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PRINCIPAIS FATOS
Parceiros

Objetivo

Beneficiário: Compañía Salteña de
Agua y Saneamiento S.A. (Aguas del
Norte), localizada na Província de Salta,
Argentina.

Fortalecer a capacidade do beneficiário
em melhorar a eficiência energética,
facilitar a transição para as tarifas
volumétricas por blocos de consumo de
água e de medição individual, atualizar
a tecnologia de tratamento de efluentes e
integrar sistemas de TI.

Mentor: Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal (Caesb),
localizada em Brasília, Brasil.

Facilitador
Secretaria da Parcerias de Operadores de
Água (WOP) para a América Latina e o
Caribe (WOP-LAC), num primeiro momento
sediada pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento, e em seguida pela
Asociación Latinoamericana de Operadores
de Agua y Saneamiento (ALOAS).

Duração
2010–2015
(em andamento até o momento da
impressão)

Custo
US$47.195, sendo US$32.195
financiados pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento e aproximadamente
US$15.000 de contribuição mútua da
Caesb e da Aguas del Norte.
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Abordagem
As atividades consistiram em visitas de
avaliação, treinamentos em sala de aula
e na execução direta do trabalho, além
de frequentes conversas à distância que
abordaram questões que vão desde
tecnologia e métodos de trabalho até
organização e planejamento estratégico.
A gestão da WOP foi informal e flexível.

Resultados
A WOP proporcionou importantes
mudanças na organização e no
planejamento estratégico, em
procedimentos e contratos, e também
em métodos de trabalho em áreas de
interesse dos parceiros. A Aguas del Norte,
com orientação do mentor, desenvolveu
um plano de eficiência energética que
estabelece atividades concretas.
O beneficiário está atualizando os
sistemas de medição, planejando a
instalação e melhorando os métodos
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de leitura. Uma nova estrutura tarifária
também vem sendo simulada, a fim de
reduzir o consumo de água e beneficiar
a sustentabilidade financeira.
Foram produzidas recomendações
direcionadas à otimização e à expansão
das estações de tratamento de efluentes e
um estudo de viabilidade para introduzir
tecnologia anaeróbia no tratamento
de efluentes.

Proximidade geográfica: Proximidade foi
um facilitador significativo para que esta
WOP fosse economicamente mais eficiente.
Intensa motivação ao participar: Os
envolvidos viram a WOP como uma
forma de receber assistência técnica a
baixo custo, mas também uma maneira
de motivar a equipe.

Foram identificadas potenciais melhorias
nos sistemas de gestão de informação
para otimizar as operações e a integração
de dados interdepartamentais.

Fator catalisador: O mentor facilitou
e incentivou a mudança tecnológica e
organizacional dentro da unidade do
beneficiário, ajudando a alavancar a
WOP junto às autoridades políticas e
regulamentares.

Fatores de sucesso

Desafios

Análise das demandas: Um acordo
inicial flexível permitiu que as demandas
mais urgentes fossem identificadas
conjuntamente. Os objetivos informais
dos estágios iniciais foram substituídos
por mecanismos formais na fase de
implantação, visando resultados mais
específicos.

Financiamento e implementação: Financiar
a WOP permanece o problema central
para os parceiros. Por esta razão, o projeto
esteve praticamente paralisado por quase
dois anos. Além disso, o mentorando tem
encontrado dificuldades para mobilizar
o apoio político e os fundos necessários
para implementar efetivamente as
recomendações.

Experiências e tecnologias similares:
Similaridades na estrutura organizacional
dos parceiros, índices de cobertura
dos serviços e a tecnologia empregada
facilitaram a troca de experiências e
permitiram um genuíno ganho mútuo de
experiência, beneficiando tanto mentor
quanto mentorando.

Impacto e sustentabilidade: Como a
WOP foi estendida, no futuro os trabalhos
poderiam ser mais bem estruturados em
termos de prazos, orçamento e atividades,
a fim de aumentar o seu impacto e a
sustentabilidade dos seus esforços.
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INTRODUÇÃO
A parceria entre operadores de água (do inglês Water
Operators’ Partnership, WOP) é a colaboração entre
duas ou mais empresas de saneamento ou tratamento de
água, sem fins lucrativos, com o objetivo de ampliar suas
capacidades. Essas parcerias foram estabelecidas com
o intuito de ajudar os operadores públicos de todo mundo
a universalizar de maneira sustentável os serviços de
água e saneamento.
Esse estudo de caso foi produzido como parte do Projeto
para Estimular a Eficácia das WOPs (BEWOP, do inglês
Boosting Effectiveness of WOPs), uma colaboração entre
a UNESCO-IHE e a Aliança Global de Parcerias de
Operadores de Água do UN-Habitat, financiado pelo
governo holandês. O BEWOP é uma iniciativa de cinco
anos que desenvolve pesquisa, diretrizes operacionais e
divulgação com o objetivo de impulsionar a efetividade
das parcerias entre operadores de água em todo
o mundo.
O estudo de caso aqui apresentado é parte de uma série
de casos que vem sendo documentados sob o mesmo
formato através do BEWOP para facilitar a análise e a
comparação entre eles. Esses estudos de caso, somados
a outras pesquisas, tem levado ao desenvolvimento de
ferramentas e procedimentos para auxiliar operadores,
facilitadores e financiadores a desenvolverem parcerias
entre operadores de água com maior facilidade e

Esse documento analisa a WOP estabelecida entre
a Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.
(Aguas del Norte), localizada na Província de Salta,
Argentina, e a Companhia de Saneamento Ambiental
do Distrito Federal (Caesb), localizada em Brasília,
Brasil (vide mapa). Nessa parceria, Aguas del Norte
é o beneficiário ou mentorando, enquanto que a Caesb
é a empresa mentora. O objetivo da parceria é fortalecer
a capacidade técnica e organizacional da Aguas del
Norte, através da troca de conhecimento com a Caesb.
A análise foi baseada em uma visita de 10 dias à
unidade de Salta, em Dezembro de 2013, em inúmeras
entrevistas à distância com funcionários da Aguas
del Norte, da Caesb, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento e da Associação Latino Americana de
Operadores de Água e Saneamento, responsável pela
plataforma WOP para a América Latina e o Caribe
(WOP-LAC), bem como na documentação de apoio
(acordos, relatórios de atividades, planos de trabalho,
apresentações). Esse primeiro estudo de caso da região
latino-americana foi selecionado graças a sua extensão
e duração, por ilustrar diversos aspectos positivos sobre
as parcerias WOP e pela acessibilidade a todos os
principais participantes envolvidos.
Muito obrigado a todos aqueles que contribuíram com
seu tempo e conhecimento, especialmente a Normando
Fleming, Gabriel Sbrugnera, Andres Vucerakovich, Klaus
Neder, Corinne Cathala e Juan Martin Ongay.

garantia de eficácia.

3

Estudo de caso sobre a Parceria entre Operadores de Água Aguas del Norte e Caesb Introdução

Estudo de caso sobre a Parceria entre Operadores de Água Aguas del Norte e Caesb Introdução

4

CONTEXTO
A República Argentina é formada por 23 províncias,

A Província de Salta possui clima subtropical de altitude.

sendo que seu o governo central é localizado na

O período chuvoso compreende quatro meses (dezembro

capital, Buenos Aires. É uma das maiores economias

a março) com precipitação média de 550 mm. O período

sul-americanas. De acordo com o Banco Mundial, seu

de seca se prolonga pelos outros meses do ano, com

Produto Interno Bruto (PIB) em 2013 foi de US$609,9

uma precipitação média de 150 mm ao longo de oito

bilhões, comparado com o PIB brasileiro de US$2.246

meses. O ponto crítico para o abastecimento de água é

trilhões. A Argentina ocupava a 45ª posição no ranking

ao fim da estação seca, quando os recursos hídricos são

do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações

escassos, o que culmina em interrupções no fornecimento.

Unidas, e o Brasil a 85ª posição.

O início do período chuvoso apresenta problemas

As províncias argentinas estão sujeitas às leis federais
e à Constituição Federal, mas possuem autonomia para
organizar o seu governo local e gerir seus recursos

de turbidez consideráveis, o que afeta diretamente a
qualidade do serviço. Em 2013, a província registou o
ano mais seco das últimas três décadas.

naturais. A Província de Salta está localizada no noroeste

A Província de Salta está dividida em três áreas

argentino (fronteira com a Bolívia, Chile e Paraguai) e

geográficas principais, com índices de precipitação

é composta por 23 departamentos. Os departamentos

desiguais (vide Figura 1). A região oeste é a mais seca,

nortenhos são relativamente pobres e com população

sendo que os seus picos (acima de 6.500 metros em

majoritariamente indígena, sendo que a cobertura de

relação ao nível do mar), não cobertos por neve, e seus

serviços de água e saneamento é inferior a 80%. Os

planaltos recebem chuva escassa ao longo do ano. A

departamentos na região montanhosa a oeste são os

região central, onde a capital está localizada, é a mais

mais pobres de Salta, com frequentes manifestações

densamente populosa e sua paisagem é composta por

sociais locais exigindo a melhora nos serviços públicos.

montanhas e vales subandinos, que recebem os mais

Na capital homônima, Salta, a desigualdade social

significantes níveis de precipitação anual da província.

entre bairros de alta e baixa renda é bastante visível.

A região a leste é menos populosa e é composta por uma

A economia da província é responsável por cerca

ampla área de florestas e morros que recebem níveis de

de 1% do produto interno bruto nacional e depende

precipitação moderados.

principalmente da agricultura (tabaco, soja, feijão,
cana de açúcar, vinhas e algodão), da indústria de
petróleo e gás, da mineração (p.ex.: ouro, cobre),
do turismo e das pequenas indústrias.
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Figura 1: Precipitação anual da Província de Salta

funcionários, sendo supervisionada pelo Ministério das
Finanças e Infraestrutura local. Dois de seus diretores são
diretamente indicados pelo governo provincial, sendo
que um deles representa o sindicato dos trabalhadores de
saneamento. A Aguas del Norte está sujeita à legislação
nacional estabelecida pela Entidade Reguladora de Água
e Saneamento (ERAS).
De acordo com o seu diretor executivo, embora o governo
provincial tenha o controle da unidade, na prática
a Aguas del Norte funciona de forma relativamente
autônoma. Em 2009, quando a companhia voltou para
a administração pública após 11 anos de gestão privada

F ont e : Aguas de l N or t e, 2013

A Aguas del Norte extrai 400 mil m³ de água por dia,
dos quais 71% provém de fontes subterrâneas (63%
de poços profundos e 8% subfluviais) e 29% de fontes
superficiais. A qualidade da água extraída é geralmente
boa, exceto por casos anteriores de eutrofização (excesso
de nutrientes que possibilita um crescimento excessivo de
algas) em alguns reservatórios, e problemas periódicos
relacionados à presença de metais pesados, que são
monitorados com atenção. Manter o abastecimento ao
fim da época seca é um grande desafio em virtude do
decaimento da vazão das fontes superficiais e dos níveis
criticamente baixos do lençol freático.
Desde 2009 a Aguas del Norte vem sendo o agente
responsável pelas operações de água e saneamento na

(como Aguas de Salta, o operador privado que substituiu
o público Obras de la Nación, em 1998), o governo
provincial aprovou um plano de cinco anos para obras
e operações, o qual norteia as principais decisões do
conselho de administração desde então. As decisões
não sustentadas pelo plano devem ser aprovadas pelo
governo provincial e /ou pelo regulador nacional, o que
ainda não representou um obstáculo. De certa forma,
no entanto, a preparação de um novo plano estratégico
para o próximo período de cinco anos deu lugar a um
profundo envolvimento político, principalmente sobre
questões sensíveis como a priorização de investimentos
em expansão de rede de abastecimento e a recuperação
de custos através do aumento potencial das tarifas (até
agora o governo da província tem subsidiado a unidade
com 25-30% do seu orçamento).

Província de Salta. O governo provincial possui 90%
da empresa e os restantes 10% são de propriedade dos
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OS PARCEIROS
Caesb

de viagem e tempo dos funcionários), e que não deve

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito

compartilhamento aberto e transparente de documentos.

Federal, localizada em Brasília, é uma sociedade

A Caesb também vê as WOPs como uma forma de motivar

de economia mista, regida pela Lei das Sociedades

os funcionários, especialmente a equipe mais jovem.

Anônimas. A Caesb tem um contrato de concessão
com a agência reguladora distrital e é financeiramente
autônoma, gerando sua própria receita, sem depender
do apoio financeiro do governo. A empresa atende
aproximadamente 2,5 milhões de usuários com
cobertura praticamente universal dos serviços de
abastecimento de água e saneamento.

Aguas del Norte
A Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. é uma
empresa pública responsável pelo abastecimento de água
potável para mais de um milhão de pessoas e coleta de
esgoto para 800.000. A amplitude dos serviços é alta
e, em termos gerais, a empresa e seus 745 funcionários

A Caesb está internacionalmente envolvida em diversos

possuem um bom desempenho. A maioria dos indicadores

projetos. Em 2008, a empresa lançou um plano

de desempenho da Aguas del Norte são compatíveis

estratégico, embasado em seus estatutos internos,

com os padrões estabelecidos para a América Latina

para desenvolver cooperação técnica internacional.

(veja a Tabela 1). No entanto, as perdas de água ainda

Essa estratégia resultou em vários contratos no Haiti,

são elevadas do ponto de vista comercial e técnico,

Nicarágua e em outros estados brasileiros, como

principalmente pelo desgaste da infraestrutura. Os

Pernambuco e Amazonas, bem como acordos de

baixos níveis de conscientização da população sobre a

cooperação técnica sem fins lucrativos através das WOPs.

preservação dos recursos hídricos também resultam em

As razões que motivaram a Caesb a participar das
WOPs são diversas, mas a empresa busca principalmente
estabelecer benefícios mútuos através da troca de
conhecimento com outras empresas do setor. A empresa
considera que essa colaboração deve ser sem fins
lucrativos e “sem custos” (recuperação de despesas

7

haver competição entre os parceiros, a fim de permitir o

um padrão de consumo elevado, aliado à insuficiência
de incentivos para limitar o uso da água, a uma estrutura
tarifária simples (preço único, sem variação) e baixa
adesão a ligações com hidrômetros. Como consequência,
o consumo médio de água na cidade de Salta é um dos
maiores entre as cidades da América Latina (uma média
de 34 m³ por ligação em 2013).
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Ta be la 1: Indica d or es -c h a v e d e d es emp en h o d a A g u as de l No r te

2010

2011

2012

2013

Agua
População atendida

1.063.276

1.179.734

1.068.049

Cobertura dos serviços

95,00 %

95,28 %

96,46 %

Ligações na rede

259.756

262.163

267.000

Porcentagem de ligações com hidrômetros

20,24 %

21,00%

21,73%

3.946

3.996

4.118

601.782

605.808

619.718

População atendida

755.720

891.014

821.797

Ligações na rede

194.749

198.003

205.441

Cobertura dos serviços

72,19 %

71,96 %

74,22 %

2.213

2.289

2.420

0,908

0,924

0,920

Extensão da rede de abastecimento (em km)
Água potável produzida por dia (média anual em m³)

Saneamento

Extensão da rede coletora (em km)

Indicadores Financeiros
Relação faturamento/cobrança
Faturamento anual

US$51 milhões

Fatura mensal média por consumidor

US$11,70
($6,60 para água)

F ont e : Aguas de l N or t e, 2013
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Para conseguir financiamentos, a empresa atua

Ao fazer parte dessa primeira WOP, a Aguas del Norte

conjuntamente com as autoridades administrativas. Ela

esperava beneficiar-se da assistência técnica proveniente

deve receber a aprovação do Ministério da Economia

do parceiro. Além disso, a parceria é vista como uma

antes de aderir a empréstimos ou efetuar outras decisões

maneira de encorajar a equipe e ganhar credibilidade

de investimento. Entre 25 e 30% dos custos operacionais

junto às autoridades políticas.

da concessionária são cobertos por subsídios do governo
provincial. O investimento em infraestrutura (construção,
atualização e manutenção) provém principalmente do
governo provincial, totalizando cerca de 400 milhões de
pesos argentinos por ano (cerca de US$ 47 milhões). Um
dos fundos provinciais disponíveis para infraestrutura é o
fundo de restauração histórica (Fondo de Recuperación
Histórica) proveniente dos royalties do petróleo. Além
disso, os investimentos podem ser financiados através do
agente regulador nacional de água, intermediário dos
empréstimos de doadores internacionais para financiar
projetos de infraestrutura. O temor de que a dependência
financeira das autoridades públicas prejudicaria o
planejamento da infraestrutura de longo prazo não se
confirmou: após os cortes de água de 2013, causados
por secas severas, as autoridades políticas têm priorizado
os serviços de abastecimento água, afirma o Diretor
Executivo da empresa. Desde que foi decretado estado
de emergência para os serviços de abastecimento, a

Facilitador: WOP-LAC
Em 2007, o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) lançou uma iniciativa para contemplar os serviços
de água e saneamento, com elementos de capacitação
e apoio mútuo entre os operadores de água. Quando o
UN-Habitat lançou a Aliança Global para Parcerias entre
Operadores de Água (GWOPA), a instituição financeira
reconheceu a semelhança entre objetivos e decidiu adotar
o modelo apresentado.
O BID, com a colaboração do GWOPA, abrigou por
cinco anos a primeira secretaria da WOP para a América
Latina e o Caribe (WOP-LAC), que funcionou como um
complemento para as atividades de financiamento para
o desenvolvimento de infraestrutura a países membros.
O banco percebeu as WOPs como um meio para
fortalecer as empresas com as quais já vinha trabalhando.

província ampliou os fundos disponíveis para a água

A WOP-LAC desenvolveu um papel de facilitador na

a fim de reforçar a resiliência do serviço.

parceria entre a Aguas del Norte e a Caesb. Ela não
só aproximou as empresas, mas também disponibilizou
recursos para consolidar a parceria através de duas
visitas de intercâmbio.
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Em 2012, depois de fazer parte de 12 iniciativas
semelhantes na região, o BID transferiu a
responsabilidade do secretariado da WOP-LAC para
a Associação Latinoamericana de Operadores de
Água e Saneamento (ALOAS), localizada na Argentina,
onde funciona agora como uma plataforma multissetorial
gerenciada por um comitê executivo composto pelas
empresas da região. O BID reforçou recentemente a
plataforma com novas oportunidades de financiamento
para WOPs, o que incluirá apoio contínuo à parceria
Aguas del Norte-Caesb.

Estudo de caso sobre a Parceria entre Operadores de Água Aguas del Norte e Caesb Os parceiros
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A PARCERIA
O primeiro encontro entre integrantes da Caesb e da

Norte estabelecessem diálogos sobre o tema da eficiência

Aguas del Norte aconteceu em junho de 2009, durante

energética e reforçarem ainda mais as suas relações (em

um workshop sobre água e saneamento organizado pelo

Costa Rica, em outubro de 2009, e na Argentina, em

BID e o UN-Habitat, em Medellín, na Colômbia. Durante

dezembro de 2009). Estes contatos preliminares foram

o encontro, o conceito das WOPs foi apresentado, e os

cruciais para reforçar a confiança entre os parceiros.

participantes presentes identificaram possíveis fragilidades

O primeiro memorando de entendimento, assinado

e potencialidades dos operadores de água da América

em 2010, formalizou o compromisso do BID em financiar

Latina e do Caribe.

a parceria.

Como resultado do encontro, o secretariado da WOP-

Análise das demandas

LAC desenvolveu uma matriz de parceiros potenciais,
relacionando as competências e as demandas dos

Os primeiros anos da WOP foram uma fase exploratória.

operadores de água e saneamento. A Aguas del Norte

Durante duas visitas organizadas em 2010, os parceiros

recebeu, em agosto de 2009, uma proposta com

trabalharam na concepção de um plano de eficiência

possíveis empresas mentoras, baseada nas lacunas

energética e ampliaram a colaboração para outros

de capacidade e de conhecimento identificadas nos

departamentos, organizando várias apresentações.

campos de eficiência energética, água não contabilizada

Baseados em discussões conjuntas, eles avaliaram os

e gerenciamento de projetos. O BID ofereceu a

seus pontos fortes e fracos, o que resultou na definição

possibilidade de apoiar e facilitar a formação da parceria

de outros quatro programas adicionais de otimização:

com um mentor selecionado, e a Aguas del Norte

sistemas de medição e de TI, os regimes tarifários e o

decidiu se envolver em uma WOP com foco em eficiência

tratamento de efluentes. Os relatórios de visita ilustram

energética. A Caesb foi selecionada como empresa

como o processo permitiu que o foco inicial se expandisse

mentora, uma escolha influenciada por semelhanças

para essas novas áreas de interesses. Assim, o primeiro

culturais e técnicas entre as empresas, tamanho

acordo foi mais amplo e deu aos parceiros uma

comparável e também interações iniciais positivas.

considerável flexibilidade para explorar oportunidades

Nos meses que antecederam essa decisão, o BID
organizou outros dois seminários de formação que
permitiram que representantes da Caesb e da Aguas del

de colaboração. Depois da identificação das áreas a
serem trabalhadas, a falta de financiamento atrasou o
lançamento da fase de implementação, que só começou
em 2012.
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O acordo: eficiência energética
(2010–2012)
O primeiro memorando de entendimento entre a Aguas del
Norte e a Caesb foi assinado para o período de um ano a
partir de 19 de abril de 2010, tendo o BID como principal
facilitador e financiador. O BID designou US$17.195 para
as visitas de capacitação entre as unidades (uma a Brasília
e outra a Salta).
Além disso, os dois parceiros se comprometeram a
contribuir, designando uma equipe para acompanhamento
e fornecendo transporte durante as visitas.
De acordo com o citado memorando, o principal objetivo
da parceria durante esse período foi auxiliar a Aguas
del Norte no desenvolvimento de um plano de eficiência
energética (incluindo a otimização dos recursos e a
produção autônoma de energia, entre outros). A redução
e o tratamento de floração de algas em recursos hídricos
superficiais, bem como o descarte de resíduos provenientes
do tratamento de efluentes também foram parte da agenda.
As atividades previstas para alcançar esses objetivos foram
limitadas a duas viagens de três dias para cinco pessoas.
Os parceiros identificaram um primeiro conjunto de temas
a abordar durante as visitas, a fim de produzir relatórios
finais e um plano de ação, um mês após as viagens:
• Trabalho em equipe: interação, responsabilidades,
projetos em andamento, prazos padrão, etc.
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• Auditorias energéticas: passo a passo para uma
implantação e financiamento bem sucedidos.
• Sistemas eletromecânicos: procedimentos para
manutenção preventiva.
• Poços profundos: construção e manutenção.
• Sistemas de bombeamento de alta performance:
ganho técnico versus real.
• Monitoramento remoto: tecnologia e recursos humanos
necessários.
• Iluminação: tecnologias mais eficientes.
• Perdas de água.
• Unidades operativas: automação.
• Tratamento de água bruta com floração de algas:
novas técnicas, produtos químicos etc.
• Unidades de tratamento de águas residuais:
disposição de resíduos líquidos e sólidos.
Uma estrutura de gestão flexível foi adotada para a
parceria, e o assessor de projetos especiais da Caesb foi
apontado como o seu coordenador geral. Os parceiros
se comprometeram a fornecer pessoal qualificado para
realizar as atividades planejadas. Além destes elementos,
o memorando de entendimento reafirmou a adesão
mútua ao código de conduta da GWOPA e reiterou
os princípios orientadores gerais do modelo, tais como
a inclusão, a orientação sem fins lucrativos, benefícios
mútuos, transparência, solidariedade, entre outros.
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O acordo: medição, tarifas,
sistemas de TI e tratamento de
efluentes (2012–2013)

12 meses. O orçamento cobriu três visitas (duas a Salta e

O segundo memorando de entendimento assinado entre

2011 e 2012 deveu-se à falta de fundos para financiar

as partes, concebido a partir das atividades anteriores,

as atividades da parceria, até que a ALOAS assumiu

ajustou o escopo da intervenção e as modalidades de

o secretariado da WOP-LAC. No entanto, durante este

financiamento, e também detalhou objetivos, metodologia,

período, os parceiros mantiveram contato informalmente,

atividades, recursos, planejamento e produtos. Com base

trocando informações específicas sobre a gestão e as

na análise anterior das demandas, foram identificadas

operações da unidade. No fim de 2013, as atividades

conjuntamente, para a Aguas del Norte, quatro

da parceria foram retomadas.

uma a Brasília).
O cronograma indica as etapas-chave no desenvolvimento
e implementação da WOP (ver Figura 3). A lacuna entre

programas principais a serem otimizados:
• Medição: análise de estratégias para instalação,
manutenção e reposição.
• Tarifas: explorar um novo regime tarifário, baseada
no regime de medição, a fim de reduzir o consumo
de água e melhorar a situação financeira da unidade.
• Sistemas de TI: identificar e implementar melhorias
para a gestão da informação.
• Tratamento de águas residuais: avaliar a possibilidade
de incluir tratamento anaeróbio na nova unidade.
Os parceiros destinaram fundos para realizar essas
atividades, cada um com o montante de US$ 7.510,
totalizando a metade do orçamento dessa fase. Os outros
50% foram financiados por fundos provenientes do BID
através do novo facilitador, ALOAS, com um orçamento
total de aproximadamente US$ 30.000 ao longo de
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A IMPLANTAÇÃO DA PARCERIA
A gestão da parceria foi baseada na confiança e
compreensão mútua. Embora os dois acordos tenham
ajudado a formalizar a relação, a interação entre os
parceiros foi, sobretudo, informal e guiada por suas
respectivas necessidades e disponibilidade. Como o
número de tópicos abordados cresceu ao longo do
tempo, a gestão da parceria, inicialmente realizada por
dois gerentes especificamente designados, acabou por
envolver outros membros das equipes, com ênfase na
troca de conhecimento de pessoa para pessoa. Isso foi
facilitado pela flexibilidade do primeiro acordo, que
permitia que os objetivos originais fossem adaptados
para atender as necessidades mais urgentes.
Desde o início da parceria em 2010, os parceiros
trabalharam em cinco programas temáticos principais
para otimização. O programa número 1 corresponde
ao desenvolvimento e implementação de um plano
de eficiência energética, como a Aguas del Norte
tinha inicialmente planejado. Os programas de 2 a
5 referem-se à medição, regime tarifário, sistemas de
TI e tratamento de efluentes, conforme o segundo acordo.
Esses programas de otimização estão inter-relacionados
e cobrem vários departamentos das empresas.

Programa de otimização nº1:
Eficiência energética
Guiado pela experiência da Caesb, o gerente de projetos
especiais da Aguas del Norte delineou um plano de
eficiência energética a ser melhorado ao longo da WOP.
Em julho de 2010, três gerentes da Aguas del Norte
(projetos especiais, operações e qualidade) viajaram
para Brasília. Essa visita exploratória de intercâmbio foi
parte da primeira atividade indicada no memorando de
entendimento. Juntamente com profissionais Caesb, eles
analisaram:
• Indicadores institucionais, estrutura e sistemas em
operação.
• Planejamento estratégico, regulamentos e tarifas.
• Testes laboratoriais e bancada de calibração dos
hidrômetros.
• Remoção de algas e o tratamento final na unidade
automatizada de água potável.
• Estratégias de recuperação do Lago Paranoá e novos
projetos de captação de água.
• Sistemas de poços profundos.
• Automação e monitoramento remoto de instalações
e processos.
• Programa de manutenção das unidades operantes.
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• Tratamento do lodo, disposição final e captação de

• Estrutura tarifária: desenvolvimento de uma proposta

biogás na estação automatizada de tratamento de

para reestruturar o esquema tarifário, avaliando seus

águas residuais do Gama.

impactos na receita da empresa.

Como resultado das visitas, os parceiros identificaram
conjuntamente oportunidades para colaboração e
intervenções específicas para reduzir o consumo de
energia na unidade do mentorando. A Caesb considerou
essencial implementar um “plano substantial de instalação
de hidrômetros”, não apenas para controlar melhor os
processos, mas também para identificar possíveis melhorias
para maior eficiência energética. Os especialistas da
empresa mentora também recomendaram introduzir novas
tecnologias para a automação dos processos. Após essa

• Água não contabilizada: trocas na detecção e redução
das perdas de água.
Mesmo a partir da primeira visita, ficou claro que o
programa de otimização da eficiência energética também
envolveria outros temas, como medição e tarifas. Estas
questões foram tratadas com mais profundidade em
outros programas, na fase seguinte de implementação da
parceria. Outros temas foram retirados temporariamente
uma vez que os recursos eram limitados.

primeira visita a Brasília, os parceiros destacaram as

Desde então, a Aguas del Norte implementou o plano

seguintes áreas de interesse, às quais eles relacionaram

de eficiência energética, acompanhada de perto pela

uma lista de resultados esperados e os respectivos

Caesb, alcançando resultados concretos, sem qualquer

responsáveis:

financiamento adicional. Os principais resultados são:

• Automação e monitoramento remoto das instalações:

• Melhor gerenciamento de estoque e integração da

análise da experiência da Caesb no processo de

nova tecnologia: processo de aquisição bianual com

implantação desses mecanismos e a busca por

aproximadamente US$ 800.000 para adquirir quadros

financiamentos.

de distribuição (25-50 por ano) e bombas.

• Medição de vazão: análise da experiência da Caesb
no processo de implantação desses mecanismos e
identificação de um bairro em Salta para ser piloto,
e busca por financiamentos.
• Hidrômetros individualizados: análise preliminar e
desenvolvimento de um programa para ampliar o

• Instalação de bombas de velocidade variável em três
estações de tratamento de águas residuais.
• Implementação de um sistema piloto de automação
e do sistema de supervisão, controle e aquisição
de dados (SCADA), assim como sistemas de
monitoramento, alarmes e controle remoto.

número de conexões com hidrômetros e avaliar seu
impacto no consumo e no faturamento.
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• Renegociação de 450 contratos com concessionárias
de fornecimento de energia para reduzir penalidades
ou custos e adaptar as tarifas, levando a economias de
mais de US$ 100.000.
A Aguas del Norte espera poupar muito mais energia
com a utilização de equipamentos mais adequados
e modernos. Em 2014, Aguas del Norte continuou a
ampliar suas capacidades em eficiência energética e
em melhoria dos processos operacionais. Em agosto,
a equipe participou de uma oficina de capacitação
sobre bombeamento de esgoto e poços usando telemetria,
organizado pela Empresa de Obras Sanitárias da
cidade de Mar del Plata. Por fim, a Aguas del Norte
está planejando um seminário sobre eficiência energética
para as províncias do norte da Argentina. A Caesb
também planeja participar neste workshop para partilhar

No v o s q u a d r o s d e d i s t r i b u i ç ã o

os seus conhecimentos sobre o tema.

No vas bo mbas
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Programa de otimização nº2:
Medição
A Aguas del Norte tem uma baixa adesão a sistemas
de micromedição (20%), o que a Caesb recomendou
com veemência ampliar, buscando atingir os
objetivos previstos no programa de melhoramento da
eficiência energética, uma vez que maior controle e
monitoramento dos processos de abastecimento de
água e de saneamento resulta em ganhos energéticos.
A combinação entre baixa medição e tarifas simples,
baseadas em preços únicos sem variação em função
do tempo ou volume de consumo, resulta em padrões
de consumo elevados, o que pode resultar em uma
situação financeira frágil para o operador. Essa
lacuna foi identificada nas visitas de 2010, das quais
participaram o Gerente de Negócios da Aguas del Norte
e a equipe do departamento de medições. Baseados
nessa avaliação, os parceiros decidiram lidar com essa

Para atingir esses objetivos, os parceiros concordaram
em desenvolver uma estratégia para transferência de
conhecimentos. As atividades envolviam coleta preliminar
de dados, a realização de uma visita às instalações
da Caesb, preparação conjunta, via e-mail, de um
relatório e uma proposta, uma visita a Aguas del Norte
para apresentar o plano inicial para o conselho de
administração e acompanhamento das atividades de
gestão de energia e novos projetos. Além disso, atividades
informais sobre a temática de medição (consulta à
distância e troca de informações) começaram em 2010.
Baseados nas duas visitas realizadas para os
programas inter-relacionados 2 e 3 (veja a Box 1),
os parceiros identificaram a necessidade da Aguas
del Norte desenvolver e implementar um plano viável
para instalação de hidrômetros, e também traduzir
isso em planos de trabalho para os diferentes setor do
Departamento de Negócios da Aguas del Norte.

questão em um programa específico, que se tornou parte

As visitas levantaram em um grande número de questões-

do segundo memorando de entendimento.

chave. Primeiramente, os serviços estão localizados

Os objetivos desse programa são analisar estratégias e
processos para instalação, manutenção e substituição de
hidrômetros, baseados na experiência da Caesb com:
• Análise do ciclo de vida e a demanda para substituição.
• Qualidade do material e gráficos de performance.
• Perdas comerciais.
• Eficiência de hidrômetros individuais.
• Novas tecnologias e instrumentos.

em vários pontos da Província de Salta, o que requer a
adaptação do plano de medição para cada local, já que
eles diferem significativamente entre si. Num segundo
ponto, os parceiros percebem que a baixa adesão aos
sistemas de medição, aliada as tarifas simples, resulta
em um consumo exagerado, mas que era necessário
definir mais perfis de consumo ao longo da província
para ter uma visão completa da questão. Finalmente,
o diagnóstico demonstrou a grande necessidade de
apoio legal e político, e também por campanhas
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de sensibilização do consumidor, para responder à

• Definir áreas para iniciar a instalação dos hidrômetros,

resistência da população ao novo sistema de medição

priorizando aquelas com relatos prévios de problemas

com hidrômetros.

relacionados com o serviço.

O plano de trabalho resultante definiu então objetivos
gerais, recursos e prazos para um conjunto de atividades
adicionais, abaixo relacionadas:
• Conduzir uma análise estatística para entender os perfis
de consumo.
• Definir e aplicar padrões de medição para ajudar a
determinar os tipos de hidrômetros a serem utilizados,
baseados nas características do sistema (sistema de
abastecimento, qualidade da água, critérios para
instalação para diferentes regiões, etc.).
• Analisar os atuais hidrômetros e melhorar o índice de

• Estabelecer um plano de instalação de macromedidores
em conjunto com o plano para hidrometração em áreas
piloto, e então desenvolver o controle de perdas com
base na comparação entre a macro e a micromedição.
• Avaliar a possibilidade de cobrar todos os serviços
relacionados aos danos causados pelos usuários,
de forma a aumentar sua responsabilidade com a
manutenção e cuidado com o hidrômetro.
• Planejar treinamentos periódicos, focados nas áreas
operacionais e de negócios.
As atividades relacionadas a esta segunda fase da WOP

desempenho existente, através do uso de uma bancada

começaram oficialmente no final de 2013, pelo que ainda

de calibração para testar a eficiência e desgaste e para

é cedo para avaliar os resultados. A implementação da

adaptar a aquisição conforme os resultados.

lista prévia de tarefas deve acontecer no médio e longo

• Estimar os recursos necessários para implementar os
plano de instalação de hidrômetros na província.
• Especificar e implementar um sistema de gestão da

prazo, a partir de 2014.
Dois resultados concretos, porém, já surgiram. Em
primeiro lugar, uma nova licitação para leitura de

medição para monitorar e controlar os dados dos

medidores, lançada em dezembro de 2013, demonstrou

hidrômetros, analisar o ciclo de vida do material e

melhorias nos contratos terceirizados e no processo

garantir a substituição necessária, a qualidade do

público de licitação, tendo base nos padrões utilizados

material e sua curva de desempenho, a redução

pela Caesb para melhoria dos recursos legais em caso

de perdas comerciais, a eficiência da medição

de não cumprimento do contrato. O segundo resultado,

individualizada, novas tecnologias, a instalação de

um novo sistema de codificação foi implementado

um laboratório de medição e um plano de treinamento.

para identificar hidrômetros com base no seu ano e no
diâmetro, visando evitar leituras duplicadas. A Aguas
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del Norte escolheu San Lorenzo como uma área piloto
para analisar o balanço hídrico. Eles instalaram nessa
área três hidrômetros eletromagnéticos (outros quatro
ainda pendentes), além dos hidrômetros domésticos
já instalados.
A avaliação inicial considerou águas não contabilizadas
com uma taxa acima de 50%. Um aspecto positivo e
encorajador do programa de medição é a coordenação e
o comprometimento de diferentes unidades do mentorando
em trabalhar para alcançar este objetivo comum.

Visita à Bancada de Calibração na unidade
de tratamento de água de Alto Molino, em Salta

Visita à Bancada de Calibração na unidade
de tratamento de água de Alto Molino, em Salta

Visita à Bancada de Calibração na unidade
de tratamento de água de Alto Molino, em Salta
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B ox 1:: Visitas para os programas de otimização 2 (Medição) e 3 (Estrutura Tarifária) 11 a 15 de Novembro de 2013

11-15 de noviembre de 2013
A primeira visita foi a Brasília. O Gerente de Negócios da Aguas del Norte viajou com outros dois colaboradores
para abordar os programas inter-relacionados 2 e 3. Os parceiros analisaram:
• Modelo tarifário: avaliação do modelo tarifário e do sistema de medição individual aplicado em Brasília;
simulação da aplicação desse mesmo padrão tarifário em Salta.
• Administração do parque de hidrômetros: manutenção dos hidrômetros instalados; sistemas de informação;
procedimentos; equipamentos; custos; curvas de performance; leitura dos hidrômetros; tratamento de fraudes;
estatísticas.
• Análise do estado dos medidores (metrologia): eficiência da medição; vida útil; plano sistemático de substituição;
avaliação dos perfis de consumo; novas tecnologias; laboratórios de hidrômetros.
• Gestão comercial em termos gerais: central de atendimento; sistema de atendimento ao consumidor; reclamações
técnicas.
• Gestão técnica: GIS comercial/técnico; SCADA para automação e monitoramento.

18 a 22 de Novembro de 2013
Na segunda visita, o Gerente de Medição da Caesb visitou Salta. A Aguas del Norte propôs o seguinte programa:
• Visita à bancada de calibração de hidrômetros na unidade de Alto Molino, acompanhado do Gerente de
Medições Individualizadas.
• Reunião com o Departamento de Medições Individualizadas sobre: perfis de consumo, resultados do dispositivo
de registro de dados instalado, especificação e capacidade ideal dos hidrômetros a serem instalados em Salta,
análise do ciclo de vida dos hidrômetros já instalados e um plano de substituição, qualidade dos hidrômetros e
curvas de performance e resultado dos testes da agência reguladora.
• Visitas as instalações de medição.
• Visita ao Departamento de Registro Predial para discutir reclamações sobre os hidrômetros, ordem de serviço,
verificação de funcionamento dos hidrômetros, detecção de vazamentos internos e atualização dos parâmetros
para faturamento.
• Visita ao Departamento de Fraudes e Água Não Contabilizada para conhecer a análise e controle do baixo
consumo, perdas comerciais, fraudes, o controle de alto consumo e notificação ao cliente.
• Visita ao Departamento de Desenvolvimento de Operações para discutir a medição de vazão e análise da
capacidade e os fluxos de sistemas de abastecimento.
• Reunião com o Departamento de Cobrança para conhecer setores, rotas e processos para a leitura dos
hidrômetros, monitoramento e controle dos dados de medição, bem como para avaliar o sistema tarifário com
medição individual em Salta.
• Reunião final para discutir recomendações da Caesb com base em um debate sobre o modelo tarifário e de
medição individualizada utilizado em Brasília (99% de conexões com hidrômetros), perfis de consumo e critérios
utilizados, especificação e elaboração do orçamento necessário para a aquisição e instalação de hidrômetros
para todas as conexões ativas de Aguas del Norte.
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Programa de otimização nº3:
Estrutura tarifária
A melhoria das tarifas está intimamente ligada com
a otimização do sistema de medição e envolve os
mesmos departamentos. A taxa simples de cobrança
da água aplicada pela Aguas del Norte para cerca de
80% de seus usuários considera variáveis como a área
da propriedade, área construída e número de saídas
(torneiras, sanitários etc). Entretanto, essa taxa dificulta
a aplicação eficaz de um sistema de medição.

Para atingir esses objetivos, os parceiros decidiram
adaptar e ajustar o sistema tarifário utilizado em Brasília
para sua aplicação no contexto de Salta. Uma simples
aplicação direta do modelo brasiliense seria politicamente
impossível, de acordo com o Diretor de Negócios da
Aguas del Norte, considerando que as tarifas aplicadas
em Brasília são mais altas que as de Salta. Durante as
atividades da WOP, os parceiros compartilharam dados
internos, incluindo detalhes dos padrões de consumo
para conexões com e sem hidrômetros, a metodologia
de cálculo para a tarifa aplicada (p.ex.:, subsídios
para áreas de baixa renda, indústrias etc.) e quaisquer

A necessidade de rever a estrutura tarifária foi

outros dados relevantes. A primeira visita para troca de

identificada durante a fase exploratória da WOP, em

conhecimentos foi para as instalações da Caesb, seguida

2010, quando a Caesb recomendou com veemência a

por uma visita a Aguas del Norte, onde os resultados

Aguas del Norte tanto reconsiderar o modelo de tarifa

iniciais do projeto foram apresentados. Os assuntos

aplicada para reduzir o consumo de água, como também

tratados durante as visitas estão sumarizados na Box 1.

adotar uma tarifa volumétrica para evitar a penalização
a pequenos usuários.

As práticas adotadas pela Caesb inspiraram
profundamente a equipe da Aguas del Norte,

Como consequência, os objetivos deste programa de

proporcionando uma nova perspectiva sobre a gestão

otimização são elaborar uma nova estrutura tarifária

dos serviços de abastecimento de água. Por exemplo,

baseada nos hidrômetros individuais para incentivar a

um resultado é que a Aguas del Norte decidiu aplicar o

redução do consumo de água e permitir que a Aguas del

método de faturamento amplamente utilizado em Brasília:

Norte melhore sua sustentabilidade financeira, isso sem

o chamado sistema de “leitura e faturamento”, que

negligenciar as necessidades básicas da população mais

consiste em imprimir a conta imediatamente após a leitura

vulnerável. Os resultados esperados são testar a idéia

do medidor. Esse método poupa tempo e recursos, e pode

da cobertura da medição e simular os possíveis impactos

ampliar a proporção entre faturamento e cobrança sem

desse sistema no orçamento da empresa.

a necessidade de grandes investimentos. Essa solução
estava prevista para ser testada no início de 2014 em
uma área específica (um bairro chamado Huaico), a fim
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de se avaliar sua viabilidade no contexto de Salta. No
entanto, devido a uma campanha eleitoral em curso,
alterações tarifárias no serviço de abastecimento de
água não são prováveis até o final de 2015.
O novo modelo tarifário ainda está em desenvolvimento.
A Caesb atualmente trabalha, em Brasília, na simulação
de diferentes cenários baseados em todos os dados
fornecidos pela Aguas del Norte, que, por sua vez, está
agora adaptando o modelo tarifário da Caesb para o
seu contexto local, trabalhando também com as suas
próprias simulações para validação do mesmo. Quando
a proposta de estrutura tarifária estiver totalmente
desenvolvida, a Aguas del Norte vai apresentá-la ao
governo provincial para a aprovação. O fato dessa
proposta ser desenvolvida em cooperação com uma
empresa experiente permitirá que a proposta tenha
ainda mais credibilidade.
Foram estabelecidos planos de trabalho dentro de
cada seção do departamento de negócios, para
continuar avançando neste programa de otimização.
O próximo passo será implementar esses planos. Todos
os funcionários entrevistados mostraram forte motivação
e vontade de traduzir os objetivos em ações concretas e
em resultados. O Gerente de Negócios parecia confiante
sobre os resultados esperados.

Programa de otimização nº4:
Sistemas de TI e GIS
O objetivo do programa de otimização número 4 é
compartilhar experiências entre os departamentos de
Tecnologia da Informação (TI) de ambas as empresas,
buscando identificar possíveis melhorias nos sistemas
de gestão da informação. A metodologia consiste em
avaliar os sistemas já existentes através de apresentações
técnicas sobre os respectivos sistemas e treinamentos
em novas tecnologias, identificando áreas de interesse
e desenvolvendo novas soluções.
As atividades previstas incluíram uma visita a Salta e uma
a Brasília com vistas a aprimorar o entendimento sobre
sistemas existentes, a preparação de um relatório sobre os
pontos de interesse mútuos, a identificação das demandas
de treinamento, a produção dos relatórios finais e a
apresentação dos resultados em um possível workshop
(Veja as visitas planejadas no Box 2).
As duas visitas planejadas, juntas, resultaram numa
análise sobre os sistemas de TI e os sistemas de
informação geográfica (GIS) da Aguas del Norte. Os
parceiros elaboraram conjuntamente o um plano de
trabalho e estabelecerem um conjunto de recomendações
para o beneficiário. Contudo, a equipe de TI da Aguas
del Norte também proporcionou contribuições úteis para
a Caesb, que estavam muito interessados em aprender
como o beneficiário produzia bons resultados com
recursos limitados.
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B ox 2: Visitas re la c ion a d a s a o p r og r a ma d e ot i m i z aç ão n ú m e r o 4 .

22 a 28 de Setembro de 2013
Dois engenheiros da Caesb visitaram a equipe de TI da Aguas del Norte, que os acompanharam na análise de:
• Ferramentas GIS para mapear as redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto e para integrar a
análise de dados com outros sistemas de informação (comercial, financeira, operacional).
• Registro fundiário das unidades operacionais para produzir relatórios (indicadores operacionais, consumo
energético) e controle à distância.
• A gestão operacional controlada por sistemas de TI.
• Plano futuro para o sistema de TI: geoprocessamento, controle de sistemas operacionais de água e esgoto,
manutenção de unidades operacionais, controle do serviço e estratégias para o seu desenvolvimento.

11 a 15 de Novembro de 2013
O Gerente de TI e o Chefe de Desenvolvimento de TI da Aguas del Norte visitaram Brasília para trabalhar com
base na agenda estabelecida pela Caesb, explorando:
• Sistemas de gerenciamento de TI para apoiar a gestão administrativa e operacional (metodologia, os sistemas
de trabalho e equipes, treinamentos).
• Sistemas GIS (metodologia, software, desenvolvimento e manutenção, integração com outros sistemas,
treinamentos).
• Sistema SCADA (tecnologia, variáveis avaliadas, a integração com outros sistemas, os dados produzidos)
• Painel de controle geral (metodologia, software, desenvolvimento e manutenção).
• Infraestrutura de TI e organização do setor de TI (hardware, software, telecomunicações, segurança, helpdesk).
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Programa de otimização nº5:
Tratamento de efluentes
O objetivo do último programa de otimização é avaliar
a possibilidade de aplicar a tecnologia UASB (reator
anaeróbio de fluxo ascendente) na unidade de tratamento
de efluentes (ETAR) localizada ao sul da cidade de
Salta. O principal resultado esperado era elaborar um
estudo de exequibilidade e viabilidade, incluindo o
redimensionamento preliminar, orçamentos, investimentos,
operação e manutenção. Para atingir esse objetivo, os
parceiros se comprometeram a trocar informações sobre
todos os processos operacionais e financeiros relevantes
relacionados com as características atuais e desejadas
pra a ETAR.

dificuldades relacionadas ao processo de desapropriação
para construção de uma nova estação de tratamento.
A Caesb recomendou otimizar o uso da planta existente
ao sul de Salta (construída em 1981) antes de ampliar
ou construir uma nova unidade, uma sugestão adotada
pela Aguas del Norte. A reestruturação dessa unidade,
como comunicado através de conversas informais, foi
realizada com financiamento do governo provincial, que
totalizou 15 milhões de pesos argentinos (o equivalente
a US$ 2,6 milhões), e foi concluída no fim de 2013.
Durante as obras, a Aguas del Norte frequentemente
consultava os especialistas da Caesb para sugestões
sobre a instalação, utilização e manutenção dos sistemas
de bombeamento. No final de 2014, a Aguas del Norte
já estava finalizando a implantação do sistema SCADA
(para as estações elevatórias e de rebombeio de lodo)

As seguintes atividades foram planejadas: coleta

e substituindo bombas por outras mais eficientes a fim

de dados preliminar, capacitação em Brasília,

de reduzir os problemas de entupimento. Além disso,

redimensionamento da unidade com a determinação de

o projeto de expansão da unidade foi aprovado e o

custos preliminares, e uma visita a Salta para apresentar

Conselho de Administração, em conjunto com o governo

o projeto ao conselho de administração. Esse programa

provincial, está tratando de reunir os recursos necessários.

começou recentemente, com poucas atividades formais
até agora desenvolvidas. No entanto, os parceiros têm
trabalhado informalmente no tema desde o primeiro
acordo. Na verdade, o Diretor de Operações da
Aguas del Norte participou da primeira viagem a
Brasília em 2010, quando pôde discutir tecnologias de
saneamento com o Gerente de Projetos Especiais da
Caesb, que introduziu a ideia de incorporar tecnologia
de reator UASB na ETAR do beneficiário. Por requerer
menos espaço que outras tecnologias de saneamento,
a tecnologia UASB pode superar tanto as limitações

Um investimento nacional adicional de 10 a 15 milhões
de pesos argentinos (aproximadamente US$ 1,8-2,7
milhões) está previsto para construir uma nova estação
de tratamento de efluentes com capacidade para atender
3.000 famílias (cerca de 11 mil pessoas). No entanto,
em outubro de 2014, o projeto ainda não tinha sido
alavancado. A Aguas del Norte permanece em contato
com a Caesb sobre o projeto da construção da nova
ETAR, mesmo esse não sendo um objetivo formal deste
programa de otimização.

da Aguas del Norte relacionadas ao espaço quanto as
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Um filtro secund á rio d a un id a d e re c up e rada d e t r a t a m e n t o d e e f l u e n t e s , a o s u l d e S a l t a .

Repres entantes d a Ag uas d e l N or t e n a WO P, e m
uma f o to durant e uma visit a à un id a d e a t ua l iz a d a .

As novas bombas instaladas durante o projeto de
r e n o v a ç ã o d a u n i d a d e d e t r a t a m e n t o d e e f l u e nt es.
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QUESTÕES
TRANSVERSAIS
Durante a WOP, os parceiros identificaram duas questões
transversais que precisavam ser abordadas para
apoiar e manter as conquistas dos outros programas
de otimização: a aplicação eficaz da legislação e
uma campanha de sensibilização. O plano de medição
e o novo sistema tarifário da Aguas del Norte demandam
a adaptação das leis e regulamentos para garantir sua
observância. Os departamentos jurídico e comercial
da Aguas del Norte precisariam elaborar e propor
instrumentos legais à agência reguladora com o objetivo
de criar ferramentas adequadas para assegurar a
aplicação das regras, tais como penalidades ou,
quando necessário, a suspensão do serviço. O Chefe
de Faturamento da Aguas del Norte está examinando
a legislação aplicada em Brasília para avançar
nessa questão.
Além disso, a implementação de um novo sistema tarifário
e de medição demanda uma campanha de sensibilização
intensa para que os consumidores superem sua resistência
à mudança. O departamento institucional responsável por
relações públicas concebeu uma campanha, em 2014,
para sensibilizar a população sobre os benefícios dos
hidrômetros e da tarifa volumétrica, e para conscientizá-la
dos objetivos financeiros, de equidade e de preservação
dos recursos hídricos do novo sistema tarifário.
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RESULTADOS
Os parceiros consideram que a colaboração foi bem

Este caso sugere que WOPs de curto prazo podem ser

sucedida e que atingiram os objetivos esperados no

muito produtivas.

primeiro acordo, especialmente o desenvolvimento de
um plano de eficiência energética.

Próximos passos

O segundo acordo ainda está sendo implementado, mas

O WOP-LAC, através de sua cooperação técnica com

vem progredindo da maneira desejada e os resultados

o BID, está ampliando os financiamentos para dar

esperados para os sistemas de TI e tratamento de

seguimento a esta parceria, o que deve acontecer até

efluentes provavelmente serão atingidos em breve (veja

ao início de 2015. Além disso, a Aguas del Norte está

os resultados preliminares na Tabela 2). Apesar disso,

iniciando uma parceria nacional com outra empresa

as recomendações relacionadas à medição e às tarifas

argentina chamada Aguas Santafesinas. Com base na

podem ser difíceis de implementar por dificuldades

experiência bem-sucedida de troca de conhecimentos

políticas e financeiras.

com a Caesb, a Aguas del Norte está planejando

Essa WOP se concentrou na troca de conhecimentos e
em melhorias organizacionais, ao invés de buscar um
impacto direto sobre indicadores-chave de desempenho.
Isto permitiu mudanças importantes na organização e no
planejamento estratégico, em procedimentos e contratos,
e nos métodos de trabalho para áreas específicas, o que
certamente resultará na melhoraria dos indicadores de

conduzir este nova WOP através de intercâmbios diretos
do pessoal envolvido em cada empresa. A WOP irá
abordar oito áreas temáticas. Essa parceria pode ser
economicamente mais eficiente. No entanto, uma vez que
as empresas são bastante semelhantes, o potencial para
compartilhar conhecimentos e se aperfeiçoarem pode ser
mais limitado.

desempenho em um futuro próximo.
A WOP teve custo total de US$47.195. A primeira fase
foi financiada pelo BID e a segunda fase foi igualmente
financiada pelos dois parceiros, com o suporte do
secretariado da WOP-LAC. Mesmo com limitações na
quantidade e na intensidade das atividades, a parceria
tem produzido resultados positivos para o beneficiário.
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Data

Programa de Otimização

Objetivo

2010 – 2012

Eficiência Energética

Desenvolver e implementar um plano de eficiência
energética para a Aguas del Norte.

2012 –
em andamento

Sistemas de medição

Desenvolver e implementar um plano exequível de
instalação de hidrômetros, a fim de contribuir com
a eficiência energética.

Tarifas

Elaborar um novo regime tarifário baseado na
medição individualizada para reduzir o consumo
de água e melhorar a sustentabilidade financeira.

Tratamento de efluentes

Avaliar a possibilidade de introduzir tecnologia de
tratamento anaeróbio para a estação de tratamento
de efluentes, a fim de maximizar o uso do espaço.

Sistemas de TI

Identificar possíveis melhorias para os sistemas
de gestão da informação a fim de otimizar
as operações e a integração de dados
interdepartamentais.
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Atividades

Resultados Preliminares

Visita exploratória para avaliar os indicadores institucionais,
a estrutura e sistemas operativos do mentorando, além da
tecnologia aplicada pelo mentor (hidrômetros individuais,
bancada de calibração, sistemas de poços profundos,
automação e monitoramento remoto das operações e
tratamento do lodo).

Melhora na gestão do estoque e integração de novas
tecnologias, incluindo a variação de velocidade de
bombeamento de efluentes em três unidades, sistema piloto de
automação (SCADA) e controle à distância.

Duas visitas para levantamento preliminar de dados.

Novo sistema de codificação em funcionamento para identificar
hidrômetros baseado no seu ano e no diâmetro, a fim de evitar
leituras duplicadas.

Preparação de um relatório conjunto.
Apresentação do plano inicial para o conselho de
administração.

Duas visitas para aprender sobre a metodologia tarifária do
mentor.
Adaptar e ajustar o regime tarifário utilizado em Brasília para
a aplicação na realidade de Salta.
Testar a hipótese de cobertura total dos serviços de medição
e simular os impactos que isso teria sobre os rendimentos da
empresa.
Visita para coleta de dados.
Estudo de exequibilidade e viabilidade, incluindo
redimensionamento preliminar, orçamento, investimento,
operação e manutenção.

Renegociação de 450 contratos de fornecimento de energia
para reduzir penalidades / custos e adaptar tarifas levando a
economias de mais de US$ 100.000.

Uma nova licitação para aquisição de hidrômetros, lançada
em dezembro de 2013, demonstrou melhorias em contratos
terceirizados e processos licitatórios, tendo como base os padrões
utilizados pela Caesb (melhores recursos legais em caso de não
cumprimento do contrato).
A Aguas del Norte adaptou o método de “leitura e
faturamento” amplamente utilizado em Brasília para
economizar tempo e aumentar a relação entre faturamento/
cobrança. Esse método foi testado no bairro de Huaico para
avaliar a sua viabilidade.
Planos de trabalho para implementar uma nova estrutura
tarifária estão em andamento em diferentes seções do
Departamento de Negócios da Aguas del Norte.
Otimização da antiga estação de tratamento de efluentes
auxiliada por discussões informais com Caesb (p.ex.:
instalação, utilização e manutenção de novas tecnologias
de bombeamento).

Apresentação do projeto para o conselho de administração do
beneficiário.
Duas visitas para análise dos sistemas existentes.
Preparação de um relatório sobre as áreas de interesse mútuos.
Identificação da demanda de treinamento.

Concluída a avaliação dos sistemas de TI e GIS da Aguas del
Norte.
Parceiros elaboraram, conjuntamente, um plano de trabalho e
uma série de recomendações para o beneficiário.
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FATORES DE SUCESSO
Análise das demandas

Mecanismos de governança

Operadores de água e facilitadores de WOPs

Essa WOP ressalta a importância e a complementaridade

frequentemente argumentam que, para alcançar os

entre mecanismos formais e informais. Enquanto o

resultados planejados, é preciso ter, desde o início,

primeiro memorando de entendimento estabeleceu uma

um acordo bem estruturado e metas claras. Entretanto,

estrutura de cooperação simples, permitindo interações

essa WOP seguiu um caminho diferente e sua primeira

mais informais e bases para adaptar os objetivos, o

fase teve um aspecto mais exploratório. As visitas de

segundo identificou atividades específicas, recursos e

intercâmbio e discussões informais identificaram as

metas. Os mecanismos de governança formais dessa

lacunas mais urgentes a serem trabalhadas. A análise

WOP, presentes nos dois acordos oficiais, foram

conjunta das demandas resultou, mais tarde, na decisão

fundamentais para obter financiamentos externos da

dos parceiros em ampliar o campo da colaboração,

agência internacional, para garantir o compromisso

com um segundo e mais bem definido acordo. Essa

inicial entre as partes envolvidas e para estabelecer

abordagem de duas fases, em que a primeira é

uma estrutura ampla que guiasse o processo.

propositadamente ampla e orientada para a realização
de uma avaliação completa, enquanto que a segunda
fase é mais focada e concreta, pode ser mais efetiva
quando a ênfase da WOP é a troca de conhecimento, ao

Experiências e tecnologia
semelhantes

invés da busca por uma melhora rápida na performance.

Nesse caso, as semelhanças entre os parceiros, em

É bem provável que esse tipo de acordo melhore

termos de estrutura organizacional, cobertura do serviço

o desempenho a longo prazo, mas, por outro lado,

e a tecnologia utilizada, permitiu uma efetiva troca de

demanda mais tempo e requer que o conhecimento

informação e experiências. É importante ressaltar que,

e a confiança entre os parceiros se fortaleça nos estágios

há alguns anos, a Caesb enfrentou os mesmos desafios

iniciais da parceria.

que a Aguas del Norte encara hoje, abordando-os com
soluções tecnológicas de baixo custo e novos métodos
de trabalho. As lições aprendidas nessa experiência
economizaram significativamente tempo e recursos para
a Aguas del Norte.
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O fato de os parceiros compartilharem a mesma
tecnologia permitiu uma genuína troca de informações
nos dois sentidos, sendo ambos beneficiados. A
WOP- LAC entende que é vantajosa uma pequena
diferença de experiências entre os parceiros. O apoio
de uma empresa do hemisfério norte talvez resultasse
em respostas menos adequadas para os desafios
do beneficiário ou soluções mais difíceis de serem
aplicadas, ou mesmo que subestimassem a capacidade
de desenvolvimento requerida para a empresa aplicá-las.
No entanto, para WOPs que se concentram menos em
troca de informação e tecnologia, essas similaridades
podem não ser tão importantes.

Proximidade geográfica
O fato dos parceiros estrem geograficamente próximos
ajudou a “otimizar o uso dos recursos”, de acordo com
o Secretariado da plataforma WOP-LAC, na ALOAS.
A proximidade surge então como uma vantagem
significativa para WOPs sul-sul. O secretariado WOP-LAC
está considerando promover parcerias nacionais com foco
em pequenos e médios beneficiários. Em primeiro lugar,
essa seria uma forma mais eficiente de utilizar os recursos
disponíveis, já que os custos de viagens são limitados.
Em segundo lugar, os parceiros nacionais estão mais
conscientes da realidade e culturas locais. Dessa forma,
WOPs nacionais são potencialmente mais sustentáveis.
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Benefícios mútuos

necessidade de envolver uma equipe multissetorial para

A Caesb inicialmente se envolveu na WOP graças a

da Aguas del Norte agora pretende coordenar as suas

sua estratégia de responsabilidade social e porque

ações com os departamentos jurídicos e de comunicação

percebeu na parceria uma contribuição para atingir o

para introduzir com sucesso uma nova estrutura tarifária.

objetivo de ampliar sua rede internacional. Já a Aguas

Na Caesb, o departamento de TI tem tentado integrar

del Norte buscava assistência técnica de baixo custo e

melhor seu sistema de gerenciamento de informações

esperava conseguir acesso facilitado a financiamentos.

com outros departamentos na empresa, para ampliar

Mas, ao longo do desenvolvimento da WOP, os dois

sua eficiência.

parceiros perceberam outros numerosos benefícios da
colaboração, de forma que as justificativas para continuar
a parceria mudaram e de certa forma, convergiram.
Os dois parceiros enxergaram a WOP como um meio
para motivar a equipe, manter os colaboradores jovens
e recompensar os mais experientes. Quando a equipe
de cada empresa apresenta seu trabalho e troca ideias,
ganham confiança sobre suas habilidades. De forma
similar, de acordo com o Diretor Executivo da Aguas del
Norte, isso ajudou a equipe a perceber que questões
financeiras não são o único obstáculo para o crescimento:
“A equipe percebeu que é possível controlar todo o ciclo
da água de forma efetiva, com os recursos humanos e
materiais já existentes”. A troca de experiências entre
pares e as lições aprendidas pouparam tempo e recurso

lidar com elas. Por exemplo, o departamento de negócios

Catalizador e alavancagem
Se a Aguas del Norte já tinha consciência de que
mudanças eram necessárias para melhorar seu
desempenho, a experiência da Caesb com desafios
semelhantes no passado estimulou e facilitou a
implementação concreta de mudanças dentro o unidade
do beneficiário. Também tem ajudado a Aguas del
Norte a reforçar sua posição de negociação com as
autoridades políticas e regulamentadoras. Quando se
trata de uma questão sensível, como reajustes tarifários,
o apoio de uma empresa mentora de renome é um trunfo
considerável, proporcionando uma alavancagem para o
beneficiário nas suas durante as negociações políticas.

para as duas empresas. Nesse caso, os benefícios mútuos
foram particularmente claros para os departamentos de
TI. Um aspecto interessante desta WOP é que incentivou
a cooperação entre diferentes departamentos dentro das
próprias empresas porque as questões que surgiram como
parte de discussões da parceria acabaram ressaltando a
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DESAFIOS
Financiamento e implementação

Impacto e sustentabilidade

Financiar a WOP permanece o problema central para os

Um importante e recorrente desafio se refere à

parceiros. Por esta razão o projeto esteve praticamente

necessidade de uma melhor estrutura para a WOP em

paralisado por quase dois anos. No entanto, o mentor

termos de prazos, orçamento e atividades para maior

considera que o facilitador não deveria cobrir todos os

impacto. A parceria se beneficiaria de um plano diretor

custos, e que o compromisso financeiro de ambas as

específico.

empresas envolvidas é fundamental. Um desafio para o
beneficiário, entretanto, é alocar os fundos necessários
para efetivamente implantar as mudanças. Essa questão
foi levantada pelo mentor, que sugeriu que a estrutura
organizacional e institucional da Aguas del Norte poderia
impedir a execução técnica. A orientação política do
governo provincial prioriza um gestão de oferta, em
vez de uma gestão de demandas estratégicas, mudança
sugerida pela Caesb, o que representa um impedimento
pra implementação da WOP.
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PALAVRA DOS ENVOLVIDOS
“Todas as WOPs deveriam seguir esse exemplo:
os financiadores somente possibilitam e provocam
a parceria.”
Corinne Cathala, Especialista Sênior em Água e Saneamento
na divisão de Água e Saneamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento.

“Nós procurávamos assistência técnica e
encontramos amigos.”
Normando Flemming, Diretor da Aguas del Norte.

“É extremamente valioso aprender com o erro
dos outros.”
Juan Bonifacio, Diretor de Operações da Aguas del Norte.

“A WOP foi muito produtiva. Nós percebemos que
agíamos no dia a dia, enquanto a Caesb tinha tudo
previamente planejado. Essa foi uma experiência
que abriu os nossos olhos e vai nos beneficiar.”
Cristian Leguizamón, Chefe do departamento comercial da
Aguas del Norte.

“No fim, o processo é mais importante que os
resultados... Conhecer outra realidade e cultura,
e partilhar métodos de trabalho é mais valioso
que os resultados tangíveis.”
Klaus Neder, Gerente de Projetos Especiais da Caesb.

“Nós não tivemos problemas em compartilhar
informações, discutir nossos problemas e buscar
formas de resolvê-los. A construção da confiança
entre nós foi fácil e natural.”
Nilce Sila, Gerente de Medições da Caesb.

“A WOP foi muito importante para a nossa empresa
porque nós aprendemos novos processos, métodos
de trabalho, formas de diminuir gastos... E para
nós é muito bom falar sobre o nosso trabalho,
compartilhar como nós estamos crescendo, ajudar
outras empresas. Eu gostaria de repetir esse tipo
de experiência.”
Wildener Rodovalho, Líder de Projetos de TI da Caesb.

“A WOP é muito útil. Ela confirma que estamos indo
na direção certa e também nos dá um impulso para
prosseguir o nosso trabalho.”
Angel Diaz, Chefe do departamento fundiário da Aguas
del Norte.
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