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Folha Resumo 

No dia 21/09/2022 foi publicada pela Abcon/Sindcon a “Nota Técnica: Análise das informações 

solicitadas no âmbito do Projeto Acertar”. Nela foram expostos – resumidamente - os seis 

argumentos enumerados  abaixo, esclarecidos pela ABAR nos comentários subsequentes: 

 

1. Geração de custos relevantes para as concessionárias (desequilíbrio de contrato): 

Consideramos que não há custos substanciais adicionais para a geração das 

informações solicitadas e, quando houver, poderão ser, de comum acordo com as 

agências reguladoras, considerados como custos regulatórios, consequentemente 

com efeitos neutros para a concessão e o equilíbrio contratual. Pode efetivamente 

ocorrer custos adicionais iniciais nos casos em que os prestadores de serviço tenham 

um nível de organização interna extremamente baixo. 

Ademais, há que se considerar que a metodologia Acertar não solicita a geração de 

informações novas, mas somente as evidências dos dados já informados ao SNIS em 

períodos passados. Também é relevante o fato de que processos de auditoria também 

geram benefícios - ao invés de custos - aos auditados, enquanto diagnóstico de 

processos e eventuais falhas internas, em tópico que não foi questionado pelos 

prestadores de serviço que operam em outros modelos (estaduais, municipais, 

sociedades de economia mista).  

 

2. Informações desnecessárias à regulação / Desvio de função: 

As informações solicitadas pela metodologia servem para mitigar a falha de mercado 

associada à “assimetria de informações”, coroada em 2001 nos trabalhos laureados 

com o prêmio Nobel de George Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz. Estabelecer 

controles para essa questão é um requisito para o bom funcionamento do mercado, 

função mundialmente atribuída às entidades reguladoras. 

Cabe ressaltar que as ERIs (Entidades Reguladoras Infranacionais) estão 

completamente respaldadas em Lei (inclusive no Novo Marco Legal de Saneamento 

Básico - Lei 14.026 de 15/07/2020) para esta atividade. Não restam dúvidas de que as 

informações do SNIS, por reunirem os dados dos prestadores de todo o Brasil, são 

essenciais à atividade regulatória, especialmente em seus processos de regulação 

tarifária e fiscalizações, portanto não há o que se alegar desvio de função na atuação 

das agências em termos da implementação da metodologia. 

Ademais, a função das ERIs na metodologia Acertar não se limita às informações do 

SNIS, mas sim aos PROCESSOS que geram as informações de uma parte dos 

indicadores do SNIS, com a finalidade legal de dar segurança à Regulação no 

cumprimento de seus objetivos estabelecidos no Art. 22 da Lei federal nº 11.445/2007. 
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3. Confidencialidade dos dados, informações estratégicas e LGPD: 

Fato é que a LGPD (2018) foi publicada a posteriori dos Guias de Auditoria e Melhores 

Práticas do Acertar (ambos datam de agosto de 2017). No entanto, não cabe ao 

prestador se negar a fornecer informações solicitadas pelas ERIs, uma vez que é 

expresso em Lei que dentre as atividades das agências constam também as funções 

de auditoria e certificação de informações. Inclusive, a própria LGPD prevê que: 

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 

hipóteses: 

(...)  

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

No Art. 25 da Lei federal nº 11.445/2007, é estabelecido que os prestadores de serviços 

públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados 

e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das 

normas legais, regulamentares e contratuais. 

Destaca-se, ainda, que há uma confusão por parte do documento da Abcon/Sindcon na 

compreensão de que as informações recebidas pelas agências seriam integralmente 

publicitadas ou compartilhadas, o que é uma análise equivocada. O Relatório de 

Auditoria é sigiloso, só tem acesso às informações a agência reguladora que o produziu 

e o prestador de serviços. O Relatório de Certificação é público e contempla somente o 

produto das análises realizadas, qualificando cada informação do SNIS conforme seu 

nível apurado de confiança e exatidão. 

Cumpre ressaltar que, caso as atividades de Certificação das Informações do SNIS 

sejam terceirizadas, é essencial também que sejam coletados termos de 

confidencialidade dos profissionais terceirizados que irão compor a equipe de auditoria, 

com o objetivo de proteger as informações críticas, bem como regras de negócio 

consideradas como restritas ou mesmo confidenciais do prestador de serviços, 

conforme o Anexo I – Modelo de Termo de Confidencialidade. (Guia de Auditoria, p. 22 

e 61). 

Caso o prestador compreenda que o acesso às informações, por entidade terceirizada, 

de alguma forma descumpra as disposições da LGPD, cumpre encaminhar os dados 

de forma anonimizada ao regulador, sem prejuízo à realização dos testes da 

metodologia Acertar. Tais itens podem ser alvo de aprimoramentos dos Guias do 

Acertar, a fim de maior transparência e vinculação às atualizações legais no campo 

informacional. 

Ademais, pelo viés prático de aplicação da metodologia, os auditores Acertar já estão 

minimizando as solicitações para evitar o recebimento de dados pessoais ou sensíveis 

não críticos para execução dos procedimentos dos guias e sugerindo que o prestador 

anonimize os dados antes do envio ao certificador. 
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4. Não aproveitamento de auditorias já realizadas: 

Prestadores com alto nível de gestão e comprovadamente auditados ou certificados 

em normas já citadas, são dispensados ou têm o escopo reduzido em múltiplos testes. 

O aproveitamento de trabalho de outras auditorias é previsto no escopo do projeto, a 

fim de não acrescentar custos operacionais desnecessários à agência e/ou prestador.  

Cumpre destacar que ter demonstrações financeiras (DFs) auditadas não significa que 

os dados do SNIS foram corretamente informados. Nesse sentido, os Testes 

Substantivos (TSs) para prestadores com DFs auditadas buscam fazer tão somente a 

ancoragem entre os dados reportados ao SNIS e as DFs auditadas. Adicionalmente 

podem ser realizados testes de rateio, especiais para prestadores que atuam em mais 

de um município (regionais), fato que foge à observância da auditoria de DFs. 

Adicionalmente, há pontos que consideram certificações ISO, como os de qualidade da 

água, agilizando substancialmente a realização de Testes de Controle (CTs).  

Em linhas gerais, também concordamos que existem aspectos de melhorias, 

principalmente no volume de testes de confiança, que podem ser revistos para deixar a 

metodologia mais leve. E em uma futura revisão do conteúdo dos Guias é interessante 

que essas questões sejam ainda mais explícitas, evitando retrabalhos por parte dos 

envolvidos no processo de certificação. 

 

5. Agências sem recursos ou condições de implementar a metodologia: 

Diante das condições locais, a Agência Reguladora, juntamente com o prestador de 

serviços, deverão acordar a forma de execução do trabalho de certificação Acertar. 

A execução com pessoal próprio da Agência ensejará custos de pessoal, materiais e 

deslocamento. O diagnóstico, produto da Etapa 1 do Acertar, demonstrou que a 

estrutura atual das agências reguladoras pode não ser suficiente para a realização dos 

procedimentos de auditoria e certificação. Nesse sentido, foi necessário prever a 

possibilidade de terceirização das atividades. 

Caso a Agência Reguladora opte pela terceirização do serviço de auditoria da 

metodologia ACERTAR , deverá avaliar e definir a melhor estratégia para delegação das 

atividades. Na hipótese de disponibilidade orçamentária e financeira, as próprias 

Agências poderão realizar a licitação e contratação das empresas para a execução da 

totalidade de procedimentos previstos no Manual de Auditoria e Certificação. 

Entretanto, na hipótese de indisponibilidade orçamentária e financeira, a contratação 

poderá ser realizada pelo próprio prestador de serviços via licitação. Também é 

possível, para prestadores regulados que já tenham suas demonstrações financeiras 

auditadas, a ampliação do escopo ou o estabelecimento de procedimentos 

previamente acordados (PPA) para o desenvolvimento das atividades previstas nos 

Guias do Projeto Acertar. 
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Ressalta-se que os procedimentos de certificação das informações são entendidos 

como uma demanda da Lei Nacional de Saneamento atribuída às Agências 

Reguladoras. Nesse sentido, caso a contratação seja realizada pelo prestador de 

serviços, é necessária a homologação pela Agência Reguladora e o seu devido 

reconhecimento como custo regulatório para fins de composição tarifária. 

Sendo assim, dadas as diferentes opções de execução da Metodologia, não há o que 

se questionar o Acertar em termos de desvio de função finalística das agências 

reguladoras ou de impactos relevantes em sua atuação. Ademais, isso também não é 

um ponto que vem sendo questionado pelas próprias ERIs. 

 

6. SNIS não é base de dados com fins regulatórios:  

O SNIS/Sinisa é essencial para a atividade regulatória, afinal, são as ERI’s que avaliam 

se a prestação de serviços públicos está de acordo com os critérios dos contratos e 

dos demais normativos associados. Monitoramento de indicadores de desempenho, de 

custos, investigação e fomento à eficiência e eficácia por meio de comparação de 

desempenho de diferentes prestadores, tudo isso é expresso na Lei Nacional de 

Saneamento. O sistema nacional é onde as informações dos prestadores são exibidas 

e se intercomunicam, sendo essencial recorrer a este ferramental para o cumprimento 

do papel legal das agências e de suas funções regulatórias. Esta é a fundamentação 

que nos faz discordar do entendimento que consideramos equivocado e que é 

defendido pela Abcon/Sindcon, por meio da consultoria provida pela UNA Partners. 

O uso do SNIS para efeitos regulatórios é um modo de minimizar redundâncias e 

reportes múltiplos por parte dos prestadores de serviço a diversas entidades que 

podem ser do nível municipal, estadual e federal. 

 

Conclusão: 

A metodologia Acertar é uma metodologia evolutiva, ajustando-se e adaptando-se 

constantemente para melhor refletir os seus propósitos, sempre com eficiência e eficácia. 

Observamos o presente debate positivamente, demonstrando que a metodologia vem sendo 

efetivamente implementada no país e revelando oportunidades de aprimoramento. Nesse 

sentido, considera-se que parte dos argumentos apresentados serão conduzidos para uma 

futura revisão dos normativos (Guias de Auditoria e de Melhores Práticas), especialmente no 

que tange aos itens relacionados à LGPD (3) e aproveitamento de auditorias já realizadas (4). 

Para os demais itens exibimos nossas discordâncias em relação ao documento da 

Abcon/Sindcon, sempre mantendo abertos os canais de diálogo e mútua compreensão. 

Somente com debate e ampla democracia que podemos juntos construir importantes 

consensos. Aproveitamos para reforçar que a Abcon tem seu lugar no GAT (Grupo de Apoio 

Técnico do Acertar), ambiente ideal para debates construtivos e proposições de evolução da 

Metodologia. 

http://www.acertarbrasil.com/gats/
http://www.acertarbrasil.com/gats/


 

9 
 

 Resposta à Nota Técnica Abcon/Sindcon 

No dia 21/09/2022 foi publicada pela Abcon/Sindcon a “Nota Técnica: Análise das informações 

solicitadas no âmbito do Projeto Acertar”. Nela foram expostos os argumentos enumerados 

abaixo, sendo os pontos esclarecidos nos parágrafos subsequentes: 

 

I. Não se deve gerar custos operacionais adicionais relevantes para as 

concessionárias para evitar desequilíbrios do contrato 

A metodologia Acertar foi desenvolvida com base em métodos amplamente 

difundidos em todo o mundo, especialmente: 

• COSO Enterprise Risk Management 2016; 

• ISO 27001: Sistemas de Gestão de Segurança da Informação; 

• COBIT 5: Governança de Tecnologia da Informação. 

A metodologia estruturada visa estabelecer uma cultura de gestão de riscos a partir 

da avaliação de objetivos e da definição dos controles internos para o processo de 

geração das informações do SNIS. Buscou-se também avaliar e priorizar os riscos 

de informação, comunicação e reporte, verificando se os prestadores de serviço 

utilizam sistemas informatizados e possuem rotinas estruturadas para a gestão 

das informações e monitoramento do desempenho. 

Inicialmente, cabe destacar que prestadores mais próximos das melhores práticas 

contam com uma área de controle e/ou auditoria interna, responsável por combater 

fraudes, erros e irregularidades praticadas por colaboradores da empresa. Sua 

meta é examinar a integridade, a eficácia e a adequação dos controles internos e 

dos dados financeiros, contábeis e operacionais da empresa. Essa área segue 

procedimentos das metodologias acima descritas e pode, sem custos adicionais, 

subsidiar os auditores independentes (reguladores ou terceirizados) do Acertar. 

Aqueles prestadores que não contam com pessoal designado a essas atividades 

possivelmente serão diagnosticados com carências nos pilares de pessoal e 

processos, sendo que as agências reguladoras poderão atuar como parceiras no 

fomento à formação dessa área e garantia de repasse de recursos para tal nas 

tarifas. Afinal, combater e prevenir erros e fraudes é extremamente importante para 

as atividades de regulação e fiscalização. 
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Fonte: http://www.snis.gov.br/projeto-acertar-snis 

 

Adicionalmente, prestadores com alto nível de gestão e que respeitem os requisitos 

dessas normas são dispensados ou sofrem redução de escopo em múltiplos 

testes. O aproveitamento de trabalho de outras auditorias é previsto no escopo do 

projeto, a fim de não acrescentar custos operacionais desnecessários à agência 

e/ou ao prestador: 

 

http://www.snis.gov.br/projeto-acertar-snis
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Fonte: Guia de Auditoria e Certificação, p. 41.  

 

Cabe complementar que a Árvore de Decisão do Acertar expõe que a metodologia 

deve apresentar custos neutros para o prestador em caso de Terceirização das 

atividades de certificação: 

Por tratar-se de questão considerada necessária à regulação e à ampliação da 

qualidade das informações nacionais sobre os serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário, entende-se que os recursos para essas atividades podem 

ser obtidos através de sua inclusão junto aos custos regulatórios dos prestadores, 

sem desembolso de recursos por parte das agências. (Guia de Auditoria, p.55) 

Portanto, consideramos que não há custos substanciais adicionais para a geração 

das informações solicitadas e, quando houver, poderão ser de comum acordo com 

as agências reguladoras, considerados como custos regulatórios, 

consequentemente com efeitos neutros para a concessão e o equilíbrio contratual. 

 

II. Não se deve requisitar informações desnecessárias para confirmação 

dos indicadores do SNIS, para evitar custos desnecessários para as 

concessionárias e a geração de uma quantidade excessiva de dados 

para análise das agências reguladoras, bem como custos adicionais 

para as agências 

 

A questão dos custos adicionais foi abordada na resposta ao tópico (I). 
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As informações solicitadas pela metodologia servem exatamente para reduzir a 

falha de mercado associada a “assimetria de informações”, exposta em 2001 nos 

trabalhos laureados com o prêmio Nobel de George Akerlof, Michael Spence e 

Joseph Stiglitz. A informação assimétrica está presente quando, entre os 

participantes de uma transação, um tem mais informação do que o outro. A redução 

das assimetrias de informação é considerada um requisito para o bom 

funcionamento do mercado: sua presença caracteriza, portanto, uma falha de 

mercado – demandando atuação estatal, em nosso caso latente, das entidades 

reguladoras infranacionais (ERIs). 

Cabe ressaltar que as ERIs estão completamente respaldadas em Lei (inclusive no 

Novo Marco de Saneamento) para esta atividade. A Lei Federal 11.445/2007 e sua 

atualização realizada pela Lei Federal 14.026/2020 preconizam: 

Art. 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, 

editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os seguintes 

aspectos:          (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

(...) 

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

(...) 

Art. 42.  Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão 

créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, 

nos termos das normas regulamentares e contratuais e, quando for o caso, 

observada a legislação pertinente às sociedades por ações. 

(...) 

§ 2o  Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os 

respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade 

reguladora. 

(...) 

Art. 53. Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - 

SINISA, com os objetivos de: 

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico; 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 

caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da 

prestação dos serviços de saneamento básico. 

§ 1º As informações do Sinisa são públicas, gratuitas, acessíveis a todos e devem 

ser publicadas na internet, em formato de dados abertos. (Redação pela Lei nº 

14.026, de 2020) 

(...) 

§ 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Regional a organização, a 

implementação e a gestão do Sinisa, além do estabelecimento dos critérios, dos 

métodos e da periodicidade para o preenchimento das informações pelos titulares, 

pelas entidades reguladoras e pelos prestadores dos serviços e para a auditoria 

própria do sistema. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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§ 6º O Ministério do Desenvolvimento Regional estabelecerá mecanismo 

sistemático de auditoria das informações inseridas no Sinisa. (Redação pela Lei nº 

14.026, de 2020) 

§ 7º Os titulares, os prestadores de serviços públicos de saneamento básico e as 

entidades reguladoras fornecerão as informações a serem inseridas no Sinisa. 

(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

Conforme a legislação, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) é o 

responsável pela institucionalização da Metodologia Acertar (auditoria própria do 

Sinisa), bem como por receber e dar publicidade aos relatórios de certificação 

produzidos ou homologados pelas entidades reguladoras infranacionais. 

A Metodologia Acertar (auditoria do Sinisa preconizada na Lei) foi institucionalizada 

pela PORTARIA Nº 719, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018 do Ministério das Cidades, 

atual Ministério do Desenvolvimento Regional.  

É importante rememorar que a metodologia Acertar teve um amplo processo de 

elaboração (descrito detalhadamente em: 

http://www.acertarbrasil.com/historia/#etapas). 

http://www.acertarbrasil.com/historia/#etapas
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HISTÓRICO METODOLOGIA ACERTAR 

 

O marco inicial do Acertar aconteceu com a apresentação 

“Informações e Indicadores”, realizada durante a reunião da Câmara 

Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde (CTSan) 

da Associação Brasileira das Agências de Regulação 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 à ausência de 

confiabilidade dos dados disponíveis do setor. A apresentação 

propôs que fosse realizada uma parceria com o Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS), a fim de que esses 

problemas fossem solucionados por meio 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 

Programa Interáguas. 

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. 

Na reunião da CTSan realizada em Porto Alegre - RS, em outubro de 

2013, deu-se continuidade aos trabalhos. Foi realizado 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 e uma 

comissão específica da CTSan para o prosseguimento do projeto, 

composta por dois grupos de análise, sendo um econômico-

financeiro e outro técnico-operacional. 

05/2013,  
Belo Horizonte 
Identificado a 
necessidade de 
acompanhar as 
informações e 
indicadores de 
desempenho 
por parte das 
ERIs. 

06/2013,  
Campo Grande   
Discutida a 
necessidade de 
direcionar o 
trabalho o para 
os indicadores 
do SNIS. 

10/2013,  
Porto Alegre 
Seleção 
preliminar do 
Grupo de 
Indicadores. 
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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. 

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 (atual MDR). 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 parceria entre ABAR e Governo Federal foi firmada no âmbito do 

Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/13/005 – Interáguas / 

Saneamento, dando origem ao Acordo de Empréstimo Nº 8074-BR 

- Banco Mundial. 

Em outubro de 2015 foi emitida a SDP Nº 167/2015, com o objetivo 

de selecionar uma empresa de serviços de consultoria para 

desenvolvimento de metodologias para auditoria e certificação de 

informações do SNIS, fornecidas por prestadores de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. A empresa 

selecionada foi a Deloitte Touche Tohmatsu, que deu início aos 

trabalhos no mês de julho de 2016. O contrato consistiu em cinco 

etapas e, posteriormente, foi aditivado em mais três.

11/2013,  
São Paulo 
Coleta de 
contribuições 
das ERIs. 

03/2014  
Natal 
Estabelecida 
informalmente a 
parceria com o 
SNIS. 

2015 
Firmada a ABAR 
e Governo 
Federal. 

10/2015 
A empresa 
Deloitte foi 
selecionada 
para realizar o 
trabalho. 
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ETAPAS DO CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 

ACERTAR 

 

 

 

 

ADITIVO 
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1. Diagnóstico 

Foi realizado um diagnóstico das práticas de auditoria e certificação das agências 

reguladoras, a partir dos seguintes meios: 

 

Figura 1: Meios de coleta das informações do diagnóstico. 

Fonte: Produto 1 – Diagnóstico, p, 05. Disponível em: http://www.acertarbrasil.com/wp-

content/uploads/2020/10/Diagnostico.pdf  

 

Foram visitadas 9 agências reguladoras, além de 12 respostas ao questionário 

eletrônico, portanto, o projeto foi construído sobre a avaliação das práticas de mais 

de 20 agências reguladoras infranacionais, demonstrando a alta vulnerabilidade 

que sofrem as informações atualmente reportadas ao SNIS e essenciais às práticas 

de regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

conforme apresenta-se na Figura 3. 

Tal vulnerabilidade implica riscos na adoção de procedimentos de apuração e 

comparação de eficiência, todos preconizados em Lei e atribuídos como 

responsabilidades das ERIs:  

Art. 21. A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica 

dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e 

objetividade das decisões.          (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

(...) 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e 

eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de 

produtividade com os usuários.          (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

Em cumprimento ao Novo Marco de Saneamento, tais mecanismos são efetuados 

pelas ERIs em ferramentas de comparação de desempenho, na literatura 

internacional conhecidas como “yardstick competition”: 

http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2020/10/Diagnostico.pdf
http://www.acertarbrasil.com/wp-content/uploads/2020/10/Diagnostico.pdf
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A yardstick competition surgiu como uma alternativa para mitigar a assimetria de 

informação entre o regulador e as concessionárias, e tradicionalmente tem sido 

aplicada no contexto da regulação tarifária, onde o preço e a receita permitida de 

uma concessionária dependem do desempenho das outras distribuidoras. (PUC RIO) 

 

Figura 2: Vulnerabilidade das informações. 

Fonte: Produto 1 – Diagnóstico, p.54. 

 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/8945/8945_2.PDF
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2. Guia de Certificação  

Sobre esse amplo diagnóstico construiu-se a fase 2, em que foi desenvolvido o Guia 

para auditoria e certificação das informações fornecidas pelos prestadores de 

serviços ao SNIS, a ser aplicado de forma padronizada pelas agências reguladoras 

infranacionais ou pelas entidades terceirizadas devidamente delegadas para esta 

finalidade. 

3. Campanhas piloto 

As Campanhas Piloto realizadas tiveram como principal objetivo identificar 

oportunidades de melhoria no Guia de Auditoria e Certificação de Informações 

elaborado na Etapa 2 do Projeto Acertar. Foram realizados os procedimentos em 9 

(nove) áreas piloto em diferentes macrorregiões do Brasil, contemplando ao todo 

municípios de pequeno, médio e grande porte, considerando a quantidade de 

ligações de água e esgoto. Os trabalhos realizados possibilitaram a comprovação 

da aplicabilidade da metodologia desenvolvida na Etapa 2 do Projeto Acertar. 

Apesar de terem sido identificadas necessidades de realização de ajustes na 

descrição de alguns controles e testes substantivos, considerou-se que a 

metodologia foi validada com êxito, tendo em vista a constatação de que as 

dimensões de confiança e exatidão são complementares e capazes de gerar um 

resultado de certificação aplicável ao ambiente de saneamento. 

4. Manual de Melhores Práticas 

Foi elaborado o manual de melhores práticas de gestão de informações, destinado 

aos prestadores de serviços, e atualização do Produto da Etapa 2 conforme os 

aprimoramentos propostos nas Campanhas Piloto. 

A partir da implementação das melhorias propostas ao final dos trabalhos de 

certificação, o prestador poderá se beneficiar de processos internos mais bem 

controlados, gerando informações com a qualidade adequada para o 

gerenciamento de suas atividades e tomada de decisões, uma vez que, conforme 

citado por W. E. Deming (1990), “o que não pode ser medido e registrado com 

confiabilidade, não pode ser corretamente gerenciado”. 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, com o 

desenvolvimento do Projeto Acertar e a atuação colaborativa das Agências 

Reguladoras e Prestadores, deterá mecanismos e processos para atingir a melhoria 

da qualidade de gestão do setor. 

Para assegurar o sucesso da Metodologia de Certificação, faz-se necessário o 

gerenciamento de todo o processo de mudança e implantação. É essencial para o 

bom andamento dos trabalhos o envolvimento e colaboração do prestador de 

serviços, apoiando a equipe de certificação durante a realização das atividades 

previstas. 
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5. 6. 7. e 8. Treinamentos e Aprimoramentos  

No âmbito do projeto foram realizados cursos de capacitação sobre a metodologia, 

a fim de disseminar o conhecimento pelo país e preparar os prestadores para as 

vindouras certificações. 

Adicionalmente, foi incorporado um Relatório Técnico contendo o modelo de 

cálculo de certificação para os indicadores do SNIS e do SINISA, a fim de qualificá-

los, conforme sua qualidade informacional: 

 

Figura 3: Nota de Certificação do Indicador. 

 

 

Figura 4: Descrição das classificações. 

 

Não restam dúvidas de que as informações do SNIS, por reunirem os dados dos 

prestadores de todo o Brasil, são essenciais à atividade regulatória. Bem como as 

solicitações do Acertar evitam custos desnecessários para as concessionárias e 

não são excessivos para análise das agências reguladoras. 
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III. Não se deve ferir critérios de confidencialidade das concessionárias, 

para evitar impactos relacionados aos aspectos legais – Lei Geral de 

Proteção de Dados (“LGPD” - Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018) e regras de confidencialidade de companhias abertas  

 

Fato é que a LGPD foi publicada a posteriori dos Guias de Auditoria e Melhores 

Práticas do Acertar (ambos datam de agosto de 2017). A metodologia Acertar é um 

organismo vivo e deve se adaptar constantemente a alterações legais e percepções 

que a possam levar a maior eficiência e eficácia no cumprimento de seus objetivos.  

Cabe destacar que as solicitações do Acertar visam munir as agências reguladoras 

com informações úteis ao cumprimento de dispositivos legais e sua atuação 

finalística, como já demonstrado nos itens (i) e (ii). Adicionalmente, ressalta-se que, 

conforme a Lei 11.445/2007: 

 

Art. 25.  Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer 

à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o 

desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e 

contratuais. 

§ 1°  Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo 

aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar 

serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos. 

§ 2°  Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento 

básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos 

serviços e para a correta administração de subsídios. 

 

Portanto, não cabe ao prestador se negar a fornecer informações solicitadas pelas 

ERIs, uma vez que é expresso em Lei que dentre as atividades das agências consta 

também as funções de auditoria e certificação de informações. Inclusive, a própria 

LGPD prevê que: 

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 

hipóteses: 

(...)  

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

 

Destaca-se ainda que há uma confusão por parte do documento da Abcon/Sindcon 

na compreensão de que as informações recebidas pelas agências seriam 

publicitadas ou compartilhadas, o que é uma inverdade. A metodologia preconiza 

no seu Guia de Auditores (p.52) a distinção entre os Relatórios de Auditoria e de 

Certificação: 
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Fonte: Guia de Auditoria e Certificação, p. 52. 

 

O Relatório de Auditoria é, portanto, sigiloso. Só tem acesso às informações a 

agência reguladora que o produziu e o prestador de serviços. O Relatório de 

Certificação é público e contempla somente o produto das análises realizadas, 

qualificando cada informação do SNIS conforme seu nível apurado de confiança e 

exatidão. 

Cumpre ressaltar que caso as atividades de Certificação das Informações do SNIS 

sejam terceirizadas, é essencial também que sejam coletados termos de 

confidencialidade dos profissionais terceirizados que irão compor a equipe de 

auditoria, com o objetivo de proteger as informações críticas, bem como regras de 

negócio consideradas como restritas ou mesmo confidenciais do prestador de 

serviços, conforme o Anexo I – Modelo de Termo de Confidencialidade. (Guia de 

Auditoria, p. 22 e 61). 

Caso o prestador compreenda que o acesso das informações, por entidade 

terceirizada, de alguma forma descumpra as disposições da LGPD, cumpre 

encaminhar os dados de forma anonimizada, sem grave prejuízo à realização dos 

testes da metodologia Acertar. Tais itens podem ser alvo de aprimoramentos dos 

Guias do Acertar, a fim de maior transparência e vinculação às atualizações legais 

no campo informacional. 

Ademais, pelo viés prático de aplicação da metodologia, os auditores Acertar já 

estão minimizando as solicitações para evitar o recebimento de dados pessoais ou 

sensíveis não críticos para execução dos procedimentos dos guias e sugerindo que 

o prestador anonimize os dados antes do envio ao certificador. 
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IV. Não se deve exigir a entrega de dados estratégicos e das políticas de 

estratégia das concessionárias com o intuito de não prejudicar futuros 

processos concorrenciais no setor e reduzir a concorrência 

 

As questões relativas à proteção e sigilo de dados foram debatidas na resposta ao 

item (III). A cessão de dados aos reguladores e/ou auditores terceirizados não 

implica em prejuízo a processos concorrenciais e licitações, afinal, são publicados 

apenas os resultados da qualidade das informações e dos indicadores do SNIS que 

são dados integralmente públicos.  

V. Não se deve solicitar informações que já são entregues pelas 

concessionárias, especialmente as que constam nos demonstrativos 

financeiros auditados (informações já auditadas por uma empresa 

competente para esse escopo) com o objetivo de evitar trabalhos e 

custos adicionais sem qualquer benefício. 

Os comentários para este ponto encontram-se já respondidos nas considerações 

do item (I). Prestadores com alto nível de gestão e que comprovadamente sejam 

auditados ou certificados em normas já citadas, são dispensados ou sofrem 

redução de escopo em múltiplos testes. O aproveitamento de trabalho de outras 

auditorias é previsto no escopo do projeto, a fim de não acrescentar custos 

operacionais desnecessários à agência e/ou prestador. Vide página 42 do Guia de 

Auditoria ou mesmo inúmeros Testes Substantivos (TSs), que seguem a dinâmica 

a seguir evidenciada no mesmo documento: 

 

Fonte: Guia de Auditoria e Certificação, p. 42. 
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Ter DFs auditadas não implica, necessariamente, na correta informação dos dados 

ao SNIS. Nesse sentido, os Testes Substantivos para prestadores com 

Demonstrações Financeiras auditadas buscam fazer tão somente a ancoragem 

entre os dados reportados ao SNIS e às DFs. Adicionalmente podem ser realizados 

testes de rateio, especiais para prestadores que atuam em mais de um município 

(regionais), fato que foge à observância da auditoria de DFs. 

Ademais, há pontos que consideram certificações ISO, como os de qualidade da 

água, tornando mais ágeis os testes de controle: 

 

Ainda em relação aos testes de controle (CTs), entende-se que não podem ser 

simplesmente eliminados pelo fato de existir um parecer do auditor independente, 

pois: 

• Não é objetivo da auditoria de demonstrações financeiras avaliar eficácia de 

controles internos, conforme disposto na NBC TA 265: 

“O auditor deve obter entendimento do controle interno relevante para a auditoria ao 

identificar e avaliar os riscos de distorção relevante (NBC TA 315, item 12, e itens A60 

a A65 da NBC TA 315 fornecem orientação sobre controles relevantes para a 

auditoria). Nessas avaliações de risco, o auditor considera o controle interno para 

planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 

não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia do controle interno.” 

• O auditor independente pode ou não confiar nos controles internos para fins 

de definição da extensão, natureza e época dos procedimentos de auditoria; 

• Sendo assim, não é possível afirmar, no contexto da metodologia acertar 

que engloba o pilar de confiança em controles internos, que o ambiente de 

controles do prestador tem determinado nível de confiança somente pelo 

fato do balanço auditado não ter distorções relevantes. 

Outro aspecto importante é que existem informações econômico-financeiras no 

SNIS que não são objeto da auditoria de demonstrações financeiras, a exemplo de 

informações de investimentos pelo destino e fonte do recurso (oneroso, próprio não 

oneroso) e investimentos realizados diretamente pelo estado ou município, ou seja, 

que exigem procedimentos adicionais do guia para que possam ser certificadas. 

Em linhas gerais, também concordamos que existem aspectos de melhorias, 

principalmente no volume de testes de confiança, que podem ser revistos para 

deixar a metodologia mais leve. E em uma futura revisão do conteúdo dos Guias é 

interessante que essas questões sejam ainda mais explícitas, evitando retrabalhos 

por parte dos envolvidos no processo de certificação. 



 

25 
 

VI. Importante ressaltar que algumas agências reguladoras assumiram a 

função de solicitar e validar as informações do Projeto. Isso gera perda 

de eficiência na função de regulação e deve ser evitado pelos seguintes 

motivos principais: Como não é um tema regulatório, a requisição e a 

validação dos dados do SNIS atribui às agências uma função que seu 

corpo técnico não está preparado para desempenhar 

A resposta a esse tópico já foi abordada em detalhes nos comentários ao item (II). 

O MDR, a ABAR e mesmo a ABES vem disponibilizando treinamentos, eventos e 

divulgações que já atingiram mais de 6 mil pessoas em todo o país. Atualmente, 

agências e prestadores de serviços têm à disposição treinamentos online com 

interações ao vivo na plataforma hotschool da ABAR. Muitas informações foram 

replicadas pelo ProEESA e há diversos materiais gratuitos disponíveis nos sites do 

SNIS e do Acertar. 

Ademais, o tema, de extrema relevância e repercussão, continua sendo 

amplamente discutido em webinares e câmaras técnicas, de forma que 

informações e capacitações estão em contínua expansão. 

VII.  Muitas agências já sofrem com a falta de corpo técnico e, em alguns 

casos, de capacitação técnica, por isso atribuir funções e temas 

adicionais certamente prejudicará suas funções convencionais (estão 

relacionadas à regulação);  

Conforme resposta do item (II) as agências reguladoras, por meio da ABAR, 

propuseram ao MDR a construção da referida metodologia a fim de superar/mitigar 

a falha de mercado associada a assimetrias de informação. Nas páginas 54 e 55 

do guia de Auditoria e 147-149 do Guia de Melhores Práticas, são exibidas as formas 

de execução da Metodologia Acertar. Esse item também é abordado no link: 

http://www.acertarbrasil.com/execucao/ . 

https://www.youtube.com/watch?v=PO8CPDmxcvw&list=PLmmxvd1jpDtH7pMI_jWjfYZUKcPYSpD3n
https://abar.hotscool.com/
https://abar.hotscool.com/
http://www.snis.gov.br/projeto-acertar-snis
http://www.acertarbrasil.com/
http://www.acertarbrasil.com/execucao/
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Fonte: http://www.acertarbrasil.com/execucao/.  

 

Diante das diferentes possibilidades de execução das atividades de auditoria e 

certificação, a Agência Reguladora, juntamente com o prestador de serviços, 

deverão elaborar uma estratégia global e um plano de auditoria para definir os 

executores, o alcance, a época e a extensão dos procedimentos a serem realizados 

pela equipe de trabalho. 

A execução com pessoal próprio da Agência ensejará custos de pessoal, materiais 

e deslocamento. O diagnóstico, produto da Etapa 1 do Acertar, demonstrou que a 

estrutura atual das agências reguladoras pode não ser suficiente para a realização 

dos procedimentos de auditoria e certificação. Nesse sentido, foi necessário prever 

a possibilidade de terceirização das atividades. 

Caso a Agência Reguladora opte pela terceirização, deverá avaliar e definir a melhor 

estratégia para delegação das atividades. Na hipótese de disponibilidade 

orçamentária e financeira, as próprias Agências poderão realizar a licitação e 

contratação das empresas para execução da totalidade de procedimentos 

previstos no Manual de Auditoria e Certificação. 

Entretanto, na hipótese de indisponibilidade orçamentária e financeira, a 

contratação poderá ser realizada pelo próprio prestador de serviços via licitação. 

http://www.acertarbrasil.com/execucao/
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Também é possível, para prestadores regulados que já tenham suas 

demonstrações financeiras auditadas, a ampliação do escopo ou o 

estabelecimento de procedimentos previamente acordados (PPA) para o 

desenvolvimento das atividades previstas nos Guias do Projeto Acertar. 

Ressalta-se que os procedimentos de certificação das informações são entendidos 

como uma demanda da Lei Nacional de Saneamento atribuída às Agências 

Reguladoras. Nesse sentido, caso a contratação seja realizada pelo prestador de 

serviços, é necessária a homologação pela Agência Reguladora e o seu devido 

reconhecimento como custo regulatório para fins de composição tarifária. 

Sendo assim, dadas as diferentes opções de execução da Metodologia e todo o 

exposto nos comentários do item (II), não há o que se questionar o Acertar em 

termos de desvio de função finalística das agências reguladoras ou de impactos 

relevantes em sua atuação. Ademais, este também não é um ponto que vem sendo 

questionado pelas ERIs. 

VIII. Diante da conjuntura de falta de quadros e capacitação técnica, as 

agências reguladoras não terão condições de analisar e cumprir a 

validação de uma quantidade extremamente grande de informações 

(não relacionadas à regulação), novamente prejudicando uma regulação 

eficiente. 

Já respondido nos itens (II) e (VII). 

 

 

IX. Julga-se, no entanto, que o SNIS não funciona como uma base de dados 

para fins regulatórios e sim para fins de análise e definição de políticas 

públicas. Nesse sentido, as agências reguladoras não teriam que, 

necessariamente, recorrer ao sistema na sua função de regulação. Além 

disso, o guia desenvolvido no âmbito do Projeto afirma que: “Este Guia 

tem como objetivo fornecer meios para que as agências reguladoras dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário auditem e 

certifiquem as informações autodeclaradas pelos prestadores de serviço 

ao SNIS.” Importante ressaltar que, no entendimento da UNA Partners, 

não é atribuição das agências reguladoras auditar e certificar as 

informações do SNIS, não sendo essa uma atividade de regulação. As 

empresas que auditam os demonstrativos financeiros das 

concessionárias de água e esgoto podem ser consideradas como 

responsáveis pela certificação das informações do SNIS que constam 

nos demonstrativos, mas não as agências reguladoras. 

O Acertar surgiu como uma alternativa para melhorar a qualidade da informação 

sobre o saneamento básico no Brasil. O Sistema Nacional de Informações sobre 



 

28 
 

Saneamento – SNIS, administrado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional 

(MDR), é o maior e mais importante sistema de informações do referido setor. No 

entanto, são os prestadores de serviços que o alimentam, sendo essas informações 

auto-declaradas. 

As Agências Reguladoras do setor apoiam-se no SNIS para suas atividades de 

regulação e fiscalização dos serviços. Sendo assim, é muito relevante que esses 

dados sejam precisos, como já ilustrado no item (II). O Acertar, como ilustra a 

formação de seu nome - “A” de auditoria, “CERT” de certificação e “AR” de agências 

reguladoras -, propõe a execução padronizada, por parte das agências reguladoras, 

da auditoria e certificação dos dados do SNIS, tornando-os mais sólidos e 

confiáveis. 

A Lei Nacional de Saneamento dispõe: 

Art. 53.  Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - 

SINISA, com os objetivos de: 

 

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico; 

 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 

caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; 

 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da 

prestação dos serviços de saneamento básico. 

 

(...) 

§ 1º As informações do Sinisa são públicas, gratuitas, acessíveis a todos e devem 

ser publicadas na internet, em formato de dados abertos.            (Redação pela Lei 

nº 14.026, de 2020) 

(...) 

§ 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Regional a organização, a 

implementação e a gestão do Sinisa, além do estabelecimento dos critérios, dos 

métodos e da periodicidade para o preenchimento das informações pelos titulares, 

pelas entidades reguladoras e pelos prestadores dos serviços e para a auditoria 

própria do sistema.            (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

(...) 

§ 5º O Ministério do Desenvolvimento Regional dará ampla transparência e 

publicidade aos sistemas de informações por ele geridos e considerará as demandas 

dos órgãos e das entidades envolvidos na política federal de saneamento básico para 

fornecer os dados necessários ao desenvolvimento, à implementação e à avaliação 

das políticas públicas do setor.            (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

§ 6º O Ministério do Desenvolvimento Regional estabelecerá mecanismo 

sistemático de auditoria das informações inseridas no Sinisa.            (Redação pela 

Lei nº 14.026, de 2020) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7


 

29 
 

§ 7º Os titulares, os prestadores de serviços públicos de saneamento básico e as 

entidades reguladoras fornecerão as informações a serem inseridas no 

Sinisa.            (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

O Sinisa, citado na referida Lei Nacional, se constitui na evolução do atual Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, com as ampliações de escala e de 

escopo, complementações de informações e indicadores, coletando informações junto 

aos titulares, prestadores e entes reguladores e fiscalizadores dos serviços públicos de 

saneamento básico (vide http://www.snis.gov.br/concepcao). A certificação de 

informações está explícita também no módulo 7 do Sinisa: 

 

Fonte: Módulo 7 do Sinisa. Disponivel em: : http://www.snis.gov.br/implementacao  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.snis.gov.br/concepcao
http://www.snis.gov.br/implementacao
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Portanto, evidencia-se no texto da Lei a relevância do SNIS e do SINISA para permitir 

e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços 

de saneamento básico, itens essenciais também às agências reguladoras no Art. 23 da Lei 

Nacional, como exposto abaixo: 

Art. 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, 

editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os seguintes 

aspectos:          (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

(...) 

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 

prazos; 

VI - monitoramento dos custos; 

(...) 

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

(...) 

XIV - diretrizes para a redução progressiva e controle das perdas de 

água.          (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

(...) 

§ 4º No estabelecimento de metas, indicadores e métodos de monitoramento, 

poderá ser utilizada a comparação do desempenho de diferentes prestadores de 

serviços.          (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

O SNIS/Sinisa é essencial para a atividade regulatória, afinal, são as ERI’s que 

avaliam se a prestação de serviços públicos está de acordo com os critérios dos 

contratos e dos demais normativos associados. Monitoramento de indicadores de 

desempenho, de custos, investigação e fomento a eficiência e eficácia por meio de 

comparação de desempenho de diferentes prestadores, tudo isso é expresso em 

Lei. O sistema nacional é onde as informações dos prestadores são exibidas e se 

intercomunicam, sendo essencial recorrer a este ferramental para o cumprimento 

do papel legal das agências e de suas funções regulatórias. Esta é a fundamentação 

que nos faz discordar do entendimento que consideramos equivocado defendido 

pela Abcon/Sindcon por meio da consultoria provida pela UNA Partners. 

Por fim, ressaltamos que as empresas que auditam os demonstrativos financeiros 

das concessionárias de água e esgoto não podem ser consideradas como 

responsáveis pela certificação das informações do SNIS, a menos que sejam 

delegadas para tal pelas agências reguladoras, conforme evidenciado na resposta 

do item (VII). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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X. Muitas das informações solicitadas já constam nos demonstrativos 

financeiros e são auditadas por empresas especializadas. Mesmo que, 

eventualmente, o nível de agregação não seja o solicitado pelo Projeto, 

julga-se que não é necessário o reenvio - evitando a geração de custos 

para a concessionária –, bem como a checagem pelas agências 

reguladoras, uma vez que os dados já foram auditados – evitando a 

geração de custos para as agências e a atribuição de uma função não 

regulatória. O trabalho adicional da prestadora de serviços e da agência 

reguladora para processar duas vezes a mesma informação é uma clara 

perda de eficiência e um exemplo de mal emprego de recursos. Em se 

tratando das concessionárias que atualmente não são obrigadas por 

contrato a entregar demonstrativos financeiros auditados, sugere-se 

essas empresas passem a ter a obrigação, porém apenas com a devida 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de seus contratos, já 

que seria gerado um custo adicional não previsto originalmente. 

Respondido no item (V). 

 

XI. Algumas das informações solicitadas pelo Projeto correspondem a 

dados estratégicos das empresas e que se tornados públicos podem 

prejudicar sua participação em processos concorrenciais futuros. 

Determinadas informações técnicas, se expostas, podem ser usadas por 

outras companhias que não a concessionária em questão para alterar 

seus planos operacionais e utilizar em licitações futuras. Julga-se que 

essas informações não devem ser enviadas. 

Respondido nos itens (II), (III) e (IV). 

Vale ressaltar que o foco da metodologia na aplicação dos testes de controle é 

identificar o processo pelo qual os dados do SNIS são gerados. Como exemplo, ao 

auditar o processo de Ativos e Investimentos, requisita-se a utilização de módulos 

de controle que tratam a respectiva informação através de software. No entanto, 

como não é uma prática do setor, sua implementação resultará na busca, pelos 

prestadores, do atendimento dos testes de controles, garantindo um mínimo de 

segurança e confiança na geração dos dados. Ainda sobre o processo de Ativos e 

Investimentos, apesar da solicitação da relação dos investimentos e dos contratos 

das dívidas em andamento, a fonte específica de financiamento dos ativos, bem 

como a sua estratégia de priorização não são alvos de constatação, tampouco 

serão divulgadas ou até mesmo farão parte das evidências necessárias. 

O que se pretende é garantir um mínimo de segurança e confiança na construção e 

geração dos dados. 
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Aparentemente, a nota técnica representa uma visão de companhias que já 

ganharam concessões e estão operando. Entretanto, para empresas que 

pretendem disputar concessões, saber a confiança e exatidão das informações 

públicas reportadas ao SNIS/SINISA – a nota ACERTAR - e o que isso significa, faz 

com que seja mais fácil e preciso estimar preços, quantidades de trabalhos e fazer 

uma melhor proposta no momento das licitações. Isso fomenta ainda mais a 

competitividade do setor, preconizada pelo Novo Marco de Saneamento.  

Reforçamos ainda que o Acertar não é uma iniciativa isolada no mundo. A 

importância da certificação das informações é corroborada através de casos 

internacionais. Exemplos como a ERSAR (Portugal) e o Aqua Rating, iniciativa do 

BID com a IWA, já implementado em países como Argentina, China, Colômbia, 

Equador, Espanha, El Salvador, Fiji, Jamaica e México confirma a relevância do tema 

para o setor de saneamento, como destacado por diversos profissionais de renome 

internacional. 
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Considerações Finais 

Importa destacar que a metodologia Acertar é:  

1. RELEVANTE para as agências reguladoras, que contam com toda uma fundamentação 

legal, inclusive com previsões claras no Novo Marco de Saneamento, para executá-la;  

2. UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO DE ERROS, FRAUDES E CORRUPÇÃO desenhado 

pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) e pelas Entidades Reguladoras 

para responder a problemas reais das bases de dados nacional; 

3. UMA FERRAMENTA DE MELHORES PRÁTICAS para orientar os prestadores de serviços 

no aprimoramento da qualidade da informação e da gestão no setor. Conforme W. E. 

Deming (1990): “o que não pode ser medido e registrado com confiabilidade, não pode 

ser corretamente gerenciado”. 

Nesse sentido, deve ser interpretada como um organismo vivo, transformando-se 

constantemente, para melhor refletir aos seus propósitos, sempre com eficiência e eficácia. 

Observamos o presente debate positivamente, demonstrando que a metodologia vem sendo 

efetivamente implementada no país e revelando oportunidades de aprimoramento, inclusive 

em prestadores privados. Nesse sentido, considera-se que parte dos argumentos 

apresentados serão conduzidos para uma futura revisão dos normativos (Guias de Auditoria e 

de Melhores Práticas), especialmente no que tange aos itens relacionados à LGPD (3) e 

aproveitamento de auditorias já realizadas (4). 

Para os demais itens, exibimos nossas discordâncias em relação ao documento da 

Abcon/Sindcon, sempre mantendo abertos os canais de diálogo e mútua compreensão. 

Somente com debate e ampla democracia poderemos construir juntos importantes 

consensos. 

 

 


