contrato de performance SABESP – Vila do Encontro

Fonte: BERENHAUSER (2012)

15 Para maiores detalhes ver o Edital desse contrato, que é o 41788/09. 
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Neste caso, o escopo de trabalho proposto  contou com as seguintes ações:
• Avaliação inicial: análise das condições de macromedição; estanqueidade do setor e micromedição.
• Diagnóstico operacional do setor: leva em conta levantamento de informações, medições de pressão, simulação hidráulica do setor 
   de abastecimento; elaboração de subsetorização do setor através da implantação de DMC’s e VRP’s.
• Pesquisa de vazamentos: incluiu o geofonamento de rede (realizado em período noturno) e a pesquisa de vazamentos.
• Reparos de vazamentos: reparo de todos os vazamentos não visíveis detectados
• Troca de ramal: Troca preventiva de 2000 ramais domiciliares através de método não destrutivo (MND).

O Quadro 26 destaca os principais resultados da implantação das ações para redução de perdas reais de água no contrato de performance 
realizado pela Sabesp no Setor Vila do Encontro. O índice de perdas, medido em litros por ligação dia passou de cerca de pouco mais de 
900 em jul/08 para menos de 400 em jan/2012. Já índice de perdas, medido em termos percentuais passou de cerca de 51% em jul/08 
para menos de 30% em jan/2012. 

Quadro 24 – Implantação de dmcs e 
vrps – Vila do Encontro

Quadro 25 – Reparo de vazamanetos: 
SABESP – Vila do Encontro

Fonte: BERENHAUSER (2012)
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Quadro 26 – Resultados do contrato de performance SABESP – Vila do Encontro
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Fonte: BERENHAUSER (2012)
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Quadro 27 – Comparação entre contratação tradicional e contrato de performance

5.3. Comparação entre contrato de performance e contratação tradicional
O Quadro 27 mostra uma comparação entre a modalidade tradicional de contratação e contratos de performance para projetos de redução 
de perdas e eficiência energética. São avaliados cinco aspectos: i) Investimentos e despesas de implantação; ii) necessidade de capital; iii) 
remuneração da contratada; iv) risco; v) tecnologia.

Com relação aos investimentos e a necessidade de capital, a possibilidade de realização de um contrato de performance pode superar uma 
barreira enfrentada por muitas operadoras. Isso porque no caso da contratação tradicional, os investimentos são feitos pela operadora, 
que desde o primeiro momento tem que ter capital disponível para realizar esses gastos. De fato, boa parte das operadoras de saneamento 
já desiste da realização de projetos de eficiência energética ou redução de perdas logo no início, pois não possuem capital disponível ou 
entendem que é melhor realizar outras ações com o recurso que possuem, como ligações de água e esgoto. Os contratos de performance 
podem ser a solução para a questão da falta de recurso. Nesses contratos, os investimentos são realizados pela contratada e não é necessário 
disponibilizar capital para a realização das obras iniciais. A contratada é que fica responsável pelos gastos necessários. 

Outro aspecto interessante são os incentivos para que as metas de redução de perdas ou eficiência energética sejam efetivamente alcançadas. 
No caso da contração tradicional, em geral, a prestadora de serviços é contratada para realizar determinadas obras e sua remuneração está 
atrelada à medição daquelas obras. Não há necessariamente relação entre as obras realizadas pela prestadora e os resultados que se deseja 
alcançar. Caso os resultados desejados não sejam alcançados, a prestadora ainda assim receberá a sua remuneração, desde que conclua a obra 
ou o serviço para o qual foi contratada. Já nos contratos de performance, a situação é diferente. A remuneração da prestadora de serviço 
depende do alcance das metas. A empresa tem todo o incentivo par implantar as medidas necessárias para alcançar a eficiência, dado que 
sua receita com este contrato depende disso. Se a contratada não alcança as metas, é penalizada com remuneração menor. O risco nesse 
caso pode ser alocado para a prestadora de serviço. 

A questão tecnológica também não deve ser deixada de lado. A maioria das empresas desconhece as melhores práticas para redução de 
perdas de água e eficiência energética. Assim, há uma troca bastante positiva quando a prestadora de serviço traz uma nova tecnologia para 
aumento de eficiência, antes desconhecida pela operadora de saneamento.  

Item Contratação Tradicional Contrato de Performance

Investimentos e despesas de implantação Realizados pela operadora de saneamento Realizados pela contratada 

Necessidade de capital É preciso ter disponibilidade de capital 
para realizar o investimento

Não é preciso ter disponibilidade de 
capital para realizar o investimento

Remuneração da contratada

Definida na licitação

Depende de medições de obra e não do 
alcance efetivo das metas

Depende de desempenho 

Se a contratada não alcança as metas, é 
penalizada com remuneração menor.

Risco Assumido pela operadora de saneamento Assumido pela contratada 

Tecnologia
Empresa deve possuir know-how para 

desenhar as ações necessárias de maneira 
detalhada

Tecnologia pode ser trazida pela empresa 
contratada.

Fonte: GO Associados
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5.4. Aspectos econômico-financeiros para a montagem de contratos de 
performance
Do ponto de vista econômico financeiro, a montagem do contrato de performance envolve as seguintes quatro etapas: 
 Etapa 1: definição dos objetivos físicos e financeiros e das ações necessárias para alcançar esses objetivos.
 Etapa 2: levantamento dos investimentos e despesas envolvidos nas ações de redução de perdas ou eficiência energética. 
 Etapa 3: levantamento dos benefícios alcançados com essas ações.
 Etapa 4: avaliação econômico-financeira do projeto, com definição dos parâmetros para a modelagem do contrato de performance.
 
Na Etapa 1, o fundamental é que a operadora defina quais os objetivos centrais envolvidos. Para isso, será necessário um diagnóstico prévio 
e a indicação das ações mais adequadas para as deficiências daquela operadora. No caso de projetos de redução de perdas de água, deverá 
ser avaliado se o mais adequado é a empresa investir em redução de perdas reais, perdas aparentes ou ambas. Deverá avaliar também se vale 
a pena realizar conjuntamente os projetos de redução de perdas de água e eficiência energética. 

Após a realização do diagnóstico, será necessário definir quais são as ações necessárias com um escopo mínimo das etapas a serem desenvolvidas 
para alcançar os objetivos desejados. Na Seção 4, estão detalhadas as questões técnicas envolvidas nos contratos de performance, inclusive 
a necessidade de definição do baseline.  

Na Etapa 2, são estimados os custos associados às obras civis e trocas de equipamentos definidas na Etapa 1. A operadora precisará ter uma 
estimativa dos preços dos serviços e dos equipamentos. Para isso, o ideal é que tenha um banco de preços que liste todos esses insumos e 
serviços. Caso a operadora não possua um banco de preços, ou o banco de preços seja bastante incompleto, uma alternativa é procurar um 
acordo de cooperação com uma operadora de saneamento que já possua um banco de preços estruturado. A Subseção 6.4 detalha a questão 
da cooperação entre operadoras de saneamento através do estudo de caso Sabesp-Casal.

Na Etapa 3, são estimados os benefícios do programa tanto em termos de redução de despesas, como em aumento de receitas. Os benefícios 
estimados serão utilizados na análise de fluxo de caixa da etapa seguinte. 

A Etapa 4 compreende a elaboração da análise econômico-financeira a partir das estimativas de custos e benefícios obtidos nas Etapas 2 e 
3. Com base no fluxo de caixa do projeto será definido o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o prazo para 
retorno do investimento (payback). Com essas informações, será possível avaliar se o projeto é ou não rentável e se é possível a estruturação 
de um contrato de performance com compartilhamento de economia entre a operadora de saneamento e o prestador de serviços.
Um dos aspectos relevantes da modelagem econômico-financeira é a definição dos critérios para a medição da performance. A medição 
costuma ser realizada considerando o volume disponibilizado (VD) e a área que passa por ações de redução de perdas. Em alguns casos, 
a redução de custo com energia e produtos químicos podem ser também opções para a apuração da performance. A Subseção 4 detalha 
esses aspectos.  

No caso dos contratos de redução de perdas de água, uma alternativa é definir um valor unitário de remuneração (VUR) para cada m3 
efetivamente economizado. Assim, de maneira genérica, a remuneração será dada por: 

Valor Uniátrio de Remuneração (VUR)= Volume Economizado (m3)x Remuneração por m3 (R$)

O mecanismo para remuneração poderá variar de acordo com a etapa do contrato. Como mostrado ao longo da Seção, há casos em que 
as operadoras de saneamento adotam três fases no contrato. Na primeira fase, a remuneração pode ser parcial e ocorrer somente se o 
volume disponibilizado ficar abaixo do baseline. Na segunda fase é realizada a apuração da performance, ou seja, é verificado se as ações de 
redução de perdas (ou aumento de eficiência) surtiram efeito. Nesse caso, a remuneração costuma também ser variável. Na terceira fase, 
fica estabelecida uma remuneração fixa com base na média dos valores realizados durante o período de apuração.    
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5.1: Conceitos-chave • Pontos para discussão
Conceitos-chave do Capítulo:
• Fluxo de caixa
• Valor presente líquido
• Payback
• Perdas aparentes
• Perdas reais
• Economia Compartilhada
• Contratação tradicional
• Contratação por performance
Pontos para discussão:
1.  Como a análise de fluxo de caixa descontado pode ser utilizada para os casos de contratos de performance?
2.  Quais são os principais tópicos da análise econômico-financeira de um contrato de performance?
3.  Quais são as etapas envolvidas na montagem do contrato de performance, do ponto de vista econômico financeiro? 
     Quais as particularidades de cada uma destas etapas?



50

Manual sobre Contratos de Performance e Eficiência para Empresas de Saneamento em Brasil

6



51

Manual sobre Contratos de Performance e Eficiência para Empresas de Saneamento em Brasil

6. Aspectos Jurídicos: Contratação na Lei 
de Licitações 
Esta Seção apresenta os principais aspectos jurídicos envolvendo a formatação de contratos de performance. A Subseção 6.1 detalha o 
enquadramento legal desses contratos. A Seção 6.2. detalha os aspectos associados à licitação e critérios de julgamento. A Seção 6.3.discute 
as principais questões jurídicas relacionadas às cláusulas dos contratos de performance. Por fim, a Seção 6.4 apresenta um estudo de caso 
da primeira parceria público-público firmada entre duas empresas estatais de saneamento, relatando as vantagens de se multiplicar esse 
tipo de arranjo. 

6.1. Enquadramento legal dos contratos de eficiência e performance
Os contratos de eficiência ou performance são enquadrados como contratos de serviços técnicos profissionais especializados, nos termos do 
artigo 13 da Lei 8.666/9316. Diferem, assim, dos serviços contínuos e padronizados previstos no inciso II do artigo 57. 
Importante notar que os serviços técnicos profissionais especializados não estão limitados ao planejamento, a programação e a elaboração 
de estudos e projetos, mas também a execução ou prestação de serviços, propriamente ditos17; como é o caso dos serviços associados à 
redução de perdas de água e eficiência energética. 

Tais serviços exigem conhecimento e know-how específico adquirido no desenvolvimento de projetos anteriores, e relacionado às melhores 
práticas operacionais. Trata-se de capacitação maior do que a usual e comum18.
Não significa, porém, que essa especialização justifique uma contratação direta, sem licitação. Referida contratação só seria possível caso 
não houvesse possibilidade de competição, conforme prevê o artigo 25 da Lei 8666/93.

Esse não é o caso dos serviços associados à redução de perdas de água e eficiência energética. Ainda que reduzido, há um conjunto de 
empresas capacitadas a prestar serviços dessa natureza, o que justifica, portanto, a realização de uma licitação para selecionar a melhor 
proposta à Administração Pública. Por outro lado, conforme demonstrado na próxima seção, é fundamental que o processo licitatório 
permita avaliar e valorar esse conhecimento, evitando, assim, a participação de empresas sem a devida qualificação. 
Ainda que a Lei 8666/93 ofereça todos os mecanismos legais para formatação integral dos contratos de performance e eficiência, é 
interessante notar que a Lei 12462/11 - que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações aplicável a obras relacionadas aos Jogos 
Olímpicos e a Copa do Mundo - prevê a possibilidade de realização de contratos de eficiência que gerem maior retorno econômico ao 
Contratante. O § 1º do artigo 23 estabelece o seguinte:

§ 1o O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com 
o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o contratado remunerado com 
base em percentual da economia gerada.

Trata-se de aperfeiçoamento importante da legislação de contratações públicas. Naturalmente, porém, não se deve concluir a ausência de 
um dispositivo semelhante na Lei Geral de Licitações 8666/93 excluiria a possibilidade de realização desse tipo de contrato em projetos 
não relacionados aos Jogos Olímpicos e à Copa do Mundo. 

A doutrina brasileira é clara ao afirmar que a realização de contratos (ou a inclusão de formas de remuneração) não previstos expressamente 
em lei é permitida19. 
A decisão sobre a modalidade de contrato a ser utilizada não deve estar associada à previsão legal ou não do modelo, mas sim aos benefícios 
e economias que referido modelo pode trazer à Administração Pública.

16 Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

17 JUSTEN FILHO, M. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11 ed., Atlas, p. 131-132.
18 idem, p. 130.
19 FILHO (2005) e JUNIOR (2009)
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6.2. Licitação e os critérios de julgamento

(a) Modalidade da licitação

(b) Critérios de julgamento

Conforme mencionado no item (i) acima, os contratos de performance nos quais um ente estatal (seja ele da Administração direta ou 
indireta), via de regra, devem ser precedidos de licitação. A montagem de um programa de redução de perdas de água ou eficiência 
energética envolve conhecimento e know-how especializados, porém, pode ser organizada por mais de uma empresa. 

Tendo em vista que o objetivo do contrato de performance é incentivar a contratada privada a entregar, ao contratante, um sistema 
operacional mais eficiente, é aconselhável que uma maior quantidade de riscos seja transferida ao contratado.
Para tanto, deve-se descartar a contratação de empreitada por preço unitário (artigo 6º, VIII, b da Lei 8.666/93) e priorizar a contratação 
por empreitada integral quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços 
e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, 
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características 
adequadas às finalidades para que foi contratada20.

Nessa modalidade, permite-se maior autonomia para o contratado implantar as soluções tecnológicas e o planejamento que julgar 
adequados para atender a redução das perdas ou de consumo de energia contratado, mas também aumenta os riscos alocados ao privado, 
pois não pode este alegar interferências ou erros de projeto para não atender às metas que se propôs atingir. 
Além disso, a licitação deve ser organizada na modalidade concorrência (artigo 22, I da Lei 8666/93), pois (conforme mencionado no item 
b abaixo) é fundamental que o certame leve em consideração propostas de técnica e preço. Além disso, dificilmente a complexidade de se 
estruturar um contrato de performance se justifica para projetos com valores iguais ou inferiores a R$ 1.500.000,00, limite para a realização 
de outras modalidade de licitação de obras e serviços de engenharia que não a concorrência. (artigo 23, I, c da Lei 8.666/93).

O estabelecimento de critérios de julgamento de contratos de performance não é trivial. 
Alguns Tribunais de Contas Estaduais e as próprias procuradorias municipais ou estaduais recomendaram, no passado, a redução de uma 
maior ponderação da proposta técnica e uma maior ponderação da ponderação comercial. Em algumas situações sugeriu-se até a seleção 
com base exclusivamente no critério preço relegando a avaliação técnica à fase de habilitação (atestação técnica e experiência anterior).
Segundo MAURER & BARROSO (2011), é recomendável que nos casos em que o baseline não é bem definido, haja maior ponderação 
da proposta técnica. No entanto, se o baseline é bem definido, de modo que todos os participantes possam compreender as condições do 
sistema, a seleção com base no critério do preço, precedida de uma rigorosa seleção técnica, é a mais indicada. 
No entanto, apesar desta ser a postura mais recomendável para o Judiciário, não identificamos na jurisprudência brasileira maior ou menor 
peso a proposta técnica ou ao critério do preço conforme o baseline esteja, respectivamente, mal ou  bem definido. 
Essa orientação visa à redução da subjetividade no julgamento das propostas. Além disso, diminui o risco de questionamentos por parte 
dos licitantes.

Entretanto, conforme acima comentado, a elaboração de um programa de redução de perdas e/ou eficiência energética envolve alta 
especialização e conhecimento técnico. Além disso, as intervenções nas instalações da contratante devem ser programadas e bem executadas, 
pois podem comprometer a regularidade do abastecimento de água à população.
Portanto, é indispensável que a seleção do contratado privado seja feita com base em uma proposta técnica e em uma proposta comercial. 
Assim, as empresas estatais que pretendam implantar esse tipo de programa devem sensibilizar os seus órgãos de controle para a importância 
da proposta técnica no processo licitatório e, eventualmente, construir em conjunto critérios de julgamento que atendam, ao mesmo 
tempo, a preocupação com a excessiva subjetividade nos critérios de julgamento com a garantia de que a empresa mais qualificada e com 
maior conhecimento técnico será selecionada.

Além disso, os contratos de performance têm um menor potencial de trazer prejuízos ou desembolsos imprevistos para a Administração 
Pública, se comparados com os contratos tradicionais de empreitada ou de prestação de serviços.
Isto porque, via de regra, os recursos utilizados para remunerar o contratado privado serão gerados a partir das ações e intervenções previstas 
no contrato. O ente público não precisa comprometer recursos orçamentários para fazer frente às suas obrigações contratuais. Todos os 
recursos necessários para pagar o contratado serão recursos “novos”, não considerados no planejamento financeiro do órgão estatal. 
Entretanto, para que esses recursos sejam gerados, é indispensável que as intervenções do contratado tragam resultados. Daí a relevância 
de se ter um plano de trabalho e uma metodologia sólidos (previstos na proposta técnica), pois sem eles não haverá benefícios nem para o 
ente público, nem para o contratado privado. 

20 Artigo 6º VIII, e) da Lei 8666/93.
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(c) Critérios para julgamento da Proposta: o caso da Vila Cacilda, SABESP, 
em São Bernardo do Campo – Estado de São Paulo

(i) O projeto Vila Cacilda e os critérios técnicos de julgamento

Há, naturalmente, uma diversidade de critérios que podem ser utilizados para se julgar uma proposta. A experiência indica, porém, a 
importância de valorização da capacidade de diagnóstico dos motivos que levam às perdas de água ou ineficiência energética, bem como o 
planejamento e as melhores soluções para implantar o programa de redução de perdas. 
A SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) foi uma das pioneiras no desenvolvimento dos contratos de 
performance no setor de saneamento. Sua expertise e os resultados positivos obtidos servem como importante experiência para a modelagem 
de novos projetos da mesma natureza. 

A SABESP dispõe de alguns critérios, já submetidos e aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para a seleção de 
propostas técnicas e comerciais. 
O edital de licitação do projeto de redução de perdas de água implantado no setor de Vila Cacilda no Município de São Bernardo do 
Campo na Região Metropolitana de São Paulo serve como importante referência.

O setor Vila Cacilda integra o sistema de abastecimento de água do Município de São Bernardo do Campo, operado pela SABESP. O 
setor Vila Cacilda atende 26.518 habitantes (2008-2009), com 6.505 ligações e 9.0655 economias. O índice de perdas de faturamento era 
de 55,07%. As perdas totais na distribuição era de 1.085l/lig por dia e as perdas reais 41%. A extensão da rede cadastrada era de 70,09.
O escopo do contrato compreende a (a) elaboração de estudos e projetos de engenharia para recuperação hidráulica e otimização operacional 
do sistema de distribuição de água, (b) estudos e projetos para a implantação de subsetores de medição em toda a área do setor Vila 
Cacilda, (c) execução de um programa de varredura para detecção de vazamentos não visíveis, e (d) implantação de planos de trabalho para 
otimização do setor, através de obras visando a regularidade do abastecimento.

Os critérios de julgamento da proposta técnica utilizados no Projeto Vila Cacilda e que podem servir de referência para o julgamento de 
propostas técnicas em contratos de performance podem ser agrupados em três  grupos:
1. Conhecimento do Problema O conhecimento do problema consiste na descrição e análise das fases, estudos e diagnósticos que serão 
desenvolvidos ao longo do contrato. A contratada deve descrever as etapas e metodologia a serem utilizadas, os problemas que serão 
enfrentados, bem como a qualificação e quantificação da economia a ser projetada. Além disso, a contratada deve apresentar o fluxograma 
de atividades detalhado fase a fase. A contratada deve também indicar conhecimento dos elementos demográficos e de demanda do setor 
que será objeto da intervenção. 
2. Equipe A qualificação relativa à equipe envolve a indicação de um Coordenador Geral e de um Responsável Técnico com experiência 
em projetos de redução de perdas de água. Os profissionais que comprovarem experiência em cinco projetos de redução de perdas cada um 
terão pontuação máxima. Os demais membros da equipe também devem comprovar experiência anterior, sendo a nota máxima atribuída 
à comprovação de experiência em dez projetos, sendo que cada membro da equipe deve comprovar no mínimo ter participado de um 
projeto. Atribui-se, ainda, pontuação à experiência da empresa licitante. Além disso, o edital pontua o nível de organização da equipe.
3. Cronograma dos trabalhos O terceiro item a ser pontuado diz respeito ao cronograma dos trabalhos. Receberá pontuação máxima a 
licitante que propuser a realização das atividades no menor cronograma, tomando-se por base o cronograma previsto no edital. 
Vale notar que, efetuadas algumas alterações, os critérios técnicos aplicáveis a programas de redução de perdas também podem ser utilizados 
nas licitações de contratos de eficiência energética. De forma geral, porém, é possível sumariar a pontuação dos critérios técnicos da 
seguinte forma:

Item Pesos

Conhecimento do Problema 5.0

Equipe 3.0

Cronograma dos trabalhos 2.0

Total 10
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(ii) Critérios de julgamento comercial e ponderação

6.3. Principais cláusulas e condições relacionadas à contratação por 
performance à luz da Lei 8.666/93

(a) Projeto básico

Conforme discutido nas seções anteriores, o baseline de um contrato de performance pode ser estabelecido a partir de uma série de 
critérios. A partir da definição do baseline é que será possível definir os critérios de julgamento da proposta comercial. No projeto da Vila 
Cacilda, o critério de julgamento estabelecido foi o de maior benefício econômico oferecido ao contratante.
O benefício econômico foi calculado como o maior volume de economia de água proposto, isto é a meta de redução de água a ser atingida 
ao longo do contrato. Esse volume é então multiplicado por um valor unitário por metro cúbico. O resultado é um valor em reais, que 
servirá para classificar as melhores propostas. 

A licitante que apresentasse o maior resultado em reais a ser atingido receberá a pontuação máxima.
Outras alternativas para julgamento da melhor proposta comercial envolvem o maior aumento de faturamento para o contratante, 
tomando-se como base o faturamento da contratante no período anterior de 12 meses. 
No que diz respeito à ponderação entre proposta comercial e proposta técnica, o que se verifica no projeto Vila Cacilda e em outros projetos 
analisados é que a ponderação entre técnica e preço é a de 70%/30%, respectivamente. A valorização da proposta técnica se mostra, nesse 
tipo de arranjo, fundamental para assegurar a contratação adequada de empresa especializada na montagem de um programa de redução 
de perdas e eficiência energética. 

A Lei 8666/93 (Lei de licitações e contratações públicas), no que diz respeito às obras e serviços de engenharia, tem como principal foco 
os contratos de empreitada e os serviços de elaboração de projetos, bem como aqueles de natureza continuada, como os de manutenção. 
Os contratos de performance não respondem à mesma lógica de incentivos e repartição de responsabilidades que os contratos de obras e de 
engenharia de serviços. Este é o caso, especialmente, das seguintes condições contratuais: (a) Projeto básico; (b) Prazo; e (c) Remuneração.

O § 2o do artigo 7º estabelece que as obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver  (i) projeto básico aprovado pela 
autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório; (ii) existir orçamento detalhado em 
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; (iii) houver previsão de recursos orçamentários que assegurem 
o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma.

Por sua vez o inciso IX artigo 6º da Lei 8666/93 define projeto básico como o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação. 
O projeto básico deve conter, entre outros requisitos, o (i) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra 
e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza, (ii) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 
obras e montagem, (iii) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra; e (iv) orçamento 
detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

Condicionar a existência de projeto básico à abertura da licitação e exigir um detalhamento com relação a custos unitários, metodologia 
a ser adotada, entre outras condições específicas associadas a obras de engenharia, tem como objetivo evitar a “indústria dos aditivos”, em 
que projetos mal formulados geram aumento considerável dos custos da obra, onerando o ente público contratante.
É curioso notar que apesar dos artigos acima citados descreverem situações associadas a contratos de empreitada é comum que se pretenda 
aplicar a toda e qualquer contratação desenvolvida à luz da Lei 8666/93 a sua regra. 

Esse tipo de generalização causa dificuldades para a montagem de contratos, cuja remuneração seja pautada pelo êxito. Isto porque, 
a exemplo do que ocorre nos contratos de parceria público-privada e concessão, nos contratos de performance há a transferência da 
responsabilidade ao contratado de gerir e alocar da forma que julgar mais conveniente os recursos físicos e financeiros para cumprir com 
o objeto contratual. O maior incentivo para tanto é que o contratado só receberá sua remuneração, caso os resultados prometidos sejam 
obtidos. 
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(b) Prazo
A questão dos prazos dos contratos de serviços à luz da Lei 8.666/93 também precisa ser olhada com cautela. 
É comum o entendimento de que contratos administrativos em geral estariam limitados à vigência dos créditos orçamentários, tendo em 
vista o que dispõe o artigo 57 da Lei 8.666/93:

“Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos 
relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se 
houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos 
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; “
Interpreta-se, por vezes, com base no artigo 57 que os contratos teriam o seu prazo limitado à vigência do crédito orçamentário, que é de 
doze meses. 

Em função disso, é comum que, para contratos de serviços (mesmo os que não sejam de execução continuada), se interprete que sua 
vigência seria de até sessenta meses, pois essa seria uma exceção aceita pela Lei 8.666/93 (inciso II, do artigo 57). 

A interpretação acima parece equivocada. A lei não pretende limitar o prazo dos contratos à vigência do crédito orçamentário, tanto é que 
o inciso I admite vigência maior, desde que o contrato esteja previsto no plano plurianual. No mesmo sentido é o inciso III do § 2 do 
artigo 7º da Lei 8.666/93, que estabelece como condição para a abertura de licitação a previsão de recursos orçamentários que assegurem 
o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma.

Como se vê a previsão orçamentária é exigida apenas para fazer frente à remuneração por obras e serviços executados no exercício financeiro 
correspondente à abertura de licitação. Não há, portanto, necessidade (e nem seria possível) haver recursos reservados no orçamento 
público para fazer frente  todos os pagamentos previstos no contrato.
Não poderia ser diferente. É muito difícil que obras ou serviços de infraestrutura tenham prazo de apenas doze meses, dada sua magnitude 
e relevância. 

Determinadas obras podem durar períodos bastante longos (p.ex. usinas hidrelétricas podem durar mais de seis meses). Da mesma forma, 
certos serviços podem ter duração superior a mais de um ano e, em algumas situações, até mais de cinco anos. 
A lei exige apenas que nessas situações os respectivos projetos (e não necessariamente o contrato em si) estejam previstos no plano 
plurianual (conforme inciso I do artigo 57). A limitação que pode existir com relação aos prazos contratuais diz respeito à aplicação da Lei 
Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e eventual impacto no endividamento do ente público.
Entretanto, tais limitações não são aplicáveis a empresas públicas e sociedades de economia mista não dependentes21, como é o caso da 
maior parte das empresas estaduais de saneamento (responsáveis pela prestação de serviços de água a mais de 70% da população brasileira).
Nesse sentido, não há, em princípio, uma limitação de prazo para os contratos de performance desenvolvidos por entes não dependentes. 

Assim, não é conveniente que o contratante público detalhe, no projeto básico, a maneira pela qual o contratado deverá atender suas metas 
ou indique preços unitários de itens a serem utilizados na prestação dos serviços.
 
Importante notar que a preocupação com eventuais aditivos contratuais está mitigada nos contratos de performance, pois aumentos de 
custos associados aos serviços e obras a serem realizados pelo contratado correm por conta exclusiva do contratado. Além disso, os recursos 
utilizados para remunerar o contratado não representam aumento de despesas para o ente estatal. Esses recursos são obtidos na medida 
em que os resultados prometidos dos contratos de performance são atendidos. Em outras palavras, o contratante não deverá desembolsar 
recursos durante o prazo contratual, além daqueles já previstos, seja com gastos de energia elétrica, seja com receitas frustradas ou custos 
associados à produção e distribuição de água. 

21 O inciso III do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal define empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em 
geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.
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(c) Remuneração

6.4. Parceria público-público 

(a) Histórico do Projeto Casal-Sabesp

Conforme discutido nas seções anteriores, a remuneração dos contratos de performance responde a uma lógica diferente das contratações 
convencionais de prestação de serviços. Se na prestação dos serviços o pagamento é feito na medida em que parte do serviço é concluído 
ou mensalmente (no caso de serviços de execução continuada), nos contratos de performance o pagamento é realizado somente após o 
atendimento das metas contratuais. 
Na prática, o contratado deve aportar recursos para custear os serviços e intervenções contratuais previstas e, na medida em que os 
resultados forem atingidos, receberá sua remuneração. 

É fundamental ressaltar que a Lei 8.666/93 não veda esse sistema de pagamento. Os dispositivos da Lei relativos ao pagamento de 
obrigações contratuais estabelecem apenas que o contrato deve conter prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da 
data final do período de adimplemento de cada parcela (artigo 40, XIV, a). Não há, porém, obrigação de se pagar o contratado na medida 
em que forem sendo realizadas as obras e serviços (medição). Esse procedimento, na verdade, trata-se de prática de mercado, mas não 
de imposição legal. Não há, assim, óbice para que os pagamentos ocorram somente após a realização integral dos serviços e intervenções 
previstas e na medida em que os resultados previstos forem sendo verificados. Porém, quando verificado o evento de pagamento este deverá 
ser realizado dentro de trinta dias, nos termos da alínea a do inciso XIV do artigo 40. 

O modelo de parceria entre duas empresas públicas para implantação de um programa de redução de perdas de água é pouco difundido 
no Brasil. Dois motivos podem explicar essa situação.
O primeiro é que poucas empresas estaduais de saneamento tem condições de prestar serviços fora do seu Estado (seja por restrições legais, 
seja por falta de capacidade financeira). 
O segundo é que as poucas empresas que tem condições e estão autorizadas por lei a desenvolver atividades fora do seu Estado e no 
exterior encontram, ainda, muitas resistências, pois são constantemente cobradas para investir recursos e esforços na redução dos déficits 
de cobertura de serviços em seus Estados. 
A nacionalização e internacionalização é geralmente vista como uma segunda etapa da estratégia empresarial da Companhia, após a 
completa universalização dos serviços na sua base operada.

Esse entendimento, porém, apresenta algumas inconsistências. Na realidade, a atuação de empresas públicas fora de seu Estado e mesmo a 
nível internacional representa importante instrumento de melhoria da gestão da Companhia e geração adicional de receita.
Melhoria na gestão, pois expõe os funcionários da companhia à concorrência com outras empresas e exige desenvolvimento de novas 
habilidades. A companhia passa atuar em um mercado competitivo e não mais monopolista, permitindo, também, a realização de exercícios 
de benchmark.

Do ponto de vista econômico, a decisão da empresa em atuar fora de seu Estado permite o engajamento em projetos com maior rentabilidade 
e retorno mais rápido. Isto porque, a empresa não precisa cumprir com sua função pública de saneamento integral de sua base operada, 
ainda que essas ações representem retornos mais modestos.
Os recursos adicionais gerados fora do Estado auxiliam a financiar o plano de investimentos da Companhia, além de prepará-la para 
enfrentar a competição de grupos privados em seu próprio Estado.

Foi nesse contexto que a Sabesp e a Casal se engajaram na primeira parceria público-público no setor de saneamento. A Sabesp havia 
criado, desde 2009, a sua área de novos negócios para prospectar novas oportunidades dentro e fora do Estado de São Paulo, seja através 
de parcerias com o setor privado ou  com o setor público. 
A Casal, por sua vez, encontrava-se em um processo de considerável mudança na sua gestão, o que vinha trazendo importantes resultados 
para a Companhia. Porém, enfrentava ainda consideráveis dificuldades operacionais e administrativas. 

O Estado de Alagoas e o Estado de São Paulo já haviam firmado em 2007 um termo de cooperação para troca de experiências e 
compartilhamento de melhores práticas. Na mesma época, Sabesp e Casal também firmaram um termo de cooperação para que pudessem 
identificar temas de interesse comum, tais como as sérias dificuldades enfrentadas pela Casal em função dos altos índices de perdas de água. 
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(b) Modelagem institucional

(c) Do contrato 

Após uma série de reuniões e estudos, as partes firmaram em 24 de novembro de 2009 contratos de prestação de serviços técnicos 
especializados e transferência de tecnologia. 
O contrato foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI,  nos termos do artigo 211 da Lei 9279/96:
“Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem 
efeitos em relação a terceiros.”

Em vista do acima, as partes concordaram que o contrato teria um período de intervenções de 18 meses (até maio de 2011), sendo os 
investimentos totais da Sabesp previstos da ordem de R$ 20.000.000,00. A Sabesp subcontratou uma série de serviços, permanecendo, 
porém, responsável perante a Casal pelo sucesso do programa e pela transferência de tecnologia. Dois profissionais da Sabesp foram 
transferidos para Maceió para coordenar as ações do contrato. 

A remuneração da Sabesp foi calculada com base no efetivo aumento de receitas experimentado pela Casal durante o período do contrato. 
A Sabesp fazia jus, nos três primeiros anos de contrato, a uma remuneração de 55% do acréscimo de receita e de 45% nos dois últimos 
anos de contrato, até que sua remuneração acumulada e reajustada chegasse ao valor total de R$ 25.008.392,00 (vinte e cinco milhões, 
oito mil e trezentos e noventa e dois reais) (“Valor Total Inicial”). A partir de então a Sabesp faria  jus a 20% do acréscimo de receita até 
que sua remuneração acumulada reajustada chegasse ao Valor Total Inicial do Contrato acrescido de 20% 

Nesse particular, é importante notar a definição do INPI de fornecimento/transferência de tecnologia e prestação de serviços técnicos e 
assistência técnica:
“Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por 
direitos, incluindo conhecimentos e técnicas não amparados por propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How).
Serviços de Assistência Técnica e Científica: incluem a obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns 
serviços especializados.22”

Foi justamente esse o escopo o contrato, por meio do qual a Sabesp concordou em (i) assistir a Casal na implantação de um programa 
de redução de perdas de água e transferir tecnologia para que a Casal pudesse continuar o programa de redução de perdas de água após o 
término do Contrato. O contrato previa a modelagem de editais (e respectivos termos de referência) para a contratação de prestadores de 
serviços, o treinamento de técnicos e o desenvolvimento e especificação de projetos e estudos. 
A contratação se deu com base no artigo inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93:
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo considera notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato.

Para a montagem de um programa de redução de perdas de água a Sabesp se mostrava indiscutivelmente como a empresa mais adequada 
à plena satisfação do objeto do contrato. 
Isto não significava que outras empresas (em especial privadas) não pudessem auxiliar na estruturação de um programa de redução de 
perdas de água. Porém, dificilmente a Casal teria condições de especificar e estruturar um contrato de performance para redução das perdas 
de água, pois não dominava esse conhecimento (p.ex., elaboração de termos de referência, editais de licitação, banco de preços)
Por outro lado, havia uma percepção de risco de inadimplência bastante elevado pelo mercado. A participação da Sabesp no projeto 
mitigaria esse risco, tendo em vista o relacionamento institucional existente entre o Governo do Estado de Alagoas e o Governo do Estado 
de São Paulo. 

22 Disponível em: www.inpi.gov.br. Acessado em 29.5.2012
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6.5. Estruturas de garantia

Um ponto fundamental para o desenvolvimento de contratos de performance no Brasil diz respeito à capacidade de pagamento por parte 
das empresas públicas da remuneração do contratado. 
Considerando que boa parte das empresas públicas de saneamento tem baixa capacidade financeira e operacional, as empresas privadas 
prestadoras de serviços no setor de redução de perdas de água e eficiência energética têm receio de se engajar em contratos de performance, 
em função do alto risco de inadimplência.

Vale notar que nos arranjos de performance, a inadimplência de pagamento gera, por vezes, um risco mais elevado dos que as contratações 
tradicionais. Isto porque, via de regra, no contrato de performance o contratado faz todas as ações e investimentos antes de receber sua 
remuneração, ao passo que nas contratações tradicionais os gastos e investimentos são feitos pari passu a prestação dos serviços. Assim, no 
caso de falta de  pagamento é possível a interrupção dos serviços.

Uma alternativa para a mitigação desse risco é a criação, em conjunto com o contrato de performance, de um contrato de cessão fiduciária 
em garantia de recebíveis e vinculação desses recebíveis em uma conta garantida (escrow account).
A cessão fiduciária de créditos (recebíveis) consiste em ceder fiduciariamente créditos de contas de água e esgoto ao contratado privado. A 
cessão fiduciária em garantia está expressamente prevista na Lei 9514/07 que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário. 
Com o advento do Código Civil de 2002, a propriedade fiduciária e consequentemente, a cessão fiduciária, foi expressamente prevista em 
seu artigo 1361 e seguintes:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.”

Na prática, o contratante continua a usufruir dos créditos gerados com as contas de água e esgoto cedidas. Porém, em caso de inadimplência 
ou mesmo de falência do contratante, a contratada se torna proprietária definitiva desses créditos, pois foram alienados fiduciariamente. 
É fundamental que o contrato de cessão fiduciária identifique cada um dos créditos cedidos, no intuito de garantir que os créditos sejam 
considerados coisa móvel infungível. 

Entre as principais atividades desenvolvidas durante o período do projeto estiveram:
• Rol Comum: Inspeção em Hidrômetros; Troca de Hidrômetros; Reparo, Substituição e Instalação de Cavaletes; Troca da 
   ligação; Fornecimento e Instalação de Unidades Medidoras de Água (UMA);
• Grandes Consumidores: Avaliação de Cavalete; Readequação de Cavalete; Dimensionamento de Hidrômetro com Perfil de 
   Consumo; Troca de Hidrômetro e/ou filtro;
• Censo de Saneamento; Plano de Manutenção para Troca de Hidrômetros de Pequena e Grande Capacidade.

Além disso, houve a compatibilização dos 15 setores operacionais definidos na região da orla com os 6 setores comerciais existentes, possibilitando 
a criação de 15 Distritos de Medição e Controle (DMC). Também, a compatibilização dos 4 setores operacionais definidos no Núcleo 
Habitacional Benedito Bentes I com um setor comercial existente, possibilitando a criação de 4 Distritos de Medição e Controle (DMC).
Em números, as principais atividades a seguir foram realizadas:
• Rol Comum: Inspeção em Hidrômetros: 13.450 realizações; Troca de Hidrômetros: 7.300 realizações; Substituições e Instalação 
   de Cavaletes: 657 realizações;
• Grandes Consumidores: Avaliação de Cavalete: 518 realizações; Dimensionamento de Hidrômetro com Perfil de Consumo: 48 realizações;
• Censo de Saneamento: 6.853 realizações.

O contrato trouxe importantes resultados, dentre elesa regularização do abastecimento no Bairro de Benedito Bentes (área carente de 
Maceió) que, devido aos altos índices de perdas, impedia que mais água fosse distribuída para a orla, onde estão concentrados os grandes 
consumidores (p.ex. hotéis e restaurantes). 

A partir do momento em que foi possível disponibilizar um maior volume de água para a orla,  a Casal pode  atender os grandes 
consumidores, aumentando, assim seu faturamento. Além disso, esses consumidores abandonaram o fornecimento de água por caminhão 
pipa, cuja qualidade não é controlada e pode gerar riscos à saúde da população. 
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Além da cessão fiduciária de recebíveis, é aconselhável a criação de uma conta garantida (ou escrow account) que permita ao contratado 
bloquear recursos do contratante, no caso de inadimplência.
A conta garantida pode ser estruturada de diversas formas. uma maneira simples de estruturá-la está descrita no quadro 28.

Na estrutura do Quadro 28, contratado, contratante e um banco firmam um contrato, por meio do qual o contratante autoriza que parte 
dos recursos recebidos em sua conta centralizadora (conta que centraliza todos as contas de água e esgoto cobradas dos usuários) sejam 
destinados para uma conta garantida e dessa conta garantida os recursos são então transferidos para a conta corrente da contratante. 
O contrato deve estabelecer que diariamente devem circular pela conta garantida um determinado valor (ou alternativamente a conta 
garantida deve sempre ter depositado um valor equivalente a “X” vezes uma estimativa do pagamento mensal devido ao contratado).
 
Caso a contratante não pague o contratado, o contratado tem o direito de comunicar o banco para que bloqueie os recursos depositados na 
conta garantida e os transfiram diretamente à contratada, sem que a contratante possa interferir ou se opor a esse procedimento. Trata-se 
de um mandato irrevogável concedido ao banco para que transfira recursos à contratada. 
Esse mecanismo é bastante utilizado em financiamentos (em especial pelos bancos públicos, como Caixa Econômica Federal e BNDES) e, 
certamente, oferece garantia suficiente para que empresas privadas possam se engajar em contratos de performance com empresas públicas.

6.1: Conceitos-chave • Pontos para discussão
Conceitos-chave do Capítulo:
• Licitação
• Parceira público-privada
• Parceira público-público
• Lei 8666/93 – Lei de Licitações
• Lei 12462/11 – Lei de Regime Diferenciado de Contratações (RDC)
• Licitação na modalidade concorrência
• Contratação de empreitada integral
Pontos para discussão:
1. Tendo em vista os casos apresentados, quais os critérios de julgamento devem ser utilizados para analisar as propostas técnicas 
    e comerciais para a celebração de  contratos de performance?
2.  Tendo em vista a Lei 8666/93, quais são as principais questões jurídicas relacionadas às cláusulas dos contratos de performance?
3.  Quais as alternativas para mitigar o risco relacionado a capacidade de pagamento das empresas de saneamento da 
    remuneração do contratado? 

Fluxo financeiro
do valor das

contas cobradas

Comunicado
de não

pagamento

Bloqueio da conta

Recursos bloqueados
da contra garantia

Recursos bloqueados
da conta garantia

Quadro 28 – Estrutura possível da conta garantida

Contratante

Conta
Garantida

Contratado

Banco

Fonte: GO Associados
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7. Conclusões
Oobjetivo desta seção é resumir os principais pontos abordados neste Manual. O cenário brasileiro de perdas de água e eficiência 
energética no setor de saneamento é bastante problemático. A média brasileira de perdas de água é de aproximadamente 40%, incluindo as 
perdas reais e aparentes. Já as despesas com energia elétrica representam, após gastos com pessoal, o principal item de custos das empresas 
de saneamento. 

Há várias estratégias para redução de perda de água e aumento de eficiência energética. As empresas de saneamento brasileiras costumam 
utilizar os contratos de assistência técnica e a terceirização de algumas atividades relacionadas a programas de redução de perdas de água.  
Entretanto, embora sejam amplamente utilizadas, estas opções apresentam algumas limitações. Este manual sugere a opção dos contratos 
de performance pelos gestores públicos e privados como uma ferramenta mais adequada para o combate às perdas de água e promoção da 
eficiência energética no saneamento.

 7.1 Razões para adotar contratos de performance

7.2 Aspectos técnicos

7.3 Aspectos econômicos 

Os contratos de performance oferecem uma nova abordagem para o desafio de redução das perdas de água.  A essência dos contratos de 
performance é o agente privado não ser  remunerado apenas pela entrega dos serviços, como ocorreria na terceirização de atividades, mas 
também pelo cumprimento das metas estabelecidas no contrato. 

Assim, o foco é no resultado que, em última análise, é o que mais importa para os Clientes e consumidores. A ideia do contrato de 
performance é precisamente  remunerar o setor privado pela entrega de resultados e não apenas pela execução de uma série de tarefas . Em 
contrapartida aos riscos assumidos, é conferida ao agente privado a flexibilidade necessária para executar as suas ações, visando atingir os 
melhores resultados de redução de perdas e eficiência energética. 
O sucesso dos contratos de performance depende de um conjunto de fatores de natureza técnica, econômico-financeira e jurídica. As 
próximas subseções resumem os principais aspectos em cada uma destas dimensões. 

O Manual esclarece de forma prática  os principais aspectos técnicos para a elaboração de um contrato de performance. Em síntese, os 
aspectos técnicos abordados consistem na obtenção de dados e critérios que podem ser utilizados para a elaboração do baseline, a definição 
da área de abrangência do projeto, as informações necessárias para modelagem do projeto e a inclusão de um escopo mínimo a ser realizado 
pelo prestador de serviços no contrato de performance.

Para a elaboração do baseline é fundamental obter dados relativos ao volume de água macro e micromedido, volume de perdas de água, 
valor faturado, valor arrecadado, volume de energia consumida e valor pago pela energia, entre outros. 
A elaboração do baseline permite aferir o índice de perdas aparentes e físicas, bem como o custo efetivo com energia elétrica. Já a definição 
da área de abrangência do projeto é essencial para determinar o alcance e o sucesso do projeto. 

Por fim, é fundamental o levantamento de informações básicas que servirão para estimar os custos de investimento e operação do contratado 
privado, bem como dimensionar adequadamente o projeto.

O Manual pretende fornecer um roteiro simples para a análise econômico-financeira de um projeto de redução de perdas de água ou de 
eficiência energética. Neste sentido, apresenta uma revisão de conceitos fundamentais  de finanças e demonstra como a análise de fluxo de 
caixa descontado é a mais adequada para os casos de contratos de performance. O Manual descreve ainda  pontos básicos para a preparação 
da análise econômico-financeira de um contrato de performance.
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7.4 Aspectos Jurídicos
O Manual aborda os principais aspectos jurídicos envolvendo a formatação de contratos de performance. Primeiramente, é detalhado o 
enquadramento legal desses contratos. Conforme a Lei 8.666/93, os performance são enquadrados como contratos de serviços técnicos 
profissionais especializados.

Ademais, são detalhados os aspectos associados à licitação e critérios de julgamento. Os contratos de performance quando envolvem um 
ente estatal, via de regra, devem ser precedidos de licitação. O Manual detalha, também, as principais questões jurídicas relacionadas às 
cláusulas dos contratos de performance, principalmente no que concerne ao projeto básico, prazo e a remuneração dos contratos.
 
Outro arranjo possível para a redução de perdas de água no setor de saneamento brasileiro  são as parcerias público-público. Para ilustrar 
este ponto, é apresentado um estudo de caso da primeira parceria público-público firmada entre duas empresas estatais de saneamento, 
mostrando  as vantagens de replicar este modelo com as devidas adaptações às circunstâncias específicas de outras regiões e Empresas 
nacionais. 

Adverte-se que os contratos de performance não são uma solução mágica para as empresas de saneamento ou panaceia para combater 
a ineficiência operacional. No entanto, desde que bem formulados oferecem ferramenta poderosa para trazer benefícios a curto prazo, 
principalmente no que concerne ao aumento  da geração de caixa e capacidade de investimento das empresas estatais. 
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