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O Sindicato dos Trabalhadores ana Indústria da Purificação e Distribuição de
Água e em Serviços de Esgotos do Distrito Federal (SINDÁGUA-DF) apresenta a
V. Exa. o presente memorial, que tem por finalidade relatar importantes considerações
acerca da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), devido à
ponderações inconsistentes do governo na busca da privatização do saneamento do
Distrito Federal.
As alegações apresentadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para a possível
privatização da Companhia residiria na suposta existência de um “rombo” de R$ 1,5
bilhão1, incapacidade para ampliar investimentos e a permanência de empregados
aposentados nos quadros da Empresa. Entretanto, tais alegações são improcedentes,
conforme explanações a seguir.

1.0 - INSTITUCIONAL:
Inicialmente ressalta-se que, apesar de estar registrada como sociedade de
economia mista, o capital social da CAESB é integralmente público, pois todos os seus
acionistas pertencem à administração direta ou indireta do GDF, sendo o acionista
majoritário o GDF, com 88,08% do capital social da CAESB; a Companhia Imobiliária de
Brasília – TERRACAP, com 11,88% do capital social; a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil – NOVACAP, com 0,04% do capital social e; a SAB – Sociedade de
Abastecimento de Brasília, acionista minoritário com 0,00001% do capital social da CAESB.

Figura 1 - Participação Acionária da Caesb.
Fonte: Caesb – Relatório de Administração 2017.
1

Disponível em:
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/02/22/interna_cidadesdf,739123/possibilidade-deprivatizacao-ceb-e-caesb-causa-apreensao-sindicatos.shtml >. Acessado em 05 de agosto de 2019.
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A CAESB foi criada em 8 de abril de 1969, pelo Decreto-Lei nº 524 / 1969, tendo
sua origem no antigo Departamento de Água e Esgoto / NOVACAP de 1959. Tendo em
2019, meio século de idade (50 anos), crescendo e se desenvolvendo conjuntamente com o
Distrito Federal.
A Companhia está constituída sob a forma de sociedade de economia mista regida
pela Lei Distrital nº. 2.416 / 1999, com as alterações da Lei Distrital nº. 3.559 / 2005,
suas diretrizes, conforme o seu planejamento estratégico, são:

- missão: desenvolver e implementar soluções e gestão em saneamento ambiental,
contribuindo para a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento
socioeconômico;
- visão: ser uma empresa economicamente equilibrada, comprometida com a valorização
da produtividade, da meritocracia e do desenvolvimento de sua força de trabalho e,
reconhecida pela eficiência dos serviços prestados pelo relacionamento ético e
profissional com seus fornecedores;
- princípios: ética, qualidade, satisfação do cliente, responsabilidade social e ambiental e
sustentabilidade econômico-financeira; e
- negócio: solução e gestão em saneamento ambiental.

Cabe destacar que a CAESB é uma companhia totalmente independente do GDF,
administrativa e financeiramente. Os recursos financeiros da companhia advêm do tributo
taxa de água, popularmente conhecido como Tarifa de água, cobrada pela exploração do
saneamento básico, constituído pelo abastecimento de água e pelo esgotamento sanitário.

2.0 - ÍNDICES DE ATENDIMENTO E SATISFAÇÃO:
A CAESB possui indicadores ímpares quanto a prestação de serviços à sociedade. Os
níveis de atendimento à população são2: atendimento de 99,00% e 89,28% da população do
Distrito Federal com abastecimento de água e esgotamento sanitário, respectivamente,
sendo que 100% do volume de esgoto coletado são tratados. Ademais, Companhia possui
um dos menores índices regionais de perda de água do Brasil.

2

Caesb - Relatório de Indicadores de Desempenho - Edição 2019.
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Figura 2 - Índice de perdas na distribuição dos
prestadores de serviços de abrangência Regional.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional/SNS.

Frequentemente são realizadas pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal, prestados pela
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). No último ano de 2018, o
Índice de satisfação dos clientes apurado foi de 87,48%, com melhoria de 3,96% no indicador em
relação ao ano anterior, conforme gráfico abaixo:

Figura 3 – Série histórica do índice de satisfação do cliente.
Fonte: Caesb - Relatório de Indicadores de Desempenho - Edição 2019.
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3.0 - INVESTIMENTOS:

De acordo com o Estatuto Social da CAESB, não há distribuição de dividendos,
participações ou bonificações para os acionistas da Companhia, sendo estes revertidos para
o aumento do seu capital social, propiciando, assim, que os resultados financeiros gerados
sejam totalmente investidos em saneamento básico. Vale destacar que para cada US$ 1 (um
dólar) investido em saneamento básico, US$ 4 (quatro dólares) são economizados em
saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, órgão subordinado à
Organização das Nações Unidas – ONU.
Em 24 de outubro de 2014, foi celebrado o Contrato de Empréstimo CT 3168/OC-BR
– Programa de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – entre a CAESB e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor total de US$ 170.840.000,00 (cento
e setenta milhões, oitocentos e quarenta mil dólares), cujos recursos estão sendo
empregados em redução de perdas, obras e serviços de melhorias e modernização dos
ativos da Companhia, conforme autorização da Lei Distrital nº. 5.340/2014 e do Senado
Federal 3.
Ressalta-se que embora a recente Crise Hídrica, que afetou toda a população do DF,
não tenha sido causada por falta de infraestrutura da Caesb, mas sim predominantemente por
ausência de fiscalização do uso da água nos mananciais de abastecimento do DF, fato este
corroborado por recente Auditoria do Tribunal de Contas do DF4, a qual revelou que a “Adasa
não sabe quantos usuários captam água diretamente no DF” 5; houve expressivo investimento
na segurança hídrica do DF, a exemplo:
i)
Nova captação de água do Ribeirão Bananal;
ii)
Nova Estação de Tratamento de Água do Lago Norte (até então tratada
como Subsistema Produtor do Lago Norte), na ML 4 do Lago Norte;
iii) Sistema de interligação entre os Sistemas Torto/Santa Maria/Bananal/Lago
Paranoá e o Sistema Descoberto,
iv) Novo Sistema Corumbá IV, previsto para entrar em operação no ano de 2019.
3

4

Senado aprova quase R$ 3 bi em empréstimos externos para São Paulo e Brasília. Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/noticias/Radio/programaConteudoPadrao.asp?COD_TIPO_PROGRAMA=4&COD_AUDIO=599653>.
Acessado em: 10 jun. 2015.

Disponível
em:
<https://www.tc.df.gov.br/auditoria-do-tcdf-revela-que-adasa-nao-sabe-quantos-usuarios-captam-aguadiretamente-no-df/>. Acessado em 05 de agosto de 2019.
5
Segundo a referida Auditoria, “o grave desconhecimento do total de usuários pode levar o DF a uma crise hídrica sem
precedentes, além de ter impacto em outras unidades da federação. Essas captações de água interferem na quantidade de recurso
disponível para abastecimento nos reservatórios da região. Além disso, a água presente no subsolo é uma reserva estratégica para
os momentos de escassez. Por isso, o controle sobre a emissão das outorgas é fundamental para evitar cenários de
desabastecimento”.
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Todavia, os investimentos e as ações de melhorias – que podem garantir a
universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário à população do Distrito Federal, com eficiência, sustentabilidade
econômica, segurança, qualidade e regularidade e modicidade tarifária – estão agora
ameaçadas por diversas formas de privatização.

4.0 - PREJUÍZOS DA PRIVATIZAÇÃO:
A ameaça de privatização da CAESB caracteriza ataque feroz à população do
Distrito Federal, pois está demonstrado que o modelo de gestão do saneamento
privado ou até mesmo por venda de ações, se tem demonstrado ser prejudicial à
sociedade em diversos ramos, como aumento do valor da tarifa, falta de
manutenção dos sistemas e investimentos e, até mesmo qualidade / oferta da água e
preservação ambiental.
De acordo com um mapeamento feito por onze organizações majoritariamente
europeias6, da virada do milênio para cá foram registrados 267 casos de reestatização de
sistemas de água e esgoto. No ano 2000, de acordo com o estudo, só se conheciam três
casos.
Satoko Kishimoto, uma das autoras da pesquisa, afirma que a reversão das
Privatizações vem sendo impulsionada por um leque de problemas reincidentes,
entre eles serviços inflacionados e ineficientes com investimentos insuficientes. Ela
é coordenadora para políticas públicas alternativas no Instituto Transnacional (TNI), centro
de pesquisas com sede na Holanda.
“Em geral, observamos que as cidades estão voltando atrás porque constatam
que as privatizações ou parcerias público-privadas (PPPs) acarretam tarifas muito
altas, não cumprem promessas feitas inicialmente e operam com falta de
transparência, entre uma série de problemas que vimos caso a caso", explicou Satoko ao
portal BBC Brasil (23/07/2017).

6

Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40379053>. Acessado em 05 de agosto de 2019.
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Figura 4 – Reportagem de privatização no Rio de Janeiro - 2017.
Fonte: BBC.

A privatização do saneamento demonstrou-se tão grave às sociedades em que se
instaurou, que organizações como o Instituto Transnacional (TNI) e o Observatório
Empresarial da Europa implantaram o “rastreador de re-municipalização da água”, com
site de acesso internacional http://remunicipalisation.org; com o projeto de justiça da água.

Figura 5 – Rastreador de Re-municipalização da Água.
Fonte: http://remunicipalisation.org/.

Através do rastreamento vislumbra-se que a privatização e posterior remunicipalização da água ocorreu em diversos países, inclusive no Brasil, sempre
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demonstrando a falta do investimento privado e aumento tarifário. No Brasil, são
demonstrados os casos de Tocantins e Itu (SP):

“Itu – SP: Após dez anos de fraco desempenho de operadores privados, incluindo
sérios atrasos na construção, gestão não transparente, racionamento de água e
aumentos de tarifas, a propriedade e o controle dos serviços de água e saneamento de
Itu foram devolvidos às mãos do público no início de 2017. Hoje, em Itu vimos os
avanços para os cidadãos, mas também sérios desafios aos seus direitos a serviços
públicos decentes.
Tocantins: Para lidar com o fracasso dos sistemas privatizados de fornecimento de
água potável, serviços de esgoto, saneamento e gestão de resíduos sólidos e
drenagem, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins encerrou em março de
2010 a concessão privada desses serviços.” (http://remunicipalisation.org/)

Apresentamos a seguir relatos de alguns casos internacionais, em países
desenvolvidos como França e Inglaterra, assim como nacionais, como SABESP (São
Paulo), COPASA (Minas Gerais) e SANEPAR (Paraná), onde a privatização e/ou abertura de
capital se mostrou catastrófica à sociedade.

4.1 - Privatização na França:
Na primeira década do século XXI, 75% da população francesa era atendida por
serviços de saneamento com participação parcial ou total de grupos privados, sobretudo
nas localidades mais rentáveis.7
Apesar de toda a estrutura existente para o acompanhamento dos contratos e
serviços prestados por essas companhias, em 1997, o Tribunal de Contras francês
identificou problemas recorrentes, dentre os quais destacam-se: falta de concorrência;
baixa transparência; elevação desproporcional de preços e as margens de lucro;
corrupção; e disparidade de forças na relação entre municípios e conglomerados
multinacionais.

7

OLIVEIRA, Thiago Guedes de. Abertura de capital das Companhias Estaduais de Saneamento: uma análise a
partir da experiência de Minas Gerais. 151 f. Tese (Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos). Escola de Engenharia da UFMG. Universidade Federal de Minas Gerais. 2006.
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Desde então, percebe-se a tendência de reestatização em muitas cidades francesas,
ação justificada, principalmente, pela necessidade de redução substancial das tarifas
cobradas à população.

4.2 - Privatização na Inglaterra:
Na Inglaterra, em 1987, iniciou-se grande ciclo de privatização, sobretudo com
abertura de capital em bolsa de valores. As consequências foram dívidas das
autoridades regionais, assumidas pelo governo, custeadas pela população, com
reajustes elevados para tarifas de água. Em decorrência da redução drástica de
custos operacionais e dos baixos investimentos realizados, os lucros foram maiores
que o esperado. Infelizmente, as intervenções dos órgãos reguladores não foram
capazes de reverter esse quadro.
No final da década de 1990, as companhias foram intimadas pelo governo a
reduzir o valor das tarifas praticadas, pois as margens de lucro obtidas estavam bem
acima dos padrões internacionais. Para garantir os dividendos de seus acionistas,
anunciaram a demissão de milhares de trabalhadores. Contraditoriamente, os altos
salários e bônus pagos anualmente aos seus executivos não sofreram qualquer
abatimento.
Foram identificados problemas crescentes relacionados a questões ambientais e
qualidade da água fornecida, com implicações à saúde dos usuários, em decorrência
do emprego de soluções mais econômicas e da manutenção precária das redes. Quanto
a esse último ponto, constatou-se que as empresas não teriam incentivos para investir
na conservação de ativos que, ao fim das concessões, retornaram ao controle do setor
público.

4.3 - Privatização em São Paulo (SABESP):
Em 2002, a SABESP aderiu ao chamado Novo Mercado da Bovespa, vendendo ações
inclusive na Bolsa de Nova York. Todavia, as consequências da priorização do pagamento de
dividendos aos acionistas foram nefastas.
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Segundo a relatora da ONU para a questão da água, a portuguesa Catarina
Albuquerque8, a pior crise de falta de água que a população de São Paulo já viveu
nos últimos anos, não por causa da seca, mas sim por da falta de investimentos.
No intuito de ilustrar com mais clareza os problemas inerentes ao processo de
abertura de capital da SABESP e crise hídrica em São Paulo, segue texto extraído da
conclusão do Relatório Final da CPI da SABESP acerca do explicito conflito entre os
interesses da população por serviços públicos de qualidade e dos interesses dos
acionistas por lucros:
“É claro que medidas como estas contrariam o interesse da SABESP, que desde que
abriu seu capital, na década de 90, passou a ter a obrigação legal de distribuir
dividendos e, portanto, maximizar seus lucros. O que é melhor para a SABESP e seus
acionistas não é, necessariamente, melhor para a população de São Paulo, que não
pode ficar sob o risco de corte de fornecimento de um bem tão essencial à vida, como a
água. Hoje, reduzir o consumo de água na capital implicará na redução do faturamento
da empresa. Isso é bom para São Paulo, que passa a conviver com os critérios de
sustentabilidade, no lugar da lógica do lucro. Há, nitidamente, uma situação de conflito
de interesse. A continuar aumentando o consumo de água, a população colocará mais
recursos no cofre da empresa, mas estará sempre em busca de novas fontes de
abastecimento. Até quando? A presente situação é insustentável.”

4.4 - Privatização em Minas Gerais (COPASA):
Corroborando com a tese de que abertura de capital de empresas de saneamento
significa privatização e prejuízo a este importante serviço público (e consequentemente à
sociedade), o autor9 de recente estudo da Escola de Engenharia da Universidade Federal
de Minas Gerais – UFMG apresentou a seguinte conclusão acerca da venda de ações da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA:

“Embora ainda seja controlada pelo Governo, seu principal acionista, a COPASA passou
a ignorar o seu caráter público e o seu papel fundamental como instrumento do Estado
na viabilização e na efetivação das políticas de saneamento, com vistas à
8

Falta de água é culpa do governo de SP, afirma relatora da ONU. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1508504-falta-de-agua-e-culpa-do-governo-de-sp-afirma-relatorada-onu.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2015

9

OLIVEIRA, Thiago Guedes de. Abertura de capital das Companhias Estaduais de Saneamento: uma análise a
partir da experiência de Minas Gerais. 151 f. Tese (Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos). Escola de Engenharia da UFMG. Universidade Federal de Minas Gerais. 2006.
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universalização e à melhoria da qualidade dos sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, inclusive nas zonas rurais pouco povoadas e em pequenas
localidades deficitárias, por um custo acessível a todos.”

4.5 - Privatização no Paraná (SANEPAR):
Em 1998, o governo do Estado do Paraná vendeu 39,71% do capital da Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR para o consorcio francês Dominó Holdings. Apesar de o
Governo deter maioria do capital votante, a administração da empresa passou a ser
privada. Isto mesmo! Mesmo o Consorcio Privado sendo acionista minoritário, assumiu a
gestão da Empresa.
A Câmara Municipal de Maringá divulgou as estarrecedoras conclusões do
Relatório da CPI da SANEPAR, criada por meio da Portaria n.º: 324 / 2013, no qual
são reveladas as consequências desde modelo de privatização por venda de ações, que
favorece a geração do lucro para os acionistas, em detrimento da população:

“Verificamos que a SANEPAR vem operando o sistema de Maringá com lucros
excessivos frente aos investimentos e a baixa qualidade da prestação dos serviços
prestados pelo Município [...] os lucros excedentes gerados por esta concessão
poderiam ser distribuídos e utilizados para a melhoria das condições operacionais dos
demais sistemas de saneamento básico de Maringá, como a melhoria da prestação dos
serviços de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e investimentos na drenagem
urbana municipal.”

4.6 - Aumento da Tarifa de Água Decorrente do Aumento dos Custos
Tributários.
Outro risco que envolve a privatização/abertura de capital das companhias de
saneamento é a perda da imunidade tributária e, consequentemente, o aumento da tarifa
cobrada da população, sob justificativa do aumento dos custos de operação.
A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) obteve liminar no
Processo Judicial n.º 0052715-14.2015.4.01.3400, em setembro de 2015, com antecipação de
tutela da suspensão de “exigibilidade dos impostos de competência da União, devendo a ré
(União) abster-se de exigi-los e de inscrever o nome da parte autora na Dívida Ativa da União, até
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ulterior decisão deste juízo”; em especial ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Contudo,
esta imunidade foi concedida somente enquanto a CAESB permanecer pública.
Por outro lado, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –
SABESP (que teve seu capital aberto na bolsa de valores) contesta, também no STF
(Processo nº. RE 600.867), decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP,
que entendeu não incidir a imunidade tributária, uma vez que as sociedades de economia
mista de capital aberto não gozam dos privilégios fiscais, não extensivos ao setor
privado. Até o momento, três ministros do STF votaram pela não aplicação da imunidade e
apenas um pela incidência do instituto. O relator do caso enunciou que:

“O Estado de São Paulo resolveu prestar serviços de esgotamento e fornecimento de
água, por meio de uma sociedade de economia mista, como a Sabesp, que tem,
inclusive, capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de Valores de SP e NY.
Os sócios investidores recebem dividendos, juros sobre capital próprio, debêntures e
outros. Nesse caso, NÃO cabe a imunidade prevista no artigo 150 da CF/88.”

Além do IRPJ, por meio dos Atos Declaratórios Nº 470 e 477 / 2015 – GEESP / COTRI /
SUREC / SEF, fundamentados na decisão judicial do processo civil 2010.01.1.122215-0, a
CAESB também é imune aos impostos distritais ISS, IPVA, IPTU, ITBI e ITCD sobre os serviços
e bens empregados na exploração do saneamento básico, constituído pelo abastecimento de
água e pelo esgotamento sanitário. Esta imunidade, conforme sentença judicial decorre da
CAESB se tratar de uma sociedade de economia mista exploradora dos serviços de
fornecimento de água e captação de esgoto em caráter exclusivo no Distrito Federal.
Logo, com a privatização e/ou abertura de capital da CAESB, os custos tributários
desta empresa serão majorados devido aos IRPJ, ISS, IPVA, IPTU, ITBI e ITCD. Custos
estes que serão repassados à sociedade no momento da revisão tarifária, culminando no
aumento da tarifa de água para a população.
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5.0 - SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CAESB:
Quanto às afirmações do governo de que a Caesb é um empresa deficitária com uma
dívida de 1,5 bilhão10, é preciso esclarecer que estamos diante de afirmações tendenciosas
de interpretação errôneas, dadas a ausência de maiores informações, logo, vimos pelo
presente trazer à baila os seguintes fatos:


A CAESB encerrou 2018 (ano de encerramento da crise hídrica do DF) com

uma receita operacional bruta de R$ 1,79 bilhão, que representou um aumento de 1,62%
em relação à mesma receita do ano anterior 2017 (1,76 bilhões), mesmo com a decisão da
Assembleia dos Acionistas da Caesb (GDF) de não aplicar o reajuste tarifário de 2,99%,
concedido pela ADASA (Agência Reguladora) durante o Reajuste Tarifário Anual (IRT 2018).

Figura 6 – Demonstração do Resultado do Exercício CAESB 2009 a 2018.
Fonte: Demonstrações Financeiras CAESB 2009 a 2018.



Destaca-se que o Lucro Líquido excepcionalmente foi negativo em 2018

majoritariamente pela realização de Plano de Demissão Voluntário - PDV 2018, com
Recursos Próprios, e com demissão de mais de 338 empregados (11% do quadro)11. A média

10

Disponível em:
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/02/22/interna_cidadesdf,739123/possibilidade-deprivatizacao-ceb-e-caesb-causa-apreensao-sindicatos.shtml >. Acessado em 05 de agosto de 2019.
11
Quadro de Composição de Preenchimento de Cargos/Empregos em Comissão e de Funções de Confiança. Disponível em: <
www.brasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/11/Art-3%C2%BA-Inciso-4.pdf >. Acessado em 05 de agosto de 2019. E Diário
Oficial do Distrito Federal - DODF de 11/07/2018.
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de Lucro Operacional e de Lucro Líquido nos últimos dez anos é positiva com valores de R$
112 milhões e R$ 8 milhões, respectivamente.


Segundo dados Financeiros da Caesb, o PDV propiciou já em 2018 economia

de R$ 16 milhões, e tem expectativa de economia total de R$ 412 milhões findos os próximos
cinco anos, sendo, portanto, o programa um mecanismo ou “investimento” rentável de
redução de Despesa de Pessoal para a Empresa.


Diferente da alegação do GDF sobre a falta de investimentos, os

Demonstrativos Financeiros da Empresa demonstram que apenas nos últimos 3 anos houve
Investimentos na ampliação do saneamento básico do Distrito Federal em mais de meio
bilhão de reais, com média de R$ 113 milhões por ano nos últimos dez anos, sem considerar
os investimentos com a manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto, que são
agregados aos gastos operacionais da companhia.


Mesmo com os investimentos em manutenção da rede e, a quitação de todos os

seus gastos operacionais, a CAESB apresenta uma média de geração de caixa em suas
atividades operacionais de R$ 89 milhões, nos últimos 10 anos, que são integralmente
utilizados nos investimentos de expansão da rede de água e esgoto.

Figura 7 – Demonstração do Fluxo de Caixa CAESB Média 2009 a 2018.
Fonte: Demonstrações Financeiras CAESB 2009 a 2018.


No encerramento de 2018 a CAESB possuía uma dívida de R$ 710 milhões

com financiamento bancários - utilizados para investimentos que vencerão ao longo de 20
anos (2039); R$ 108 milhões de empréstimo de capital de giro - utilizado para gastos
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correntes; e R$ 371 milhões com o provisionamento do pagamento do PDV (redução da
despesa com pessoal para os exercícios futuros com 60 meses de prazo de pagamento);

Valor
R$ 370 milhões
R$ 108 milhões
R$ 710 milhões
R$ 261 milhões

% do total
Refere-se
Prazo
25,53%
PDV
Até 5 anos
7,45%
Capital de Giro.
Até 2022
49,00%
Financiamentos para Investimentos.
Até 2039
18,01%
Partes relacionadas
Até 15 anos.

Quadro 01: Endividamento da CAESB.
Fonte: Elaborado pelos autores.



Logo, se tem claramente que a maior parte dos recursos que compõe o

endividamento da companhia foram captados para investimentos com finalidade de fazer
melhoria, manutenção e expansão dos Sistemas de água e esgoto da Caesb; que atendem a
99,00% da população do DF com abastecimento de água e, 89,28% com coleta de esgoto,
sendo que 100% do esgoto coletado é tratado. Não há portanto, nenhum “rombo”.


Apesar de ter tido (em dezembro de 2018) uma dívida com Empréstimos e

Financiamentos de R$ 818 milhões, a Caesb possuía um “Contas a receber de clientes” no
valor de R$ 782 milhões, segundo último Balanço de 2018. “O valor atualizado da Dívida, já
com as perdas estimadas de liquidação duvidosa chega a R$ 2 bilhões”12, sendo que apenas
o Setor Público e Governo do Distrito Federal (GDF) acumulava dívida junto à a Caesb cerca
de meio bilhão de reais.


Se a CAESB receber efetivamente seus créditos a receber, no valor nominal

(sem atualização), poderia quitar praticamente a totalidade das obrigações com empréstimos
e financiamentos (818 – 782 = 36 milhões a pagar até 2039).


Logo se conclui que não basta observar apenas o endividamento da companhia,

se deve observar todo o patrimônio da mesma (direitos e obrigações). Pois empresas sem
empréstimos e financiamentos, pode ser decorrente da mesma não possuir capacidade de
obter crédito no mercado.


Existem diversos indicadores contábeis que comparam os direitos com as

obrigações patrimoniais de determinada entidade. O quadro 02 abaixo demonstram alguns
destes indicadores, com os respectivos resultados.

12

Disponível em < https://www.metropoles.com/distrito-federal/a-torneira-secou-caesb-vai-cortar-a-agua-de-144-mil-devedoresno-df>. Acessado em 05 de agosto de 2019.
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Indicador

Valor

Liquidez Geral

1,56

Liquidez Corrente

1,06

Capital Circulante
Líquido (CCL)

35.673.000

Significado
A cada R$ 1,00 em obrigações com terceiros, a CAESB
possui R$ 1,56 de direitos para a cobertura.
A cada R$ 1,00 em obrigações de curto prazo, a
CAESB possui R$ 1,06 de direitos de curto prazo para
a cobertura.
A CAESB possui em direitos de curto prazo, o
montante de R$ 35,673 milhões superiores às suas
obrigações de curto prazo (vencimento até 1 ano).

Quadro 02: Indicadores de Liquidez do Balanço Patrimonial de 2018 da CAESB.
Fonte: Elaborado pelos autores.

5.1 – Resultado do Primeiro Semestre de 2019
De acordo com o inciso XXXIII do artigo 5º e o inciso II, § 3º do artigo 37 da
constituição federal, conjuntamente com a Lei 12.527/2011; Lei Distrital nº 4.990 / 2012 e o
Decreto Distrital nº 34.276 / 2013; as contas das entidades públicas são de livre acesso aos
cidadãos (públicas). Por meio do portal https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/ qualquer cidadão
consegue as informações que desejar sobre a CAESB, ressalvadas as informações pessoais
e as classificadas como ultrassecreta, secreta ou reservada.
Por meio deste portal o Sindágua obteve o desempenho da CAESB no primeiro
semestre, conforme quadro 03 abaixo:

Contas
Lucro Líquido
Contas a receber
(clientes)
Empréstimos e
Financiamentos

- 247.439.000,00

1º trimestre
2019
23.152.000,00

782.142.000,00

768.781.000,00 797.972.000,00

15.830.000,00

2,02%

818.416.000,00

787.977.000,00 760.842.000,00 - 57.574.000,00

-7,03%

2018

1º semestre
2019
32.526.000,00

Variação R$
Variação
2018 - 2019
%
279.965.000,00 213,15%

Quadro 03: Desempenho CAESB 1º semestre de 2019.
Fonte: CAESB por meio do portal https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/.

Como demonstrado no quadro 03 acima, a CAESB em 6 meses (1º semestre) já
reverteu o seu único prejuízo decenal, para uma situação de lucro líquido no importe de R$ 32
milhões, ou seja, uma variação de 213,15%. E quitou, no mesmo período, R$ 57 milhões de
seus empréstimos e financiamento, mesmo não recebendo totalmente as faturas de água,
tendo em vista o crescimento do “contas a receber” em R$ 15 milhões, em relação à 2018.
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Esta situação positiva tenderá a melhorar no 2º semestre de 2019, tendo em vista
que a CAESB obteve autorização da ADASA para o aumento da tarifa de água em 2,99% em
abril e 3,45% em junho13, faturamentos estes que impactarão o 2º semestre de 2019.

6.0 – CAESB AMBIENTAL
Por meio da Caesb Pública, o Distrito Federal dá o exemplo de como fazer a gestão
do maior patrimônio da humanidade, a água; garantindo água de qualidade para o
abastecimento de cada cidadão.
O Distrito Federal apesar de seus inúmeros olhos d’água e pequenos cursos hídricos,
se destaca pela universalização da distribuição de água tratada, pois a CAESB atende a 99%
dos moradores do Distrito Federal com água tratada. Um dos diferenciais da empresa é a
conquista de tratar 100% os esgotos coletados, não despejando esgoto in natura em nossos
mananciais, como em algumas cidades brasileiras; buscando também a universalização do
esgotamento sanitário.
A Caesb tem uma grande história de trabalho, talento e cuidados com a água e o
meio ambiente – os maiores mananciais são: o Descoberto, Santa Maria e o maior espelho
d’água: o Lago Paranoá.

Figura 8 – Barragem do Rio Descoberto.
13

Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/03/01/interna_cidadesdf, 740634/ tarifa-deagua-no-df-sera-2-99-mais-cara-a-partir-de-1-de-abril.shtml>. Acessado em 05 de agosto de 2019.
Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/04/30/conta-de-agua-fica-mais-cara-no-df-a-partir-de-1ode-junho.ghtml>. Acessado em 05 de agosto de 2019.
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Em 2015, após um longo período de amadurecimento do propósito da Política
Ambiental da Caesb, houve a elaboração de sete (07) Princípios Ambientais, cujos valores
contribuem para a mudança de paradigmas no âmbito corporativo; atualização das cinco (05)
Diretrizes e o acréscimo de uma sexta diretriz – incorporar a visão ambiental sistêmica nos
processos da Companhia. Além do enxugamento dos dezesseis (16) objetivos estratégicos
para apenas quatro (04), assim como o estabelecimento de um conjunto de Estratégias
Transversais para aprimoramento da interface ambiental das diversas áreas.
Cabe destacar que as inovações ambientais trazidas pela política implantada pela
empresa decorrem da mesma ser uma entidade pública e, se preocupar com o meio ambiente
em que ela está inserida, tendo em vista que empresas privatizadas deixam questões
ambientais de lado em busca do lucro, como os casos de Brumadinho e Mariana da Vale do
Rio Doce. Logo:

“A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) se compromete a
atuar em conformidade com os requisitos ambientais legais e regulatórios, a disseminar
a visão ambiental sistêmica e a promover a melhoria contínua dos seus processos,
produtos e serviços para consolidar um desempenho ambiental de excelência.”

Figura 9 – Barragem de Santa Maria.
Portanto, a empresa pública de saneamento ambiental tem o compromisso com a
necessidade de disseminar a visão ambiental sistêmica, de modo a fortalecer os princípios da
cooperação e da sustentabilidade, além dos demais princípios, pela integração dos
processos, pela sinergia das ações e pela otimização dos recursos naturais, conduzindo a
uma mudança de paradigma nas relações pessoais e interpessoais e, trazendo resultados
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significativos para a sociedade do Distrito Federal. Nessa perspectiva, uma empresa pública
compromete-se a desenvolver políticas públicas sustentáveis que protejam o meio ambiente e
preservem as gerações futuras, e não somente uma visão de lucro como se tem as entidades
privadas.

A Política Ambiental da Caesb tem alcance de desempenho ambiental de excelência,
consolidando a tradição da Companhia quanto a esse aspecto, traduzida no respeito e na
confiança depositada pela sociedade do DF.

Figura 10 – Estação de Tratamento de Água do Pipiripau.
Ao longo dos anos, a Caesb vem adotando conceitos voltados para o consumo e a
produção sustentáveis, sendo uma das primeiras empresas de saneamento do País a
estabelecer um conjunto de compromissos para melhorar seu desempenho ambiental – a
Empresa tem, inclusive, base nos preceitos da Norma NBR ISO 14.001.

Diferentemente de uma empresa privada de saneamento, a Caesb busca
desenvolver e implementar soluções de gestão em saneamento ambiental, contribuindo para
a saúde pública, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico.
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Figura 11 – Vertedouro da barragem de Santa Maria.
A Caesb estabelece indicadores e metas no seu planejamento estratégico, com o
objetivo de atender uma política púbica ambiental; dessa forma, abrange o uso sustentável de
resíduos sólidos e especiais, faz ações corretivas de gestão dos produtos químicos e
insumos, possui programas de uso consciente e sustentável de energia e água em suas
unidades e, principalmente, faz a gestão dos seus recursos hídricos com ações e atividades
para assegurar a qualidade e a quantidade de água das bacias hidrográficas de captação
para fins de abastecimento. Além de adotar ações de eficiência energética e controle de
perdas de água, promovendo debates educacionais sobre educação ambiental e
hidrossanitária.

Como exemplo, nas Estações de Esgoto da Asa Sul e Asa Norte foram realizadas
reformas com o objetivo de reduzir o odor gerado por essas estações que afetava os
moradores da região. As etapas de tratamento preliminar são cobertas e os gases liberados
são lavados. Com isso, o índice de reclamação da população diminuiu consideravelmente
nessas localidades. E para a melhoria da qualidade do lodo de esgoto, os biodigestores
foram reformados.
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Figura 12 – Estação de Tratamento de Esgoto da Asa Norte (ETE norte).
Tais reformas vão auxiliar na obtenção de um lodo (resíduo do tratamento do esgoto)
que poderá ter melhor reaproveitamento. Cabe destacar que, em uma eventual privatização
da Companhia, não existirá compromisso com a gestão ambiental e a proteção do meio
ambiente e da população, pois não haverá investimentos em infraestrutura para mitigar os
impactos do tratamento de esgoto, mas sim a redução dos gastos, visando o lucro.

Em todos os meses do ano, ocorre o monitoramento ambiental fundamentado na
realização de vistorias sistemáticas para se identificar, em bacias de mananciais, situações de
riscos, danos ou irregularidades ambientais no uso e ocupação do solo e/ou no uso dos
recursos hídricos, as quais possam promover impactos negativos sobre a qualidade e a
quantidade de água disponível para fins de abastecimento humano pela Caesb.

Figura 13 – Captação Estação de Tratamento de Água Cabeça de Veado.
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Um dos passos da busca da sustentabilidade, no ano de 2018, a Caesb implantou no
Edifício-sede uma usina fotovoltaica com capacidade para gerar até 50% da energia elétrica
necessária ao centro administrativo da Companhia, reduzindo assim suas contas com energia
elétrica do Edifico-Sede. Vide foto:

Figura 14 – Usina Fotovoltaica – Edifício-Sede.

7.0 - CAESB SOCIAL
A CAESB além de realizar investimentos em infraestrutura, na ampliação e
manutenção das redes de água e esgoto do distrito federal, investe em projetos sociais,
como:

7.1 - Projeto Golfinho
O objetivo do projeto é possibilitar à Caesb, como empresa cidadã, proporcionar aos
socialmente excluídos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a
educação sanitária e ambiental, o desenvolvimento da escrita, leitura e raciocínio lógico; o
acompanhamento escolar; o desenvolvimento de atividades esportivas, jogos cooperativos; e
a disseminação de valores humanos à construção da cidadania e fortalecimento da
autonomia social.

7.2 - Expresso Ambiental
O Expresso Ambiental é o ônibus de Educação Ambiental da Caesb. Nele é
apresentada uma maquete de 6 metros onde é possível apreciar o Ciclo do Saneamento,
desde a captação de água no manancial até a devolução do efluente tratado no corpo hídrico.
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Figura 15 – Expresso Ambiental da CAESB.

7.3 - Palestras Ambientais
A Caesb oferece palestras de educação ambiental para a comunidade, como escolas
públicas e privadas. Para obter informações ou esclarecer dúvidas, envie um e-mail
(educacaoambiental@caesb.df.gov.br) para a Gerência de Gestão Ambiental Corporativa
(PRHA).

7.4 - Projeto Biguá – Coleta de Óleo de Fritura Residual
O Projeto Biguá tem como objetivo desenvolver ações comunitárias de saneamento
ambiental, tratando de evitar que resíduos sejam descartados inadequadamente e venham a
poluir a água ou sobrecarreguem a rede de esgoto. Assim, com a finalidade de reduzir o
descarte inadequado de óleo de fritura, o Projeto dedica-se à coleta desse resíduo.

7.5 - Visitas às Estações de Tratamento de Água e Esgoto
A Caesb recebe em suas Estações de Tratamento de Água – ETA e nas Estações de
Tratamento de Esgoto – ETE visitas de estudantes, assim como, de técnicos de diversos
setores da sociedade, incluindo técnicos de diversas empresas de saneamento e
pesquisadores, por ser referência em tecnologia de tratamento de água e esgoto14.

7.6 - Disponibilização de Material Educativo Impresso
Folhetos, cartilhas, jogos, ilustrações e manuais educativos e técnicos da Caesb são
disponibilizados constantemente pela companhia.

14

Caesb/DF torna-se referência em tecnologia de tratamento de água. Disponível em
<https://www.tratamentodeagua.com.br/caesb-tecnologia-tratamento-agua/>. Acessado em 05 de agosto de 2019.
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Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação
e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Distrito Federal.
8.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Diante de todo o exposto, e por ser o SINDÁGUA-DF legítimo representante dos
empregados da CAESB, bem como conhecedor da real situação do saneamento público do
Distrito Federal, além dos fatos demonstrado que a privatização e/ ou abertura de capital da
companhia somente trará problemas ao Governo do Distrito Federal e à toda população do
Distrito Federal. Viemos solicitar a V. Exa. que se posicione de forma contrária a
qualquer forma de privatização da CAESB, por representar um atentado contra o
patrimônio da população brasiliense e à saúde pública.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que
se fizerem necessários.

Brasília-DF, agosto de 2019.
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