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Levantamento do Valor Data analisou os balanços de 25 companhias estaduais
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Ao menos dez estatais de saneamento não se enquadram nas exigências da nova lei do setor,

segundo levantamento realizado pelo Valor Data, com base nas demonstrações contábeis

das companhias e dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (Snis). Ao

todo, foram analisadas 25 empresas públicas.

Foram identificados problemas nas companhias estaduais de Acre, Alagoas, Amapá,

Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Sergipe. A estatal de Santa Catarina

também não cumpre um dos requisitos exigidos pela lei, segundo dados oficiais. Porém, a

empresa alegou que o cálculo do Snis está errado e apresentou uma conta divergente (veja

mais sobre como foi feito o cálculo no gráfico ao lado).

Pelas regras da nova lei, todas as companhias terão que provar que têm capacidade

econômico-financeira para fazer os investimentos necessários à universalização dos serviços.

Aquelas que não atenderem às exigências terão que abrir mão de contratos.

Ou seja, quanto menos estatais cumprirem os requisitos mínimos da lei, mais projetos de

desestatização deverão sair.

A comprovação será feita em duas etapas. O Valor simulou a primeira fase de avaliação, que

consiste na análise de quatro indicadores. Depois, há ainda uma segunda fase, mais

complexa, na qual as empresas terão que apresentar estudos de viabilidade para cada

contrato, planos de captação de recursos, além de laudos de um certificador independente.

Portanto, o total de grupos com dificuldades pode ser ainda maior na segunda fase.

Os critérios de avaliação foram definidos pelo governo federal por meio de um decreto,

publicado no dia 31 de maio de 2020.

Desde então, os critérios têm sido questionados pelas estatais, que consideram o processo

rígido e falho. O prazo para a entrega dos documentos, até o fim deste ano, também é

criticado. O argumento é que o próprio governo atrasou em meses a publicação da norma e,

agora, cobra estudos complexos em um prazo exíguo.

Logo após a publicação das regras, a Associação das Empresas de Saneamento Básico

Estaduais (Aesbe) reagiu com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal



Federal (STF). Além desta, outras investidas judiciais deverão ser tomadas.

O Valor procurou todas as estatais que indicaram não cumprir os requisitos do decreto e

compartilhou os dados, para que pudessem apontar questionamentos ou enviar atualizações.

A principal divergência foi no caso da Casan (SC). Segundo os dados oficiais, a empresa não

atende o índice de suficiência de caixa. Já a empresa afirma que o Snis errou no cálculo, pois

contabiliza uma amortização de dívida que foi paga com uma emissão de debêntures. Para o

grupo, trata-se de uma substituição de dívida que não deveria entrar na conta.

Pelos dados do Snis, que vão até 2019, a Compesa (PE) também não atenderia ao índice de

suficiência de caixa. Porém, o grupo enviou o dado mais recente, de 2020, e passou a atingir a

meta.

A Agespisa (PI) afirmou, em nota, que “tem condições de atender às exigências” e que acredita

que a ação judicial movida pela Aesbe “vai clarear pontos da nova legislação”. A Cosanpa (PA)

diz que a atual gestão tem investido mais de R$ 1 bilhão para “reverter a situação deixada por

governos passados” e que cumprirá a implementação dos requisitos. A Cosama (AM) também

afirma que a atual gestão trabalha para a recuperação da empresa após “uma administração

que ocasionou um déficit” no grupo.

A Caema (MA) diz que está realizando estudos “para enfrentamento e adaptação ao novo

cenário”. A Caer (RR) afirma que deixará de ser uma companhia estadual a passará a

pertencer a uma autarquia interfederativa, que será a titular dos serviços. Portanto, não terá

que se enquadrar nos critérios da lei, segundo a empresa.

Procuradas, Depasa (AC), Casal (AL), Caesa (AP), Caerd (RO), e Deso (SE) não responderam.

Para Maurício Endo, sócio da KPMG, a reestruturação das estatais deverá passar pela

desestatização. “Será muito difícil fazer a universalização sem recursos privados. O caixa dos

governos já era um problema, que se tornou ainda maior na pandemia”, afirma.

Parte das companhias mais problemáticas já têm projetos de desestatização em curso. É o

caso de Alagoas, que já licitou um bloco regional em 2020 e agora trabalha em mais duas

concessões. O Amapá deverá realizar o leilão de sua concessão no dia 2 de setembro. O Acre

tem estudos avançados para um projeto. Porém, este foi paralisado no início do ano, porque

o novo prefeito de Rio Branco retirou a capital do bloco.



Para Elias de Souza, sócio da Deloitte, os Estados que ainda não começaram a estruturar

concessões dificilmente lançarão projetos até o fim deste ano. Portanto, terão que achar

outras saídas para se adequar ao decreto. “Muitos governos optaram por fortalecer a estatal.

Para isso, é preciso melhorar a governança, a gestão e ampliar as fontes de recursos”,

completa Edson Cedraz, também sócio da consultoria.

O resultado do processo deverá ser a crescente participação privada no saneamento, afirma

Endo. “Será algo parecido com o telecomunicações e energia. Algumas estatais vão

sobreviver. Mas, em dez anos, a participação privada já deve superar a pública.”

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

DR. ZERO PESO

LINK PATROCINADO

REST WOW

LINK PATROCINADO

JOELIFE

LINK PATROCINADO

ARTICLES STONE

LINK PATROCINADO

TÊNIS CATERPILLAR

LINK PATROCINADO

SANDÁLIA CONFORTAX

Jovem de São Paulo viraliza na web com seus truques para queimar gordura localizada!
Clique Aqui

Uma carta do Diabo escrita por uma freira possuída em 1676 foi traduzida

Essa joelheira irá transformar o seu joelho de volta ao que ele era!
Comprar Agora

Lista de filmes de terror que traumatizaram o público

Bota Caterpillar em couro legítimo

Sandália mais macia do mundo vira febre em São Paulo

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.globonoticias.link/tbl/pesop/?af=779&cl=GiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDE9VQoxomZ9IjA2996&utm_source=Taboola&utm_medium=adv&utm_campaign=10977719&utm_term=editoraglobo-valoreconomico&utm_content=3013822082&tblci=GiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDE9VQoxomZ9IjA2996#tblciGiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDE9VQoxomZ9IjA2996
https://rfvtgb.restwow.com/worldwide/posnun-ta-pr?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-rw-posnun-s-des-bz-gg-11071q&utm_term=editoraglobo-valoreconomico&utm_bid=Xxrr_RzUNgXOE9QYv3XLgdA80wVezTnEaPnPz8eEyHM=&utm_geo=pr
https://noticiadasaude.com.br/adv-joelife-t/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDP01MoyYf2gNStupr5AQ#tblciGiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDP01MoyYf2gNStupr5AQ
https://rfvtgb.articlestone.com/worldwide/horror-ta-pr?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-as-horror-s-des-bz-ff-04071&utm_term=editoraglobo-valoreconomico&utm_bid=mB9JKe5JnCZb-PjPF9okYNA80wVezTnEaPnPz8eEyHM=&utm_geo=pr
https://teniscaterpillar.com/bota-em-couro-palmilha-em-gel-com-biqueira-colorado-bege-conqueste010-bege?utm_source=taboola&utm_medium=[CONQUEST-CON-DESK]&tblci=GiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDf2E8ow8WH0Yqcu813#tblciGiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDf2E8ow8WH0Yqcu813
https://go.ofertazz.com/?flux_fts=tqqczllotaixxottxpcecxoxoictclolzqiqoz386ef&utm_source=taboola&utm_campaign=CX0517D1&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_content=2998008332&site=editoraglobo-valoreconomico&site_id=1212302&campaign_id=10366503&campaign_item_id=2998008332&tb_click_id=GiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCD_2FAohZK7l_vQhRw&title=Sand%C3%A1lia+mais+macia+do+mundo+vira+febre+em+S%C3%A3o+Paulo&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fe2af621dc2ff726afd2be3ca036048f3.jpeg&platform=Desktop&timestamp=2021-07-14+08%3A18%3A26&tblci=GiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCD_2FAohZK7l_vQhRw#tblciGiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCD_2FAohZK7l_vQhRw
https://trc.taboola.com/editoraglobo-valoreconomico/log/3/click?pi=%2Fempresas%2Fnoticia%2F2021%2F07%2F14%2Fdecreto-poe-em-xeque-dez-estatais-de-saneamento.ghtml&ri=a046f03f2cd0822b928f0223efd3e428&sd=v2_2cbf9e1b90b2d10cb2a01705b53341ac_0388a435-1411-4c98-813b-569c8d1cc9da-tuct79e3998_1626250649_1626250705_CIi3jgYQjv9JGL2A3qCqLyADKAMwHzjb1AdAgIgQSNCG2ANQ6dEEWABglANoqtT02YSY-IJs&ui=0388a435-1411-4c98-813b-569c8d1cc9da-tuct79e3998&it=text&ii=~~V1~~6434889873393650371~~b2o6przZYRyFr5WEmfvkr8k98-vHKFCDU1vlTMAHf0AndpXq_nTToVci-tV_1bYyPVPbFHdycXfyr1VxmozLcV7JbGFbjtizQN29Zpin8p1JlawpbYFtoRw_FVSAoDPy8yoVX_ZV1DUzrU9mgEqIxVpt34vkyVLCqQj-j_6Ik-WFwt9_72reDSrMsTKuuUo54f6nlEaro-Cc2YJlN9a1cAVdMBBiO11joNbzOz9WmBctTIV6b5KoomjKp6h9MPGy335JyUpoDQWuuLi1-DNuCjUngz45m_xqzOz1Bq1Qy7I&pt=text&li=rbox-t2m&sig=1b34f2cc1dfe87071af668982f66e98865f686e2612c&redir=https%3A%2F%2Fwww.globonoticias.link%2Ftbl%2Fpesop%2F%3Faf%3D779%26cl%3DGiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDE9VQoxomZ9IjA2996%26utm_source%3DTaboola%26utm_medium%3Dadv%26utm_campaign%3D10977719%26utm_term%3Deditoraglobo-valoreconomico%26utm_content%3D3013822082%26tblci%3DGiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDE9VQoxomZ9IjA2996%23tblciGiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDE9VQoxomZ9IjA2996&vi=1626250641469&p=drzeropesopremium-br-sc&r=78&lti=deflated&ppb=CMsC&cpb=EhIyMDIxMDcxMy00LVJFTEVBU0UYl42JwgQgnP__________ASoZdXMudGFib29sYXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbTIKd2F0ZXIxMDExODiAAkDb1AdIgIgQUNCG2ANY6dEEYwjd__________8BEN3__________wEYI2RjCNz__________wEQ3P__________ARgkZGMI3AoQoBAYFmRjCKgfEOgqGAdkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQmRwYGGRjCIYfEMMqGBlkYwj0FBCeHRgfZHIMKAQBTAGli0NUX52teAGAAQKIAfCqhaMB&cta=true
https://trc.taboola.com/editoraglobo-valoreconomico/log/3/click?pi=%2Fempresas%2Fnoticia%2F2021%2F07%2F14%2Fdecreto-poe-em-xeque-dez-estatais-de-saneamento.ghtml&ri=a046f03f2cd0822b928f0223efd3e428&sd=v2_2cbf9e1b90b2d10cb2a01705b53341ac_0388a435-1411-4c98-813b-569c8d1cc9da-tuct79e3998_1626250649_1626250705_CIi3jgYQjv9JGL2A3qCqLyADKAMwHzjb1AdAgIgQSNCG2ANQ6dEEWABglANoqtT02YSY-IJs&ui=0388a435-1411-4c98-813b-569c8d1cc9da-tuct79e3998&it=text&ii=~~V1~~-2083986716844471158~~5vpBUiQugleVmDSyUq0UareRrYt4BKhzuw_AAfwUj4cndpXq_nTToVci-tV_1bYyPVPbFHdycXfyr1VxmozLcV7JbGFbjtizQN29Zpin8p1JlawpbYFtoRw_FVSAoDPy8yoVX_ZV1DUzrU9mgEqIxVpt34vkyVLCqQj-j_6Ik-WFwt9_72reDSrMsTKuuUo5HLiQs6aHchjtUBU85P3riWa4CLg5xRWOJK_MWC9ylOQXmzycV_0vCqmr_Gr93mYu-RmSaYxR0bcrXo0lWyOT6cvCNM8zFmabjrdXJN-K0yi1bRdWwF-LL0jq9xtEg2_2&pt=text&li=rbox-t2m&sig=46de75e09528fd5c0a9c3f7c00b8abfe96e6aeac0115&redir=https%3A%2F%2Fnoticiadasaude.com.br%2Fadv-joelife-t%2F%3Futm_source%3Dtaboola%26utm_medium%3Dreferral%26tblci%3DGiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDP01MoyYf2gNStupr5AQ%23tblciGiBAxzEjGGuEjcZTM71MDsCuBbYnw6oFeE_uT6rI70HLGCDP01MoyYf2gNStupr5AQ&vi=1626250641469&p=xplife-joelife-br-sc&r=78&lti=deflated&ppb=CMsC&cpb=EhIyMDIxMDcxMy00LVJFTEVBU0UYl42JwgQgnP__________ASoZdXMudGFib29sYXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbTIKd2F0ZXIxMDExODiAAkDb1AdIgIgQUNCG2ANY6dEEYwjd__________8BEN3__________wEYI2RjCNz__________wEQ3P__________ARgkZGMI3AoQoBAYFmRjCKgfEOgqGAdkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQmRwYGGRjCIYfEMMqGBlkYwj0FBCeHRgfZHIMKAQBTAGli0NUX52teAGAAQKIAfCqhaMB&cta=true


Mais do Valor Econômico

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos
de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.

Acesse sua Conta Globo e participe da conversa

Entre e Participe da Conversa

Mais novos 

Comentários

Tecnologia pavimenta ‘revolução’ no
câmbio
Nova regulação e inovações devem simplificar transações

14/07/2021 05:01 — Em Finanças

Registro de recebíveis derrapa na implantação
Após um mês, novo sistema para facilitar crédito garantido por pagamentos com cartões ainda esbarra em
dificuldades

14/07/2021 05:01 — Em Finanças

Destaques
14/07/2021 05:01 — Em Finanças

https://login.globo.com/termosUso/6919
http://centraldeajuda.globo.com/Produtos/Comentarios/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/tecnologia-pavimenta-revolucao-no-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/tecnologia-pavimenta-revolucao-no-cambio.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/registro-de-recebiveis-derrapa-na-implantacao.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/destaques.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/destaques.ghtml


VEJA MAIS

Mudança na reforma traz alívio ao
Ibovespa
Índice recupera os 128 mil pontos; dólar e juros avançam
após surpresa com inflação nos EUA

14/07/2021 05:01 — Em Finanças

CBA, do grupo Votorantim, emplaca IPO e chega à B3 valendo R$ 6,7 bi
Companhia captou R$ 1,6 bilhão; na Nasdaq, brasileira Zenvia terá âncora

14/07/2021 05:01 — Em Finanças

Inflação alta e leilão fraco pressionam as taxas dos Treasuries
O Dow Jones encerrou o pregão em queda de 0,31%, aos 34.888,79 pontos

14/07/2021 05:01 — Em Finanças

Expectativa de afrouxamento monetário na China divide mercado
Na terça-feira, o PBOC disse em coletiva de imprensa que o corte da taxa de reservas foi apenas uma medida

14/07/2021 05:01 — Em Finanças

Goldman e J.P. ganham com ‘boom’ de fusões e IPOs
Negócios com bônus e ações perdem força após atingir pico durante a pandemia,Negócios com bônus e
ações perdem força após atingir pico

14/07/2021 05:01 — Em Finanças

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/07/14/decreto-poe-em-xeque-dez-estatais-de-saneamento.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/destaques.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/mudanca-na-reforma-traz-alivio-ao-ibovespa.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/mudanca-na-reforma-traz-alivio-ao-ibovespa.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/cba-do-grupo-votorantim-emplaca-ipo-e-chega-a-b3-valendo-r-67-bi.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/inflacao-alta-e-leilao-fraco-pressionam-as-taxas-dos-treasuries.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/expectativa-de-afrouxamento-monetario-na-china-divide-mercado.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/07/14/goldman-e-j-p-ganham-com-boom-de-fusoes-e-ipos.ghtml

