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NEGÓCIOS EM SANEAMENTO: ÁGUA E ESGOTO – Turma III 

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 

Coordenação: Prof. Frederico Turolla 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A seguir apresenta-se, a estrutura curricular, com disciplinas e tópicos que comporão o curso deNegócios em 

Saneamento. 

Módulo I – O panorama do setor 

A nova configuração do setor de saneamento: atores e instituições (4 horas) 

Esta aula trata da nova realidade no setor de saneamento, um setor que está vivenciando 

importantes transformações. 

Nesta aula abordaremos: 

 o aumento da participação do setor privado,  

 a reestruturação e a desestatização de companhias,  

 as novas engenharias contratuais,  

 o novo mix de atores e de formas de financiamento.  

 o avanço da regulação técnica e econômica dos serviços por agências subnacionais,  

 as tendências da regulação técnica e econômica 

 a situação dos planos de saneamento e o Plansab 

 a consolidação do processo de planejamento previsto na lei setorial 

Esta aula tem como objetivo criar um pano de fundo para os tópicos do curso que são detalhados 

mais adiante. 

Módulo II – Contratos e o ambiente jurídico 

O estado do ambiente jurídico setorial (4 horas) 

Nesta aula traçamos um panorama do ambiente legal e contratual do setor de saneamento. O 

professor apresenta os principais elementos e discute quais são os pontos de atenção e de  
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discussão que têm sido mais relevantes para o mercado. Esse módulo é bastante interativo, 

permitindo aos participantes levantarem pontos de discussão, dúvidas e análises. 

A nova portaria dos estudos de viabilidade (4 horas) 

A Portaria 557 de 2016, do Ministério das Cidades criou normas de referência para a elaboração 

dos estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira (EVTE) para concessões em 

saneamento. Esta seção discute as implicações dessa Portaria e sua implementação efetiva. 

Módulo III – A regulação e o planejamento 

Regulação econômica e seus avanços (4 horas) 

A regulação do setor de saneamento vem se estabelecendo de diversas formas por todo o país, 

através de entidades reguladores subnacionais, mantidas por municípios, consórcios de municípios 

e estados. Neste módulo avaliamos o avanço deste processo e as suas perspectivas. 

Especificamente nesta aula, trataremos da atualização e da revisão das tarifas de saneamento, 

identificando os principais modelos vigentes e as tendências para os locais que ainda estão 

implementando suas sistemáticas de regulação econômico-financeira.  

O estado da arte da regulação técnica (4 horas) 

Enquanto a aula anterior traça o panorama das agências e foca na regulação econômica, esta aula 

se dedica à questão da regulação técnica e dos indicadores para a regulação dos serviços. São 

avaliadas as práticas atuais dos reguladores existentes e as tendências nessa área, bem como a 

reação dos prestadores de serviços às práticas que vêm sendo escolhidas. 

O estado da arte dos planos (4 horas) 

Juntamente com a regulação, o planejamento foi uma determinação fundamental da lei nacional 

de diretrizes do setor de saneamento.  

O PLANSAB, Plano Nacional de Saneamento, também será avaliado quanto à sua implementação. 

Módulo IV – Negócios e oportunidades 

O programa de desestatização no setor (4 horas) 

O programa do BNDES e outras iniciativas de desestatização poderão mudar as feições do setor de 

saneamento nos próximos anos. Esta seção discute as características desse movimento e suas 

implicações, entrando no detalhe da forma de sua estruturação. 
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Parcerias Público-Privadas e outras modalidades (4 horas) 

Os modelos de PPP vêm sendo crescentemente empregados por companhias de saneamento e por 

entes interessados em investir e melhorar suas operações.  

Financiamento dos investimentos (4 horas) 

A questão crítica do financiamento dos investimentos será abordada nesta aula. Serão detalhados 

os financiamentos existentes e as inovações possíveis para a promoção dos investimentos. 

Discussão motivada: oportunidades no setor de saneamento (4 horas) 

Esta aula será organizada na forma de seminário, em que os participantes apresentarão suas ideias 

de forma organizada e colocarão para discussão do grupo. O coordenador da sessão motivará os 

participantes, estimulando pontos críticos e linhas de análise para o debate. 

 

RESUMO DO PROGRAMA 

Negócios no setor de saneamento: água e esgoto 

O panorama do setor (4 horas) 

 A nova configuração do setor de saneamento: atores e instituições 

Os contratos e o ambiente jurídico (8 horas) 

 O estado do ambiente jurídico setorial 

 A nova portaria dos estudos de viabilidade 

 

A regulação e o planejamento (12 horas) 

 Regulação econômica e seus avanços 

 O estado da arte da regulação técnica 

 O estado da arte dos planos 

Negócios e oportunidades (16 horas) 

 O programa de desestatização no setor 

 Parcerias Público-Privadas e outras modalidades 

 Financiamento dos investimentos 

 Discussão motivada: oportunidades no setor de saneamento 
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Resumo pequeno do curso 
 

Estamos diante de uma nova realidade no setor de saneamento. Aumento da participação do setor 

privado, reestruturação e desestatização de companhias, novas engenharias contratuais, novo mix 

de atores e de formas de financiamento. Tudo isso em um contexto de avanço da regulação e de 

consolidação do processo de planejamento previstos na lei setorial.  

Este curso cria um ambiente de atualização e geração de insights dos participantes, abrindo 

analiticamente as principais questões estratégicas do setor de saneamento e gerando análises que 

orientam negócios. 

 

 

Objetivos 

 Preparar profissionais para o novo ambiente de negócios do setor de saneamento.  

 Apresentar o novo ambiente setorial, incluindo a dinâmica legal, da regulação, do 

planejamento e do financiamento.  

 Levantar, de forma interativa e dialogada, análises e insights sobre os novos negócios e as 

oportunidades do setor. 

Público alvo 

O curso é destinado a profissionais de empresas investidoras, construtoras, operadores, 

financiadoras, seguradoras, escritórios de advocacia e consultoria. 
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Coordenação: Frederico Turolla (currículo) 
 

 

Frederico A. Turolla: Doutor em Economia de Empresas pela FGV/SP; possui Mestrado pela 

mesma instituição, com intercâmbio em Economia Internacional e Finanças na Universidade de 

Brandeis, EUA; e Bacharel em Ciências Econômicas pela UFJF. Atua em consultoria econômica há 

mais de doze anos, hoje através da PezcoEconomics, após ter sido Economista junto à área de 

Global Financial Markets, tesouraria global do Banco WestLB. É Diretor, pro bono, da SOBEET – 

Sociedade Brasileira das Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica. É Professor Titular  
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e Vice-Coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional 

(PMDGI/ESPM). Publicou mais de 200 artigos, em vários países, sendo vários na área de 

saneamento, incluindo um capítulo de livro pela PalgraveMacmillan publicado nos Estados Unidos 

sobre o investimento direto em saneamento básico na América Latina, além de ter traduzido para 

o Português as obras de dois vencedores do Prêmio Nobel de Economia. É pesquisador associado 

do Núcleo de Economia dos Transportes, Antitruste e Regulação do Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (NECTAR/ITA). É especialista na análise de setores regulados, especialmente 

infraestrutura e sistema financeiro, com ênfase em saneamento básico, área em que tem extenso 

histórico de atividades de pesquisa, publicação e consultoria. 

 

 

Calendário:  
9, 10, 11, 15 e 16 de outubro 
 
 

Horário:  
8:30 às 17:30 
 
Local: ABDIB  
Praça Monteiro Lobato, 36 – Butantã – SP 

 

Valor e forma de pagamento: 

Associadas R$ 2.450,00 à vista ou em 2 parcelas 

Não Associadas R$ 2.700,00 à vista ou em 2 parcelas 


