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RESUMO 

 

A assimetria de informação é um problema capital para as Agências Reguladoras, que são obrigadas a 

trabalhar com dados obtidos e tratados exclusivamente pelos prestadores de serviços regulados. Tais 

informações podem apresentar limitações de qualidade e confiabilidade, colocando em risco as análises que 

porventura sejam realizadas, principalmente aquelas relacionadas a definição de preços. 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), implementado desde 1995, sofre dessas 

limitações, em função do caráter declaratório de suas informações. No entanto, esta base é a mais madura do 

setor, contando com informações sobre os mais diversos aspectos do saneamento.  

 

Com a finalidade de resolver as limitações identificadas, a Associação Brasileira das Agências de Regulação 

(ABAR), por meio do Grupo de Indicadores da Câmara Técnica de Saneamento, amparada pelo artigo 23 

Inciso VIII da Lei nº 11.445/2007, propôs que as Agências poderiam ser as entidades responsáveis pela 

auditoria e certificação do SNIS, em uma parceria mutuamente benéfica.  

 

O presente artigo tem por objetivo discutir a adoção de procedimentos de auditoria e certificação das 

informações do SNIS como um caminho necessário para a melhoria da qualidade da regulação e da gestão no 

setor de saneamento. Promover a confiabilidade das informações é o primeiro passo para um desenvolvimento 

consciente do setor, sem isso não há condições de efetuar políticas, planejamento, gestão ou regulação com os 

níveis ideias de qualidade. 

 

 

Palavras-chave: Auditoria, Certificação, SNIS, Regulação, Saneamento. 

IX Congresso Brasileiro de Regulação - 3ª ExpoABAR
17 e 20 de agosto de 2015, Brasília - DF

309

mailto:samuel.costa@arsae.mg.gov.br


INTRODUÇÃO 

 

O acesso a informações é fundamental para o exercício da regulação dos serviços públicos. A atividade 

regulatória é realizada prioritariamente em ambientes com severas limitações à concorrência, sendo essencial a 

instituição de mecanismos de promoção de competição virtual entre prestadores, tendo em vista o 

estabelecimento de custos eficientes e tarifas módicas aos usuários. Além disso, as entidades de regulação 

devem promover o acompanhamento de metas contratuais, fiscalizar a qualidade e zelar pela universalização 

dos serviços. É evidente que as atribuições da regulação dependem integralmente da disponibilidade de 

informações de alta confiabilidade. 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é o maior e mais relevante banco de dados de 

saneamento do país, com informações e indicadores registrados desde 1995. O SNIS é gerido pelo Ministério 

das Cidades e coleta seus dados diretamente com os municípios e com os prestadores de serviços. 

Infelizmente, apesar de sua grande abrangência e utilidade, a aplicação do SNIS na regulação tem sido 

bastante limitada pelas seguintes questões: 

 

a) Confiabilidade: o caráter declaratório dos dados pelos prestadores de serviços gera risco moral, isto é, 

caso as informações sejam utilizadas pelas Agências Reguladoras com propósitos de instituição de 

incentivos tarifários, os prestadores poderiam manipular seus dados para obter melhores resultados 

(ABAR, 2014, p.4 e COSTA et al, 2014, p. 13); 

 

b) Classificação: não há classificação da qualidade das informações presentes no SNIS quanto à forma 

de obtenção, o que permitiria diferenciar informações precisas e estimadas e evitaria problemas relativos 

à comparação entre os dados. (ABAR, 2014, p.4); 

 

c) Rateio e Alocação: não são adotados critérios uniformes de alocação de informações de sistemas 

compartilhados para cada um dos municípios atendidos, ou de rateio de custos relativos a setores 

administrativos, em casos de municípios atendidos por prestadores regionais. Isso prejudica a 

comparação entre informações muito relevantes ao setor, por exemplo, os custos de pessoal. (ABAR, 

2014, p.4 e COSTA & CORTES, 2014, p.10). 

 

d) Defasagem: as informações são publicadas com uma defasagem de até dois anos em relação ao ano 

de referência, período em que os prestadores podem sofrem diversas alterações, prejudicando a utilização 

dessas informações pelas entidades reguladoras (ABAR, 2014, p.4 e COSTA et al, 2014, p. 13); 

 

São reconhecidos os esforços do Ministério das Cidades no aprimoramento do sistema, que tem trabalhado de 

forma árdua e com recursos limitados para a resolução de alguns desses pontos. Por exemplo, no intuito de 

mitigar a defasagem, o tempo de divulgação das informações tem sido reduzido a cada nova edição do SNIS. 

A equipe responsável pelo sistema também analisa os dados submetidos pelos prestadores, tanto com a 

introdução de mecanismos automatizados, quanto realizando questionamentos profissionais sobre eles, o que 

ajuda a elevar a confiabilidade das informações. Entretanto, tais medidas ainda não são suficientes para 

resolver o problema. Dessa forma, mesmo com os esforços empregados, há situações que ultrapassam as 

atribuições do Ministério das Cidades e, que dependem de outras entidades para serem resolvidas. 

 

A Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, também conhecida como Lei Nacional de Saneamento (LNS), 

estabelece em seu artigo 23 que as entidades reguladoras são responsáveis por editar normas relativas a 

dimensões técnica, econômica e social de prestação de serviços, abrangendo dentre os principais itens 

descritos, os planos de contas, os mecanismos de informação, auditoria e certificação (inciso VIII). Tal 

previsão legal de atribuições traz à tona a necessidade das Agências Reguladoras fornecerem o suporte ao 

SNIS, a fim de que o grave problema da confiabilidade das informações seja sanado. 

 

Da Silva e Sobrinho (2008) já haviam vislumbrado essa questão pouco após a publicação da LNS: 

 
Considerando serem as Agências Reguladoras as responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento do 

planejamento, pela certificação das informações dos prestadores de serviços, pela fiscalização e pela avaliação das 

tarifas, e, portanto, serem as usuárias mais intensivas dos sistemas de informações do setor, existe espaço para 

que elas atuem como gestoras dos sistemas de informações estabelecidos pelos titulares ou pelos responsáveis pelo 

planejamento nos níveis locais e regionais. Esse é o arranjo de gestão potencialmente mais eficiente e compatível 

com o proposto na concepção do SNIS, a ser sucedido pelo SINISA. Ademais, melhorias na infra-estrutura de 
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tecnologia de informação, evidenciadas com o crescimento da internet, tornaram possível a construção de 

sofisticadas redes de computadores com gerenciamento descentralizado do uso sem prejuízo da manutenção do 

controle estratégico do sistema. DA SILVA e SOBRINHO IN GALVÃO JR, 2008, p.355-356. 

 

Uma proposta recente que tem sido desenvolvida no âmbito da Associação Brasileira de Agências de 

Regulação (ABAR) busca soluções não apenas para o quesito da confiabilidade dos dados, mas ataca as outras 

três questões apresentadas. Na proposta elaborada pelo Grupo de Indicadores da Câmara Técnica de 

Saneamento da ABAR (CTSan), as Agências Reguladoras seriam responsáveis por auditar e certificar um 

conjunto de informações (consideradas essenciais) fornecidas ao SNIS pelos prestadores de serviços. (ABAR, 

2014). 

 

O presente trabalho tem por objetivo discutir a proposta da CTSan de adoção de processos de auditoria e 

certificação das informações do SNIS, entendidos tais procedimentos como um caminho necessário para a 

melhoria da qualidade da regulação e da gestão no setor de saneamento. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia deste artigo consiste em revisão bibliográfica dos recentes trabalhos, apresentações e atas da 

Câmara Técnica de Saneamento da ABAR (CTSan), de literaturas relacionadas ao tema de indicadores em 

saneamento e de auditoria e certificação de informações. 

 

O marco inicial da proposta da Abar sobre auditoria e certificação das informações do SNIS aconteceu com a 

apresentação “Informações e Indicadores”, realizada durante a reunião da CTSan de maio de 2013, em Belo 

Horizonte - MG. Na ocasião, foi exposta a necessidade legal do acompanhamento de informações e de 

indicadores de desempenho por parte das agências reguladoras, considerando o forte problema associado a 

ausência de confiabilidade dos dados disponíveis do setor. A apresentação propôs que fosse realizada uma 

parceria com o SNIS, a fim de que esses problemas fossem solucionados por meio da realização dos 

procedimentos de auditoria e certificação das informações a serem realizados pelas próprias Agências 

Reguladoras. A apresentação citava até mesmo a oportunidade de obtenção de recursos para o projeto junto ao 

Interáguas
1
.   

 

A recepção à proposta foi positiva, ensejando nova reunião na CTSan de Campo Grande - MS, em julho de 

2013. Na reunião foi discutida a necessidade de direcionar o trabalho, por meio da definição das dimensões de 

análise para os indicadores do SNIS. As dimensões demonstrariam o propósito global dos indicadores, a fim 

de facilitar a escolha de um grupo mais seleto e evitar a sobreposição dos aspectos cobertos por eles. Foram 

definidas seis dimensões de análise, quais sejam: 

 

 Universalização: Demonstram o grau de cobertura e/ou atendimento da prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a população. Funcionam como 

instrumentos para a introdução e avaliação de políticas públicas no que tange a universalização. 

 Eficiência: Permitem a avaliação da eficiência dos operadores na prestação dos serviços. Importantes 

instrumentos para introdução de padrões de desempenho pelas agências reguladoras. 

 Qualidade: Possibilitam verificar se os padrões mínimos de qualidade dos serviços, estabelecidos 

pela normatização vigente, são atendidos. 

 Econômico-Financeiro: Se propõem a analisar a situação econômico-financeira da prestação dos 

serviços. 

 Contexto: Itens que são importantes para explicar ou justificar os resultados dos indicadores 

avaliados nas outras dimensões, porém, fogem à gerência dos prestadores de serviços. 

 Socioambiental
2
: Análise de aspectos sociais e ambientais, tais como a verificação da existência de 

procedimentos de faturamento de Tarifa Social e o atendimento a legislações e normatizações 

ambientais. 

                                                             
1
 O Programa de Desenvolvimento do Setor Água (INTERÁGUAS) tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da capacidade de 

planejamento e gestão no setor água no Brasil. O programa nasceu da necessidade de se buscar uma melhor articulação e coordenação de 

ações no setor água, melhorando sua capacidade institucional e de planejamento integrado. O programa é financiado pelo Banco Mundial 

e envolve o Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional. (http://interaguas.ana.gov.br/).    
2 Não foi possível identificar informações no SNIS sobre essa dimensão. 
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Na reunião da CTSan realizada em Porto Alegre - RS, em outubro de 2013, deu-se continuidade aos trabalhos. 

Foi efetuado o tabelamento de todos os indicadores e informações do SNIS, sendo os indicadores classificados 

de acordo com as dimensões definidas na reunião anterior e os problemas (categorizações) aos quais eles 

pretendiam responder. Para tornar as discussões mais produtivas, foi sugerido pela Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) uma 

seleção preliminar de indicadores, além de apresentados alguns possíveis substitutos, tornando mais simples a 

decisão sobre os melhores indicadores para responder a cada categorização. Por fim, criou-se o Grupo de 

Indicadores, uma comissão específica da CTSan para o prosseguimento do projeto composta por dois grupos 

de análise, sendo um econômico-financeiro e outro técnico-operacional. Os grupos contavam com 

representantes da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), Agência 

Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Mato Grosso do Sul (AGEPAN), Agência Estadual de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), Agência Municipal de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (ARGESA), Agência Reguladora de 

Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI), Agência Reguladora de Saneamento e 

Energia (ARSESP), Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgotamento do Estado de Minas Gerais 

(ARSAE-MG), Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (ARES-PCJ). 

 

A partir de então, abriu-se o período de um mês para o recebimento de contribuições de todas as agências 

sobre os trabalhos desenvolvidos. As contribuições recebidas foram compiladas pela coordenação do Grupo de 

Indicadores, tendo os resultados sido apresentados na reunião da CTSan de São Paulo, em novembro de 2013. 

Na mesma reunião foi apresentada a possibilidade de realizar uma subdivisão entre os indicadores 

selecionados, qual seja: 

 

 Conjunto Completo: O conjunto completo de indicadores foi acordado tendo em vista as 

necessidades das agências reguladoras mais estruturadas. Era composto por 20 indicadores e 38 

informações.  

 Conjunto Alternativo: Diversas agências participantes da CTSan ainda estavam em processo de 

estruturação, portanto, ainda não dispunham de recursos e de pessoal suficiente para o 

comprometimento integral com este trabalho. Dessa forma, foi acordada a redução do conjunto citado 

anteriormente para um conjunto alternativo de indicadores, a fim de viabilizar a participação dessas 

agências no projeto. O conjunto alternativo é composto por 11 indicadores e 27 informações. A 

medida que essas agências se consolidassem, esperava-se que fosse realizada a migração para o 

conjunto completo.  

 

As propostas foram novamente encaminhadas à contribuição das demais agências reguladoras. A reunião da 

CTSan em Natal, realizada em março de 2014, foi responsável pela apreciação final das contribuições 

recebidas, promovendo algumas alterações nos conjuntos de indicadores definidos na reunião de São Paulo. 

Foi abordada de maneira mais incisiva a questão da auditoria e certificação das informações, além de 

estabelecida informalmente a parceria com o SNIS. Adicionalmente, foi definida a redação da Nota Técnica 

CTSan-Abar 01/2014: Informações e Indicadores de Água no Contexto Regulatório, a fim de reunir os 

aspectos discutidos durante aproximadamente um ano de trabalho, e dar o encaminhamento ao Ministério das 

Cidades. Assim, seria possível a elaboração de um termo de referência, visando a contratação de uma empresa 

executora do projeto por meio de recursos do Interáguas. 

 

A referida Nota Técnica consubstanciou o trabalho da CTSan, resumido na Figura 1. Dos cerca de 80 

indicadores e 130 informações contidas no SNIS, foram selecionados 16 indicadores, compostos por 34 

informações. É importante ressaltar que o conjunto completo foi renomeado como Grupo Padrão de 

Indicadores e o conjunto alternativo teve seu nome alterado para Grupo Básico de Indicadores, este último 

contendo 10 indicadores e 25 informações. As figuras 2 e 3 exibem a seleção efetuada pela Abar e a Tabela 1 

relaciona as informações constantes em ambos os Grupos de Indicadores. 

 

A Nota Técnica da Abar deixa evidente que a seleção de indicadores para o projeto de auditoria de processos e 

de certificação de informações, não visava estabelecer os melhores indicadores a serem adotados por todos 

reguladores e outros agentes do setor. Isto porque era necessário reconhecer que existem diversidades de 

perspectivas e de prioridades entre as Agências que dependem da realidade regional, do objetivo e mesmo do 

estágio de desenvolvimento de cada instituição. Dessa forma, o objetivo principal não era promover um 
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conjunto de indicadores de uso universal, mas estabelecer um caminho que possibilitasse implantar auditoria 

de processos e de certificação de informações pelos reguladores que aderissem ao projeto, de maneira a 

viabilizar a produção de informações confiáveis. 

 

 

 
Figura 1 – Definição de Escopo de Auditoria e Certificação das Agências Reguladoras 

Fonte: Elaboração própria 

 

Portanto, a seleção da CTSan-Abar teve como objetivo cobrir as mais relevantes dimensões da prestação dos 

serviços, incluir indicadores que poderiam ter aplicação direta e que adotassem em sua formulação 

informações essenciais do setor passíveis de auditoria e certificação. Caso as informações mais significativas 

estiverem presentes na seleção e forem certificadas, cada instituição pode gerar os indicadores mais 

apropriados segundo seus objetivos. 

 

A seleção de indicadores ficou circunscrita às informações disponíveis no SNIS e respeitou prioritariamente o 

interesse da regulação. Entretanto, foi ressaltado que caso o projeto tivesse prosseguimento, em uma etapa 

seguinte, as Agências Reguladoras iriam enviar uma sugestão ao SNIS para o aprimoramento de alguns 

indicadores e de inclusão de outros, identificados como relevantes mas ausentes na base do sistema nacional, 

que viessem atender objetivos regulatórios. Esse documento foi redigido e encaminhado ao Ministério das 

Cidades em outubro de 2014, com o título de Sugestão de Indicadores para a Inclusão no Sinisa. (ABAR, 

2014b). 
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DIMENSÕES

IN023 IN024 IN016

Índice de Atendimento Urbano 

de Água

Índice de Atendimento Urbano 

de Esgoto Referido aos 

Municípios Atendidos com 

Água

Índice de Tratamento de 

Esgoto

IN084 IN082

Incidência das Análises de 

Coliformes Totais Fora do 

Padrão

Extravasamentos de esgotos 

por extensão de rede 

IN008 IN009 IN011 IN026

Despesa Média Anual por 

Empregado
Índice de hidrometração Índice de macromedição 

Despesa de Exploração por m3 

Faturado

IN049 IN060 IN102

Índice de Perdas na 

Distribuição

Índice de Despesa por 

Consumo de Energia Elétrica 

nos Sistemas de Água e 

Esgotos

Índice de Produtividade de 

Pessoal Total

IN030

Margem da despesa de 

exploração

IN001 IN020 IN053

Densidade de Economias de 

Água por Ligação 

Extensão da Rede de Água por 

Ligação 

Consumo Médio de Água por 

Economia

GRUPO PADRÃO DE INDICADORES

UNIVERSALIZAÇÃO

QUALIDADE

ECONÔMICO

FINANCEIRO

CONTEXTO

EFICIÊNCIA

 
Figura 2 – Grupo Padrão de Indicadores da CTSan-Abar 

Fonte: Elaboração Própria 

DIMENSÕES

IN023 IN024 IN016

Índice de Atendimento Urbano 

de Água

Índice de Atendimento Urbano 

de Esgoto Referido aos 

Municípios Atendidos com 

Água

Índice de Tratamento de 

Esgoto

IN084

Incidência das Análises de 

Coliformes Totais Fora do 

Padrão

IN009 IN026

Índice de hidrometração 
Despesa de Exploração por m3 

Faturado

IN049 IN102

Índice de Perdas na 

Distribuição

Índice de Produtividade de 

Pessoal Total

IN001 IN053

Densidade de Economias de 

Água por Ligação 

Consumo Médio de Água por 

Economia

GRUPO BÁSICO DE INDICADORES

UNIVERSALIZAÇÃO

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

ECONÔMICO

FINANCEIRO

CONTEXTO

 
Figura 3 – Grupo Básico de Indicadores da CTSan-Abar 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 1: Lista de Informações presentes nos indicadores selecionados da CTSan-Abar 

 

Código 
Grupo 

Padrão 

Grupo 

Básico 
Informação 

AG002 x x Quantidade de ligações ativas de água 

AG003 x x Quantidade de economias ativas de água 

AG004 x x Quantidade de ligações ativas de água micromedidas 

AG005 x   Extensão da rede de água 

AG006 x x Volume de água produzido 

AG010 x x Volume de água consumido 

AG011 x x Volume de água faturado 

AG012 x   Volume de água macromedido 

AG018 x x Volume de água tratada importado 

AG019 x x Volume de água tratada exportado 

AG021 x   Quantidade de ligações totais de água 

AG024 x x Volume de água de serviço 

AG026 x x População urbana atendida com abastecimento de água 

AG028 x   Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água 

ES002 x x Quantidade de ligações ativas de esgoto 

ES003 x x Quantidade de economias ativas de esgoto 

ES004 x   Extensão da rede de esgoto 

ES005 x x Volume de esgoto coletado 

ES006 x x Volume de esgoto tratado 

ES007 x x Volume de esgoto faturado 

ES013 x x Volume de esgoto bruto importado 

ES014 x x Volume de esgotos bruto importado tratado nas instalações do importador 

ES015 x x Volume de esgotos bruto exportado tratado nas instalações do importador 

ES026 x x População Urbana Atendida com Esgotamento Sanitário 

ES028 x   Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos 

FN001 x   Receita operacional direta total 

FN010 x x Despesa com pessoal próprio 

FN013 x   Despesa com energia elétrica 

FN014 x x Despesa com serviços de terceiros 

FN015 x x Despesas de exploração (DEX) 

FN026 x x Quantidade total de empregados próprios 

QD011 x   Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados 

QD026 x x Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes totais 

QD027 x x Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes totais com resultados fora do padrão 

Total 34 25 

 Fonte: (ABAR, 2014, p.25) 
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PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA E DE CERTIFICAÇÃO 

 

Se aprovada a proposta da CTSan-Abar, os procedimentos de auditoria e de certificação deverão ser adotados 

sobre as informações selecionadas, que poderiam respeitar um fluxo similar ao proposto em Costa (2013) e 

replicado na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Proposta para o processo de auditoria e certificação das informações do SNIS. 

Fonte: Adaptado de COSTA, 2013, p.54. 

 

Na Figura 4 é estabelecida uma divisão lógica de papéis entre prestador de serviços (1 a 4) e Agência 

Reguladora (5 a 8). Um maior detalhamento dessas atividades é descrito nos itens a seguir: 

 

1) Coleta de informações: O prestador de serviços é responsável por registrar informações 

decorrentes de sua atividade, necessárias a gestão de seu negócio e para o atendimento de 

demandas externas, bem como dos titulares, Agências Reguladoras, Ministério Público e outras 

entidades interessadas;  

2) Envio de informações para a Base de Dados: As informações coletadas são enviadas para uma ou 

mais Bases de Dados (sejam ou não estruturadas); 

3) Verificação da consistência dos dados: As informações presentes nas Bases de Dados estão 

sujeitas a uma série de inconsistências, que podem ser relacionadas aos procedimentos de 

preenchimento ou de obtenção de informações. Para tanto, os dados deveriam sofrer uma crítica 

interna pelo prestador de serviços antes de seguirem para o próximo nível;  

4) Consolidação de dados em uma base única, construção de relatório e envio de informações à 

Agência: Após crítica interna dos dados e retificação de inconsistências percebidas, os 

prestadores deveriam manter uma Base de Dados Consolidada (Data Warehouse ou Armazém de 

Dados), dos quais seria possível o encaminhamento de informações para as Agências 

Reguladoras e demais entidades interessadas. 

 

De acordo com o fluxo proposto, uma vez recebidas as informações dos prestadores, as Agências Reguladoras 

passam a assumir a responsabilidade de auditar e certificar os dados dos prestadores de serviços, de acordo 

com os passos descritos a seguir: 
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5) Auditoria das informações: A auditoria proposta para as Agências Reguladoras será alvo de um 

manual de procedimentos, a ser elaborado por empresa vencedora de licitação com critérios a 

serem definidos em termo de referência pelo Ministério das Cidades, com recursos obtidos no 

âmbito do Interáguas; 

6) Certificação das informações: O referido manual deverá conter também os procedimentos para 

certificação de informações, a fim de que sejam categorizados os dados segundo sua 

qualidade/assertividade; 

7) Submissão do certificado de qualidade de informações: O certificado de qualidade das 

informações será elaborado pelas Agências Reguladoras e submetido aos prestadores e ao SNIS; 

8) Envio dos dados ao SNIS: Os dados auditados e certificados são encaminhados pelas Agências 

ao SNIS. Após esta etapa será iniciado um novo ciclo de auditorias, o que contribuirá para o 

aperfeiçoamento contínuo dos processos internos dos prestadores.  

 

Araújo (2004) contextualiza que o termo “auditoria” inicialmente foi utilizado pelos ingleses para designar, 

exclusivamente, o conjunto de procedimentos técnicos para a revisão de registros contábeis. O autor 

argumenta que atualmente prevalece o sentido mais amplo da palavra, que diz respeito a comparação imparcial 

entre um fato concreto e o desejado, com o intuito de expressar opinião ou de emitir comentários, 

materializados em relatórios específicos. 

 

Quanto à forma de realização da auditoria, Araújo (2004) ainda ressalta que existem duas, a saber: a) 

Auditoria Externa: é a auditoria realizada por profissionais qualificados, que não são empregados da 

administração auditada, com o objetivo precípuo de emitir uma opinião independente, com base em normas 

técnicas, sobre a adequação ou não das demonstrações contábeis; b) Auditoria Interna: é a auditoria realizada 

por profissionais vinculados à entidade auditada. Além das informações contábeis, preocupam-se também com 

os aspectos operacionais.  

 

O procedimento sugerido para as agências reguladoras seria realizado por profissionais que não são 

empregados da administração auditada, com o objetivo de emitir uma opinião independente baseada em 

normas técnicas, sobre a adequação ou não das informações contábeis e operacionais da entidade. Isso se 

aproxima bastante do conceito de auditoria externa, no entanto, englobando a necessidade de observação de 

quesitos operacionais. 

 

O objetivo final das auditorias é certificar sobre a existência de erros e fraudes que podem poluir as 

informações ofertadas pelos prestadores. De acordo com a NBC TA 240, norma técnica de auditoria 

independente elaborada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o fator distintivo entre fraude e erro 

está no fato de ser intencional ou não a ação subjacente que resulta em distorção, sendo o primeiro 

caracterizado como fraude e o segundo como erro. 

 

Deve ser ressaltado que, como afirmado pela NBC TA 200, item 51, devido às limitações inerentes de 

auditoria, há um risco inevitável de que algumas distorções relevantes podem não ser detectadas, mesmo que a 

auditoria seja devidamente planejada e realizada de acordo com as normas pertinentes. Portanto, não espera-se 

ou exige-se que as informações finais certificadas sejam isentas de distorções, mas sim que o risco de presença 

de distorções nas mesmas seja reduzido. 

 

Feita essa ressalva, passa-se à discussão da metodologia de auditoria a sugerida para a certificação das 

informações do SNIS, conhecida como COSO Framework. COSO ou Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission é uma organização privada dedicada a melhorar a performance e a governança 

organizacional das empresas através de controles internos, gerência de riscos e controle de fraudes. É 

importante destacar que, embora existam outras metodologias que atendam a esse propósito, a Deloitte 

publicou em 2003 o texto “Lei Sarbanes-Oxley - Guia para melhorar a governança corporativa através de 

eficazes controles internos”, recomendando a adoção da metodologia do COSO, uma vez que esperava-se que 

ela se tornaria o modelo dominante, o que vem sendo verificado nos últimos anos. 

 

O ponto de partida do COSO é a definição de controle interno, entendido como um processo desenvolvido 

para garantir, com razoável certeza, que sejam atingidos os objetivos da empresa. No caso das agências 
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reguladoras, o objetivo almejado seria a construção de indicadores do SNIS com informações fidedignas para 

cada um dos municípios. 

 

Tendo em vista que controle interno é um processo, é importante tomar conhecimento sobre seus cinco 

elementos constituintes, que são inter-relacionados (BCB, Cosif, 2014): 

 

 Ambiente de controle: é a cultura de controle da entidade. Um ambiente de controle é efetivo quando 

as pessoas da entidade sabem quais são suas responsabilidades, os limites de sua autoridade e se têm 

a consciência, a competência e o comprometimento de fazerem o que é correto de maneira correta. 

 

 Avaliação e gerenciamento dos riscos: é a identificação e análise dos riscos associados ao não 

cumprimento das metas e objetivos operacionais, de informação e de conformidade. Este conjunto 

forma a base para definir como estes riscos devem ser gerenciados. 

 

 Atividade de controle: são atividades que, quando executadas a tempo e maneira adequados, 

permitem a redução ou administração dos riscos. 

 

 Informação e comunicação: a comunicação é o fluxo de informações dentro de uma organização. As 

informações recebidas, de maneira formal ou informal, de fontes externas ou internas devem ser 

identificadas, capturadas, verificadas quanto à sua confiabilidade e relevância, processadas e 

comunicadas às pessoas que as necessitam de maneira tempestiva e adequada. 

 

 Monitoramento: é a avaliação dos controles internos ao longo do tempo, de modo a verificar se eles 

estão sendo efetivos ou não. Controles são eficientes quando há uma razoável certeza: (i) do grau de 

atingimento dos objetivos operacionais propostos; (ii) de que as informações fornecidas pelos 

relatórios e sistemas corporativos são confiáveis; e (iii) de que leis, regulamentos e normas 

pertinentes estão sendo cumpridos. 

 

Portanto, verifica-se que a metodologia de auditoria aqui proposta não tem como objetivo determinar a 

exatidão das informações apresentadas pelos prestadores, mas sim assegurar que o processo de sua geração 

seja seguro e confiável. Consequentemente, quanto mais seguro for o processo de geração da informação, 

menor será a probabilidade de que as informações fornecidas apresentem distorções, sejam elas provenientes 

de erros ou fraudes.  

 

Os procedimentos de auditoria a serem utilizados nesse caso são os chamados testes substantivos, que visam, 

segundo a extinta NBC T 11, a obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados 

produzidos pelo sistema de informações da entidade.
3
 O objetivo dos procedimentos substantivos aplicados no 

trabalho é garantir que os números obtidos ao final de cada processo avaliado sejam os mesmos informados às 

Agências Reguladoras e, consequentemente, ao SNIS. Alguns exemplos de testes substantivos são: cheques de 

saldos totais com planilhas financeiras e operacionais da empresa, confronto com as demonstrações financeiras 

publicadas com o parecer da auditoria externa, confronto dos valores com bases de dados externas (IBGE, 

PNAD, etc.), entre outros. Caso sejam identificados erros nas informações através dos procedimentos 

substantivos, o manual de auditoria deveria prever os critérios de extrapolação dos erros para o valor final de 

cada dado. 

 

Além dos itens anteriormente abordados, entende-se como essencial que o manual detalhe: 

 

 Checklists: As informações deverão ser obtidas por equipes das Agências em visitas técnicas feitas às 

entidades reguladas.  Nessas visitas, as equipes preencherão checklists que detalharão os principais 

controles que devem ser observados para garantir a segurança no processo de transmissão da 

informação. Os modelos desses documentos integrarão o manual e serão elaborados a partir do 

mapeamento dos riscos dos processos geradores das informações selecionadas do SNIS.  

 

                                                             
3
 A NBC TA 300, que substituiu a NBC T 11, também faz referência aos testes substantivos, porém, a definição é menos clara que a da 

nota anterior, apesar de ainda fazer referência à mesma metodologia: procedimento substantivo é aquele planejado para detectar 
distorções relevantes ao nível de afirmações, incluindo testes de detalhes e procedimentos analíticos substantivos. 
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As perguntas presentes no checklist devem ser de fácil e inequívoca interpretação, assim como suas 

possíveis respostas. A Figura 1 ilustra um desses documentos a partir do exemplo do processo de 

auditoria da Receita Operacional. 

 

Hidrometração Controle Contábil

R1/C1 R4/C4

1. Percentual de Hidrometração 5. Controle de Informações Contábeis

A. Superior a 95% A. Sistema Automatizado

B. Entre 80% e 95% B. Controle Manual

C. Menor que 80%

6. Registro em Conta Contábil Separada por Município e 

Atividade

2. Tempo médio de aferição de hidrômetros A. Sim

A. Menor que 5 anos B. Não

B. Maior que 5 anos

7. Auditoria Interna

R2/C2 A. Sim, frequência mensal

3. Os procedimentos de faturamento são normatizados? B. Sim, frequência plurimensal ou anual

A. Sim C. Não

B. Não

Controle Comercial R4/C5

R3/C3 8. Auditoria Externa

4. Controle de Informações Comerciais A. Sim, por entidade independente

A. Sistema Automatizado B. Sim, por órgãos governamentais

B. Controle Manual C. Não

Receita Operacional

 
Figura 5: Exemplo de checklist a constar no manual de auditoria (Receita Operacional) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Critérios de confiabilidade automáticos da informação: Após o preenchimento do checklist em um 

sistema padronizado
4
, o auditor deverá obter automaticamente o grau de confiabilidade a ser atribuído 

cada informação. A definição dos graus de confiança da informação e dos parâmetros de comparação 

com o valor máximo serão estabelecidos em parceria com a consultoria contratada. 

 

Faixa de 

confiabilidade 
Definição 

★★★ 

Fonte de dados altamente confiável: dados com base em registros seguros, procedimentos, 

investigações ou análises que são devidamente documentados e reconhecidos como os melhores 

métodos de avaliação disponíveis. 

★★ Fonte de dados razoavelmente confiável: pior que ★★★, melhor que ★. 

★ 
Fonte de dados não confiável: dados baseados em extrapolação de amostras limitadas e pouco 

confiáveis ou em suposições 

Figura 6: Exemplo de Faixas de Confiabilidade das Informações 

Fonte: ABAR, 2014, p. 28. 

 

O trabalho da consultoria deverá contemplar a elaboração de um manual de melhores práticas de gestão de 

informações direcionado aos prestadores de serviços, para que eles possam entender o caminho crítico a ser 

tomado no desenvolvimento da qualidade de suas informações. Adicionalmente, deverão ser promovidos 

cursos sobre as metodologias propostas e a promoção de campanhas piloto de auditoria e certificação, a fim de 

capacitar os profissionais das Agências Reguladoras e consolidar as novas práticas no território nacional. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

O trabalho de auditoria e certificação das informações do SNIS pelas Agências Reguladoras poderá promover 

uma série de potencialidades, enumeradas a seguir: 

 

                                                             
4
 Em um momento inicial, poderá ser utilizada uma planilha eletrônica padronizada. 
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 Maior confiabilidade das informações: A auditoria dos dados das empresas terá como consequência a 

redução da assimetria de informações entre prestadores, reguladores, poder concedente e usuários, 

contribuindo para a transparência e o controle social sobre a prestação dos serviços de saneamento e 

para a formação de políticas públicas; 

 

 Regulação por comparação: Uma vez que a competição no setor de saneamento é extremamente 

limitada, devido à sua condição de monopólio natural, os reguladores têm a função de substituir o 

mercado, procurando instituir incentivos que seriam presentes num mercado concorrencial. Para que 

isso ocorra, cada vez mais, se recorre a regulação por comparação (MARQUES, 2005). O trabalho 

aqui apresentado validaria essa prática, já que os dados auditados formariam um benchmarking 

confiável, limitando a possibilidade de erros ou fraudes e viabilizando sua utilização com a finalidade 

de conformação tarifária; 

 

 Monitoramento constante da prestação de serviços: Durante todo o processo de auditoria, os 

processos dos prestadores serão monitorados, o que permite que os pontos de melhoria sejam 

identificados rapidamente tanto pelo prestador quanto pelo regulador estimulando a melhoria 

contínua da gestão;  

 

 Seleção de amostra e aspectos de fiscalização de campo: O acompanhamento dos indicadores de 

desempenho dos prestadores poderá ser utilizado como um dos fatores de seleção/priorização de 

municípios e/ou sistemas a serem fiscalizados, o que deveria conduzir a uma melhor distribuição de 

recursos e otimização do tempo nas fiscalizações in loco; 

 

 Acompanhamento de contratos de concessão e programa: Os indicadores de desempenho em 

conjunto com as informações auditadas poderão ser úteis na elaboração dos novos contratos entre 

prestador e poder concedente, pois será possível fazer uma avaliação fidedigna da prestação de 

serviços e do cumprimento das metas estabelecidas nos contratos com reduzida assimetria de 

informações; 

 

 Sunshine Regulation e Controle Social: A metodologia de Regulação Sunshine firma-se na 

publicidade, comparação e discussão pública dos resultados do desempenho dos prestadores. Esse 

método não fixa tarifas e seu poder coercivo é, quase sempre, limitado. Porém, a exposição e a 

discussão pública do comportamento do regulado desencadeia efeitos positivos, introduzindo 

competitividade entre os prestadores e conduzindo ao aumento progressivo da performance em todo o 

setor (MARQUES, 2005). A força desse tipo de regulação reside no aumento da participação social 

no setor, tornando-a um agente ativo que exige uma prestação de serviços de qualidade a preços 

módicos; 

 

 Redução do lapso temporal da publicação dos dados do SNIS: Atualmente, os dados do SNIS são 

publicados com cerca de dois anos de atraso em relação ao ano de referência. Esse fato tem como 

resultado análises de dados defasadas em relação à realidade, o que pode implicar em diagnósticos e 

políticas públicas inadequadas. A razão de tal demanda de tempo para publicação dos dados tem, em 

suas raízes, o período necessário para realização da consistência dos dados por parte do Ministério 

das Cidades. Uma vez que esse trabalho será realizado pelas Agências Reguladoras, o lançamento dos 

dados poderá ser feito em menor tempo e, portanto, mais próximo do ano de referência, resultando 

em diagnósticos e políticas públicas mais condizentes com a realidade. 

 

Apesar das enumeradas potencialidades do trabalho de auditoria e certificação dos indicadores do SNIS pelas 

Agências Reguladoras, ressalta-se que existem alguns fatores que podem dificultar a sua aplicação. Entre eles, 

destacam-se: 

 

 Deslocamento de equipes: A auditoria de processos e informações envolve, necessariamente, o 

deslocamento de servidores tanto das áreas técnico-operacionais quanto das áreas econômico-

financeiras para as dependências dos prestadores. Por mais que estime-se que tal deslocamento possa 

ser minimizado aproveitando-se as visitas de rotina, sabe-se que as agências reguladoras não dispõem 

de um grande quadro de pessoal. Dessa forma, é essencial que as agências planejem o remanejamento 
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de pessoas para que este trabalho possa ser realizado com qualidade sem, contudo, comprometer suas 

demais atividades; 

 

 Os resultados não são imediatos: Os resultados de melhorias de processo resultantes de 

procedimentos de certificação e auditoria não são percebíveis de imediato, justamente por demandar 

tempo para que os riscos do setor sejam mapeados, avaliados e que tenham seus controles 

implementados e funcionando de forma efetiva. Dessa forma, é imprescindível que a ausência de 

resultados tempestivos não comprometa a continuidade e o empenho no projeto por parte das 

Agências Reguladoras; 

 

 Obtenção de recursos para o manual: Um trabalho de magnitude nacional, que visa melhorar a maior 

base de dados do setor de saneamento do país e que envolve o empenho de dezenas de agências 

reguladoras não possui um baixo custo. Por esse motivo, a obtenção de financiamento junto ao 

Interáguas é crucial para o êxito do trabalho. 

  

 Necessidade de adesão das Agências Reguladoras: O sucesso desse trabalho depende crucialmente 

do envolvimento das agências reguladoras do setor de saneamento do Brasil, pois serão elas, em 

última instância, que executarão o trabalho de auditoria e certificação das informações.  Conforme 

apresentação realizada em março de 2015 na CTSan da ABAR (Salvador), aproximadamente 20 

Agências Reguladoras já haviam manifestado formalmente a sua intenção em participar do projeto 

como entidades responsáveis pela auditoria e certificação dos dados do SNIS. Tais Agências seriam 

responsáveis pela regulação de aproximadamente 30 milhões de usuários dos serviços de água e 18 

milhões de usuários dos serviços de esgotamento sanitário. 

 

 

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES 

 

O presente artigo tem como objetivo discutir a proposta da CTSan-ABAR sobre a adoção de processos de 

auditoria e certificação das informações do SNIS pelas Agências Reguladoras. Entende-se que a referida 

proposta cobre as limitações do Sistema Nacional, viabilizando uma série de potencialidades. 

 

Os processos de auditoria e certificação devem ser realizados seguindo as diretrizes de um manual a ser 

elaborado por uma consultoria contratada no âmbito do Interáguas, através de parceria entre a ABAR e o 

Ministério das Cidades. A qualidade do referido manual é crucial para o sucesso do trabalho devendo estar em 

conformidade com as melhores práticas internacionais, principalmente de auditoria, em particular sobre a 

metodologia COSO. O manual deve estabelecer as diretrizes que padronizem os procedimentos de coleta, 

tratamento e exportação das informações, bem como os dados gerados, para cada uma das diferentes Agências 

Reguladoras no Brasil com adesão ao projeto. Neste manual, também poderiam ser imputadas regras de rateio 

e alocação de informações, o que promoveria uma melhor comparabilidade entre as informações de 

municípios com prestação de serviços regionalizada. 

 

Caso os entes reguladores assumam a posição de auditores dos dados provenientes de seus prestadores de 

serviços regulados, torna-se possível reduzir o lapso temporal da coleta de dados do SNIS, além de otimizar o 

trabalho do Ministério das Cidades no tratamento individualizado de informações inconsistentes com os 

prestadores. Como a realização da coleta de informações (anualizadas) é feita alguns meses após o fechamento 

do exercício, a atribuição dessa responsabilidade às Agências, possibilita a recepção mensal dos dados (ou até 

em períodos menores, de acordo com a relevância da informação), para então promover os procedimentos de 

verificação e proceder seu envio ao Sistema Nacional, agilizando o processo. 

 

Com os procedimentos de auditoria e certificação das informações, torna-se ainda possível classificar os dados 

conforme seu nível de precisão. A classificação, padronizada pelo manual, pode ser realizada através de 

preenchimento de checklists em fiscalizações de rotina e visitas periódicas de auditores/fiscais às sedes dos 

prestadores de serviços, assim como efetuado por auditorias independentes. 

 

Por fim, a elaboração de um manual de melhores práticas, a fim de orientar os prestadores sobre 

procedimentos de auditoria e certificação, representará o caminho crítico de evolução no tratamento das 

informações. Dessa forma, Agências e os prestadores regulados poderão trabalhar em conjunto para o alcance 

de resultados positivos para a sociedade. 
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Tais procedimentos são compreendidos como um caminho necessário para a melhoria da qualidade da 

regulação e da gestão no setor de saneamento. A disponibilidade de informações possibilita ao poder titular 

efetuar planejamento de qualidade, às entidades reguladoras reduzir a assimetria de informações, aos usuários 

maior transparência e a possibilidade de exercer o controle social e, por fim, aos prestadores de serviços 

melhoria da gestão de suas operações.  

 

A integração entre Ministério das Cidades e ABAR se torna essencial para o alinhamento de expectativas entre 

as entidades, a fim de que sejam realizados esforços conjuntos no sentido da obtenção de recursos para do 

projeto. O trabalho demandará tempo considerável para seu desenvolvimento, ensejando a capacitação dos 

profissionais de auditoria e certificação e a posterior aplicação dos procedimentos sobre os prestadores de 

serviços. 

 

Seria possível parafrasear o autor W. E. Deming
5
 (1990), afirmando: “o que não pode ser medido e registrado 

com confiabilidade, não pode ser corretamente gerenciado”. Sem informações de qualidade não há política, 

planejamento ou execução eficazes e eficientes. Promover a confiabilidade das informações é o primeiro passo 

para um desenvolvimento consciente do setor de saneamento. O SNIS tem buscado tais objetivos desde 1995, 

mas agora pode encontrar nas Agências Reguladoras e na ABAR parceiros que poderão colaborar fortemente 

com esse processo, a fim de que sejam alcançadas a melhoria da qualidade da regulação e da gestão no setor. 
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