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Área 1 – Economia Regional
INEFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SEUS IMPACTOS NA
SAÚDE INFANTIL: UMA ANÁLISE ESPACIAL PARA A REGIÃO NORDESTE
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o efeito da ineficiência nos serviços
de saneamento nas condições de saúde infantil dos municípios do Nordeste brasileiro,
utilizando o modelo de fronteira estocástica que divide a ineficiência em dois componentes:
variável e permanente. Além disso, analisou-se sua relação espacial com a morbidade de
crianças com até 5 anos de vida. Os resultados encontrados para o período do estudo (20072018) mostraram que a ineficiência variável diminui quando ocorre, conjuntamente, a regulação
do setor nos anos em que a Lei do Plano Nacional de Saneamento Básico condicionou a
transferência de recursos federais somente aos municípios com planos de saneamento
elaborados. Também foi encontrado que a ineficiência persistente diminui quando os serviços
de saneamento são ofertados por empresas regionais ou por empresas públicas. Ao relacionar
os níveis de ineficiência com as internações infantis, foi constatada a dependência espacial e
verificado que a redução da ineficiência permanente é capaz de provocar efeitos positivos nas
condições de saúde infantil, reduzindo o número de internações ligadas ao saneamento
inadequado.
Palavras-chave: Saúde Infantil; Saneamento Básico; Ineficiência; Análise Espacial
Abstract: This paper aims to analyze the effect of inefficiency in sanitation services on child
health conditions in Northeastern Brazilian municipalities, using the stochastic frontier model
that divides inefficiency into two components: variable and permanent. In addition, its spatial
relationship with morbidity in children up to 5 years of age was analyzed. The results found for
the study period (2007-2018) showed that the variable inefficiency decreases when the
regulation of the sector occurs together in the years in which the Law of the National Basic
Sanitation Plan conditioned the transfer of federal resources only to municipalities with
sanitation plans developed. It was also found that persistent inefficiency decreases when
sanitation services are offered by regional or public companies. By relating the levels of
inefficiency with child hospitalizations, spatial dependence was found and it was verified that
the reduction of permanent inefficiency is capable of causing positive effects on children's
health conditions, reducing the number of hospitalizations linked to inadequate sanitation.
Keywords: Children Health; Sanitation; Inefficiency; Spatial Analysis.
JEL: I10; L95; C21.
1. INTRODUÇÃO
A universalização do acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto é um desafio
que incita a comunidade internacional de países desde os anos 1980, quando foi declarado que
aquela seria a década do saneamento e da água. Naquele período, diversas metas foram traçadas
para que toda população global obtivesse serviços básicos de água e esgoto (WHITTINGTON
et al., 2007).
Apesar dos avanços consideráveis desses serviços, a cobertura dos serviços de água e
esgoto em países menos desenvolvidos ainda são significativamente menores se comparados
com outras nações desenvolvidas e com isso milhões de pessoas sofrem com algumas Doenças
Relacionadas ao Saneamento Inadequado (DRSI), que podem ser evitáveis. Em países de
crescimento rápido, como o Brasil e China, a taxa de mortalidade por doenças infecciosas

relacionadas ao saneamento inadequado reduziu ao longo dos anos 1990. Porém, a taxa de
infecção por essas doenças, nesse mesmo período, não reduziu na mesma magnitude, revelando
que o acesso a esses serviços ainda está incompleto, sugerindo que governantes e organizações
civis deem maior atenção para a criação de soluções e melhorias em água encanada e coleta de
esgoto, itens basilares para qualquer sistema de saneamento básico (JEULAND et al., 2013).
No Brasil, a realidade do saneamento pode ser bem distinta dependendo do recorte
regional analisado. Em relação a água, as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste
apresentam indicadores de que a população está próxima de alcançar o acesso universal a água
encanada e tratada. Em média, 89% dos moradores possuem esses serviços em suas residências
para tais regiões. Por outro lado, o Norte e Nordeste brasileiro possuem um grande déficit no
acesso a água. Apesar dos avanços nos investimentos realizados no setor de saneamento para
promover o aumento da oferta desses serviços, a maioria desses recursos foram alocados na
região Sudeste, local onde, historicamente, o acesso a água tratada e esgotamento sanitário
sempre foram superiores ao Norte e Nordeste. Isso agrava o problema das disparidades
regionais e os déficits que esses serviços possuem, sinalizando para um gerenciamento falho
dos recursos públicos, o que pode provocar ineficiência na prestação dos serviços (TOMÉ,
2017).
O esgotamento sanitário apresenta problemas por todo território nacional, apesar de ser
mais acentuado no Nordeste brasileiro. Segundo o Instituto Trata Brasil (ITB, 2018), o Brasil é
pior país da América Latina em quesitos básicos como esgotamento sanitário e disponibilidade
de banheiro. Além disso, atualmente ainda existem cerca de 33 milhões de pessoas que vivem
sem água encanada em suas residências e mais da metade das casas (cerca de 55%) continuam
sem esgotamento sanitário. Com isso, ainda persistem muitos casos de DRSI que acabam
prejudicando a saúde dos mais frágeis como as crianças, acarretando em problemas no seu
desenvolvimento em seu ambiente escolar e social.
O Nordeste também enfrenta graves problemas em relação a qualidade dos serviços para
aqueles que conseguem ter acesso. Segundo Figueiredo e Ferreira (2017), o Brasil como um
todo apresenta uma média de perdas na distribuição de água de 36%, porém, em estados
nordestinos, essa média alcança quase 50% e especificamente no Maranhão e Pernambuco esse
valor chega a 57% e 51%, respectivamente. Com isso, o saneamento exibe um panorama
alarmante, pois, além dos níveis de coberturas, a entrega dos serviços não demonstra ter a
qualidade necessária para a população. Além disso, os autores destacam que é nas faixas de
renda mais pobres que esse problema ocorre com maior frequência, revelando um problema de
cunho social.
Além do problema social, o saneamento também provoca impactos na saúde pública,
principalmente no que se refere às internações infantis. No Brasil, Uhr, Schemel e Uhr (2016)
estimam que cerca de 60 mil crianças anualmente são internadas em hospitais por infecções
diarreicas e outras doenças de veiculação hídrica. Isso mostra como o déficit de saneamento
acarreta externalidades negativas para as condições de saúde, especialmente de indivíduos mais
vulneráveis. Na região Nordeste brasileira, Buhler et al. (2014) identificaram que as internações
e a mortalidade por diarreia aguda possuíam associação espacial com as condições de
saneamento, ou seja, as piores cidades com os piores indicadores de saúde tinham também as
piores situações em saneamento e isso impactava sistematicamente as regiões vizinhas.
Muitas dessas hospitalizações e, consequentemente os óbitos, poderiam ser evitados
com o aumento do acesso aos serviços de água encanada e esgoto. É neste ponto que, segundo
Ferro, Romero e Castiglioni (2011) a eficiência pode se tornar uma variável chave uma vez que
para uma empresa (pública ou privada) ser capaz de aumentar a produção de tais serviços é
necessário que sua gestão de custos (mão de obra, equipamentos, entre outros) seja eficiente,
caso contrário a redução de custos causaria uma redução na oferta dos serviços. Com isso,

segundo os autores, uma eficiência nesses serviços significaria ser eficiente em salvar vidas por
mortes como infecção diarreica e outras vinculadas ao saneamento inadequado.
Dessa forma, é perceptível que o problema do setor de saneamento e seus
desdobramentos na saúde pública reside não somente na carência desses serviços, mas também
na ineficiência de sua gestão. Diante disso, este estudo levanta as seguintes indagações: a
morbidade de crianças com até 5 anos de vida no Nordeste brasileiro está relacionado com a
ineficiência dos serviços de saneamento dos municípios dessa região? E essa relação gera
efeitos de transbordamento para os municípios vizinhos, ou seja, cidades em que as operadoras
de saneamento possuem maior eficiência técnica faz com que os municípios vizinhos tenham
menores taxas de internações?
A ineficiência de um município pode transbordar espacialmente e aumentar as
internações infantis em um vizinho, pois, naturalmente, cidades em que há mais leitos
hospitalares absorvem pacientes de localidades vizinhas. Se a região recebe indivíduos
acometidos por DRSI, então as condições de saneamento dos vizinhos estariam exercendo uma
externalidade negativa nessa região ao impactar as internações ali ocorridas. Diante disso, o
presente trabalho propõe verificar a ineficiência dos serviços de saneamento nos municípios
nordestinos e sua relação com a morbidade de crianças com até 5 anos de vida, buscando
verificar como essa relação se comporta espacialmente.
A literatura mostra que existem evidências substanciais de autocorrelação espacial
positiva entre os indicadores de saúde infantil e o saneamento, indicando um importante efeito
de transbordamento das condições de saneamento na saúde entre as regiões. Entretanto, os
trabalhos se concentram em apontar que é a expansão dos serviços de saneamento que tem a
capacidade de reduzir as internações e/ou mortalidade por DRSI, deixando de explorar como a
eficiência na entrega desses serviços pode melhorar as condições de saúde infantil nos locais.
A discussão sobre as formas de melhoria na eficiência se concentra em observar se é a iniciativa
pública ou privada que fornece os melhores serviços de água e esgoto, ignorando as
externalidades potenciais que a provisão eficiente dos serviços pode trazer (BUHLER et al.
2014; MARCONATO et al., 2020; SILVA et al., 2020). Assim, este trabalho busca contribuir
nesta área ao relacionar diretamente os índices de eficiência dos serviços de saneamento com
as hospitalizações causadas por DRSI em crianças de até 5 anos de vida, utilizando uma
abordagem metodológica que divide a eficiência em componentes transitórios e permanentes,
além de modelos espaciais.
As evidências encontradas apontam que existem efeitos espaciais sobre as DRSI que
afetam a saúde infantil e que a redução da ineficiência permanente tem potencial para reduzir
as hospitalizações de crianças. Isso significa que se uma firma do setor de saneamento buscar
melhorar sua eficiência, ao longo dos anos, ela será capaz de provocar externalidades positivas
para o município que recebe seus serviços e para seus vizinhos.
Além desta introdução e das considerações finais, o trabalho está dividido em mais três
seções. A seção seguinte apresenta uma breve revisão de literatura com sobre o saneamento no
Brasil e suas relações com saúde infantil. Na terceira parte do trabalho é discutida a estratégia
empírica utilizada no estudo e, na quarta seção, são apresentados os resultados encontrados.
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Uma visão geral sobre saneamento no Brasil
O primeiro grande esforço para a criação de serviços de água e esgoto em ampla escala
no Brasil foi em meados de 1970 com a criação do Plano Nacional de Saneamento
(PLANASA). O principal objetivo do plano era ampliar significativamente o acesso ao
abastecimento de água para 80% da população e levar serviços de esgoto para a metade dos

domicílios. Contudo, mesmo conseguindo avançar substancialmente com relação a água, a
situação de instabilidade econômica e política nas décadas subjacentes dificultaram a
universalização das ideias do Plano e até o final do século XX o avanço nesses serviços ficou
praticamente estagnado (ROCHA; ROSSONI; FARIA, 2018).
Com a ausência de um plano que definisse diretrizes e estabelecesse metas para serem
atingidas, o gerenciamento do saneamento foi feito de maneira desarticulada, com a criação de
empresas públicas municipais, autarquias estaduais ou ainda a partir de parceiras privadas. Essa
forma desordenada na condução do saneamento provocou déficits regionais nos serviços de
água e esgoto e ineficiência quanto a entrega e qualidade dos mesmos (MEDEIROS;
RODRIGUES, 2019). Porém, em 2007, a Lei nº 11.445 iniciou um novo marco legal para o
saneamento no Brasil ao determinar que a União deveria elaborar um Plano Nacional de
Saneamento (PLANSAB).
Após extensa discussão com parlamentares e sociedade civil, o PLANSAB foi
finalizado em 2014 com o Decreto n° 8.141. Neste plano, foram definidas metas que seriam
acompanhadas quadrienalmente pelo Ministério das Cidades para que os municípios
melhorassem a eficiência, a gestão e a qualidade dos serviços de saneamento. Dentre as
principais metas, destaca-se a universalização do acesso a água potável e o esgotamento
sanitário. Para alcançar esses objetivos o plano previa uma mudança no foco das medidas
adotadas, isto é, inicialmente os investimentos ocorreriam em medidas estruturais
(infraestrutura física) e posteriormente se adotaria ações estruturantes, com suporte político e
gerencial para garantir a sustentabilidade dos serviços. (BRASIL, 2014).
Com o PLANSAB, um novo ciclo da gestão dos recursos públicos voltados ao
esgotamento sanitário, água encanada e rede de infraestrutura foi inaugurado e programas
nacionais como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) passaram a destinar boa parte
dos investimentos para a ampliação desses serviços, resultando em avanços nas atividades de
saneamento. Em 2016, segundo o Instituto Trata Brasil (ITB, 2018) o número de pessoas
atendidas com abastecimento de água alcançou cerca 166,6 milhões, o que significa um
aumento aproximado de 2% ao ano comparado com o ano 2004 (data base para a pesquisa).
Contudo, mesmo com os avanços recentes ainda existem indicadores que necessitam
melhorar. De acordo com o ITB (2018) o Brasil é pior país da América Latina em quesitos
básicos como esgotamento sanitário e disponibilidade de banheiro. Além disso, atualmente
ainda existem cerca de 33 milhões de pessoas que vivem sem água encanada em suas
residências e mais da metade das residências (cerca de 55,1%) continuam sem esgotamento
sanitário. A maioria dos municípios que ainda convivem com o déficit em saneamento estão
localizados nas regiões norte e nordeste do Brasil. Segundo Borja (2014), nessas regiões, cerca
de 17% da população não tinha o acesso a água encanada garantido em suas residências,
impactando diretamente aproximadamente 10 milhões de habitantes. Isso significa um déficit
quase 10 vezes maior se comparado com a região Sudeste, onde cerca de 1,2 milhões de pessoas
não possuem água encanada nos domicílios.
Atualmente, novas discussões sobre o saneamento foram aprovadas no senado federal,
provocando mudanças no marco legal. A nova lei (Lei nº 14.026/2020) foi aprovada em um
contexto de fragilidade que se encontra a estrutura estatal em conceder investimentos para área.
A nova lei proíbe que as empresas públicas sejam contratadas diretamente para realizar os
serviços de saneamento, sendo necessário que municípios e estados lancem mão de uma ampla
concorrência para que empresas estatais e privadas ofertem seus serviços por meio de licitação.
Outra mudança relevante é o estabelecimento da prestação de serviços regionalizada, para
abranger mais de um município. Com essa mudança é esperado que as empresas não ofertem
apenas os serviços em cidades onde há potenciais lucros, mas também atendam outras
localidades com capacidade técnica e financeira inferior (BRASIL, 2020).

2.2 Ineficiência no saneamento e impactos na saúde infantil
A relação entre e saneamento e saúde infantil é estudada há décadas e desde trabalhos
mais antigos, como Gross et al. (1989), até os mais recentes, como Leivas et al. (2015), deixam
claro que a melhoria no abastecimento de água e o acesso ao esgotamento sanitário reduzem
várias DRSI. Entretanto, ainda há muitas conclusões para se obter sobre os impactos que os
serviços de saneamento podem ter na saúde infantil.
Um desses debates é sobre a privatização dos serviços de saneamento e se esse
movimento traria melhorias no desempenho das companhias e na saúde, em especial a infantil.
Segundo Saiani e Azevedo (2018), em locais com a prestação de serviços realizada por
concessionárias estritamente privadas a eficiência em saneamento foi superior se comparada
com regiões onde a atuação é pública ou mista. Além disso, nessas regiões, as taxas de
mortalidade no primeiro ano de vida e as hospitalizações de crianças entre 1 e 5 anos parecem
sofrer efeitos positivos com a melhoria do saneamento. Por outro lado, os autores apontam que
nos municípios onde os serviços são menos eficientes (concessão pública ou mista) não se
observou uma queda estatisticamente significativa na mortalidade ou morbidade infantil.
Os efeitos espaciais têm se tornado cada vez mais relevantes para a temática do
saneamento. Viera, Costa e Jacinto (2020) encontraram em seu estudo que existia uma
dependência espacial do tipo alto-alto em microrregiões do Nordeste, associando os altos
índices de internações por DRSI com os elevados índices de esgotamento sanitário
inadequados. Uma forma de reverter esse quadro seria, além dos maiores níveis de cobertura,
gerenciar de maneira eficiente os serviços já existentes. Segundo Cruz e Ramos (2012), existe
uma relação positiva entre as hospitalizações de crianças e a ineficiência dos serviços de
saneamento, pois em regiões como o Nordeste obtiveram o pior desempenho nesses serviços e
as taxas mais elevadas de internações por DRSI. Por outro lado, a região Sul e parte do Sudeste
alcançaram os maiores índices de eficiência local nesses serviços e, ao mesmo tempo, poucas
internações por infecções causadas por DRSI.
Alguns outros estudos como em Silva et al. (2020) e Scriptore e Azzoni (2018) também
trataram o problema do saneamento e a saúde infantil considerando efeitos espaciais,
encontrando resultados semelhantes. Em Silva et al. (2020), os modelos econométricos
espaciais evidenciaram a forte significância estatística para o efeito do saneamento inadequado
sobre a mortalidade infantil (óbitos em crianças com até 1 ano) e mortalidade na infância (óbitos
em crianças com até 5 anos) que estavam ligadas às DRSI, principalmente a infecção diarreica.
Por outro lado, Scripote e Azzoni (2018) conseguiram capturar efeitos espaciais do saneamento
sobre saúde para a população de até 14 anos ao utilizarem dados do último censo demográfico.
É importante destacar que, de uma forma mais ampla, os efeitos espaciais do
saneamento inadequado também podem se inserir em um contexto de ausência de infraestrutura
sanitária que está ligada a fatores socioeconômicos da população. Em seu estudo, Marconato et
al. (2020) estimaram um modelo econométrico com defasagem espacial para evidenciar que a
infraestrutura sanitária precária encontrada no Nordeste, conjuntamente com baixo
investimento per capita em saúde da região, provocam uma dependência espacial do tipo baixobaixo em cerca de 2/3 de todo o Nordeste. Isso significa que as precárias condições de
saneamento de um município podem afetar sistematicamente as condições de saúde infantil de
cidades vizinhas, considerando uma autocorrelação espacial global.
3. ESTRATÉGIA EMPÍRICA
3.1 Fronteira de Custo Estocástica e Modelagem da Ineficiência

Para mensurar a eficiência dos serviços de saneamento dos municípios brasileiros e sua
relação com a saúde de crianças com até 5 anos de idade, a estratégia empírica foi dividida em
dois passos. Em um primeiro momento foi realizada a análise da eficiência nos serviços de
saneamento através do uso da técnica de Fronteira Estocástica (SFA) e, posteriormente,
aplicou-se técnicas de análise de economia espacial. A escolha por esta faixa de idade se deve
principalmente ao fato destes indivíduos serem os mais afetados por DRSI, segundo a OMS
(2018).
Sob a ótica da teoria da produção, as firmas que produzem o saneamento são unidades
que prestam serviços essenciais para os municípios. Desse modo, seu desempenho local reflete
a capacidade das cidades em fornecer serviços de água encanada e esgoto, a partir de uma
estrutura de custo. Uma ineficiência de custo pode comprometer a expansão desses serviços e
não promover benefícios na saúde da população.
Do ponto de vista teórico, a teoria da dualidade permite que a produção de uma firma
seja modelada com uma função de custo pode ser representa como (GARCIA;
THOMAS,2001):
𝐶 = 𝑓(𝑦, 𝑤, 𝑍)

(1)

em que y representa o produto, w é o vetor de preços dos insumos usados e Z denota um vetor
com variáveis de controle que podem afetar os custos das firmas. A equação (1) pode ser
estimada tanto para o curto quanto para o longo prazo, diferenciando-se apenas pelo
componente de custo fixo presente no curto prazo. Entretanto, Pontes (2019) destaca que, para
o setor de saneamento, é comum que mesmo no longo prazo o insumo capital seja considerado
como quase-fixo1, pois sua expansão pode ser altamente custosa e inviável para a firma realizála com facilidade. Assim, pode-se estimar a equação (1) considerando características de curto
prazo e, então, recuperar a função custo de longo prazo através da minimização dos custos.
Quanto à forma funcional utilizada para representar a tecnologia de produção, opta-se
por uma função do tipo Cobb-Douglas haja vista que diversos trabalhos que avaliaram a
eficiência do setor saneamento como Da Silva e Souza, Faria e Moreira (2007), Ohira e Shirota
(2005), Sabbioni (2008), Ferro et al. (2014), Ferro e Mercadier (2016) e Pontes (2019) adotaram
esta forma, encontrando resultados satisfatórios nas estimações.
Para medir a ineficiência de custo empiricamente, pode-se utilizar uma fronteira de
custo estocástica. O conceito de fronteira de eficiência surgiu, inicialmente, com o trabalho de
Farrel (1957) que decompôs esta medida em dois componentes, a saber: eficiência técnica2 e
alocativa. Enquanto a primeira reflete a habilidade da empresa em obter a mesma produção
reduzindo seus insumos, a segunda revela a capacidade que a firma tem em usar seus insumos
em proporções ótimas, dado um vetor de preço relativos. Assim, as firmas que alcançam a
minimização de custos irão compor a fronteira eficiente e, neste caso, aquelas que se
posicionarem fora da fronteira terão algum grau de ineficiência (técnica e/ou alocativa) que
pode ser medido pela sua distância até a fronteira.
Tradicionalmente, a equação (1) pode ser estimada por uma fronteira de custo
estocástica conforme especificada por Aigner, Lovell e Schmidt (1977) em seu trabalho
seminal:
1

Um insumo quase-fixo pode ser entendido como aquele que seu custo total de utilização pode ser parcialmente
variável e parcialmente fixo. Ou seja, o capital será quase-fixo em um intervalo de produção (𝑦0 , 𝑦1 ) caso 𝑥𝑘 = 0
e 𝑦 ∈ (𝑦0 , 𝑦1 ) ⇒ 𝑥𝑘 (𝑦) = 𝑥𝑘 onde 𝑥𝑘 é uma constante.
2

A explicação apresentada refere-se a uma estimação de fronteira de custo orientada para o insumo. Para detalhes
sobre a orientação voltada ao produto consultar Kumbhakar, Wang e Horncastler (2015).

𝐶𝑖𝑡 = 𝑓(𝑥𝑖𝑡 ; 𝛽) + 𝜖𝑖𝑡

(2)

em que 𝑥𝑖𝑡 representa as variáveis que influenciam os custos da i-ésima firma no tempo t e 𝜖𝑖𝑡
é denominado termo de erro composto onde 𝜖𝑖𝑡 = 𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖 . O termo 𝑣𝑖𝑡 é o ruído aleatório do
modelo e 𝑢𝑖 ≥ 0 é denominado como a ineficiência técnica específica de cada firma i da
amostra.
Contudo, a estimação da ineficiência pela equação (2) pode gerar alguns problemas uma
vez que qualquer heterogeneidade3 presente nos municípios (condições de relevo, propriedades
biológicas da água, clima, entre outras) e que pode afetar a produtividade da firma não é isolada
no modelo, enviesando seus resultados. Desse modo, vários autores propuseram soluções para
contornar esse problema e avançaram na modelagem de modelos de fronteira estocástica, pois
permitiram que o termo de erro fosse decomposto em três componentes (WANG; HO, 2010;
CHEN et al., 2014) ou em quatro componentes (COLOMBI et al., 2011; KUMBHAKAR;
LIEN; HARDAKER, 2014).
Os modelos que decompõe o erro em quatro componentes podem fornecer melhores
resultados, pois, além de carregar o erro idiossincrático do modelo, permitem que a ineficiência
invariante no tempo (chamada de ineficiência persistente) seja separada da heterogeneidade
(efeito firma) e de uma ineficiência transitória, denominada ineficiência variável
(KUMBHAKAR, WANG e HORNCASTLER, 2015). Isso pode se tornar útil para o contexto
da eficiência no setor de saneamento, tendo em vista que as mudanças nas leis do saneamento,
bem como o marco regulatório, podem alterar a eficiência de custos das firmas o que torna
relevante a distinção entre os efeitos supracitados. Nesse sentido, optou-se por utilizar essa
abordagem no presente trabalho seguindo principalmente os métodos de estimação proposto
por Kumbhakar, Lien e Hardaker (2014). A forma genérica deste modelo consiste em reescrever
a equação (2) como:
𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0∗ + 𝑓(𝑥𝑖𝑡 ; 𝛽) + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

(3)

onde 𝛼0∗ = 𝛼0 − 𝐸(𝜂𝑖 ) − 𝐸(𝑢𝑖𝑡 ), 𝛼𝑖 = 𝜇𝑖 − 𝜂𝑖 + 𝐸(𝜂𝑖 ) e 𝜀𝑖𝑡 = 𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡 + 𝐸(𝑢𝑖𝑡 ). O termo 𝜂𝑖
representa a ineficiência persistente da firma, ou seja, capta fatores que interferem na gestão e
que são invariantes no tempo. Por suposição, sua distribuição é tal que 𝑁 + (𝑚, 𝜎𝜂2𝑖 ) o que
corresponde uma normal-truncada com média diferente de zero, pois o índice de eficiência por
construção não pode ser negativo. O termo 𝜇𝑖 com 𝑁(0, 𝜎𝜇2 ) se refere ao efeito não observado
específico de cada firma e representa as diferenças de custo causada pela heterogeneidade não
observada; 𝑢𝑖𝑡 é a ineficiência variável que reflete fontes variantes no tempo e que podem
interferir nas boas práticas de gestão. Assim como a ineficiência persistente, sua distribuição
segue uma normal-truncada com média diferente de zero (𝜆𝑖𝑡 , 𝜎𝑢2 𝑖𝑡 ). Por fim, 𝑣𝑖𝑡 é termo de
erro estatístico do modelo com média zero e variância 𝜎𝑣2 . É assumido que todos esses termos
são independentes e identicamente distribuídos.
O processo de estimação da equação (3), segundo Kumbhakar, Lien e Hardaker (2014),
consiste em primeiramente encontrar as estimativas para o vetor 𝛽̂ para que sejam obtidos os
valores preditos do efeito aleatório da firma (𝛼̂𝑖 ) e o erro estatístico 𝜀̂𝑖𝑡 através de uma regressão
para dados em painel com efeito aleatório. A seguir, os valores de 𝜀̂𝑖𝑡 são utilizados para estimar
a ineficiência variável no tempo (𝑢𝑖𝑡 ), utilizando o modelo de fronteira estocástica. O passo
seguinte é encontrar a ineficiência persistente 𝜂𝑖 a partir do efeito aleatório da firma estimado.
3

As firmas que operam em municípios que, por ventura, tenham um maior teor de salinidade na água ou ainda
aqueles que sofre com fortes secas podem, por exemplo, se depararem com uma situação em que seus custos com
qualidade e potabilidade da água se tornam muito mais caros do que em outras cidades. Isso poderia levar a uma
conclusão errônea que os serviços prestados estariam sendo ineficientes, em termos de custos.

Ao final, utiliza-se o método de Battese e Coelli (1988) para encontrar as medidas de eficiência
através do residual encontrado nas estimações das ineficiências. Pelo produto da eficiência
técnica persistente e da eficiência variável, é encontrada a eficiência técnica total.
As variáveis para compor a fronteira de custo estocástica foram escolhidas baseadas na
literatura anteriormente citada sobre a eficiência do setor de saneamento. A fonte dos dados é
pública e pode ser encontrada no site do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(SNIS). Foram utilizados dados que consideravam operadoras que realizavam serviços de água
e esgoto. Convém destacar que o fornecimento das informações por parte das empresas é
totalmente voluntário e, portanto, algumas acabam não disponibilizando os dados. O painel foi
construído para o período de análise que compreende o intervalo entre 2007-2018, resultando
em um painel desbalanceado. Isso se deve ao fato de que, no ano de 2007, a Lei 11.445/2007
entrou em vigor, marcando uma nova trajetória de acontecimentos no setor de saneamento como
bem destacado na revisão de literatura anteriormente. O quadro 1 apresenta, em detalhes, as
variáveis utilizadas para a construção da fronteira.
Quadro 1. Variáveis que compõe a fronteira de custo estocástica.
Variável
Custo variável (CV)

Definição
Compreende o somatório dos custos com
pessoal (mão-de-obra própria), produtos
químicos, energia elétrica, serviços de
terceiros, água importada e despesas
fiscais.
Preço do Trabalho (PL) Consiste na divisão das despesas com
pessoal próprio pelo número total de
empregados próprios.
Capital (K)
Medido pela extensão total da malha de
distribuição de água e de esgoto coletado.
Custo
Médio
de Calculado dividindo as despesas com
Materiais (CMM)
produtos químicos para o tratamento pela
soma do volume de água produzido e
esgoto coletado.
Produção dos serviços Somatório do volume total de água
(Q)
submetida a tratamento com o volume total
do esgotamento sanitário coletado.

Unidade

R$/ano

R$/ano
Km/ano

R$/ano/1.000 m³

1.000 m³/ano

Fonte: Elaboração própria.

Assim, considerando a forma log-linearizada da função Cobb-Douglas, a equação (4)
representa a estimação do modelo de fronteira estocástica:
𝑙𝑛𝐶𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑛𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑛𝐶𝑀𝑀 + 𝛽4 𝑙𝑛𝑄𝑖𝑡 + 𝛼 ∑9𝑖=1 𝑈𝐹 + 𝜙 ∑2018
𝑡=2008 𝐴𝑁𝑂 + 𝜀𝑖𝑡

(4)

Além das variáveis discriminadas no quadro 1, a equação (4) também apresenta uma
dummy para estados (UF), que busca controlar as diferentes características existentes entre os
estados brasileiros, e outra dummy para o tempo (ANO) que visa controlar o efeito do tempo
nos custos. Após obter os 𝛽̂ através da estimação da fronteira de custo, pode-se realizar o
procedimento Kumbhakar, Lien e Hardaker (2014) para encontrar a ineficiência persistente e
variável. Convém destacar que todas as variáveis monetárias foram deflacionas segundo o
Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA). Este índice foi escolhido por ser o principal
indicador de reajuste de preços da indústria em geral. Além disso, para preservar a
homogeneidade de grau 1 da função de custo nos preços dos insumos, o custo variável total e o
preço médio do trabalho foram divididos pelo preço médio da energia elétrica, que foi obtido

dividindo as despesas com energia elétrica (R$/ano) pelo consumo total de energia nas
operações dos sistemas de água e esgoto.
Com os valores preditos de 𝜀𝑖𝑡 , pode-se estimar a ineficiência variável no tempo pela
equação (5):
𝜆𝑖𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡 + 𝛾2 𝐿𝑒𝑔𝑖𝑡 + 𝛾3 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑡 + 𝛾4 𝐿𝑒𝑔 ∗ 𝑅𝑒𝑔

(5)

em que fin representa um indicador de desempenho econômico-financeiro4. Já Leg5 e Reg
representam dummies para o período em que o PLANSAB entrou em vigor (a partir de 2014) e
agências reguladoras, respectivamente. A interação entre eles busca capturar o efeito desses
instrumentos, em conjunto, na ineficiência dos serviços prestados. Todas essas variáveis podem
variar entre empresas e no tempo, podendo causar uma ineficiência transitória nos serviços
prestados.
O procedimento final consiste em estimar a ineficiência persistente. Nesta etapa, foi
considerada apenas aquelas variáveis que são invariantes no tempo. Assim, 𝑚𝑖 pode ser
estimado pela equação (6):
𝑚𝑖 = 𝛿0 + 𝛿1 𝑒𝑚𝑝𝑝𝑢𝑏 + 𝛿2 𝑒𝑚𝑝𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝛿3 𝑎𝑢𝑡 + 𝛿4 𝑎𝑑𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 + 𝛿5 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

(6)

onde as dummies 𝑒𝑚𝑝𝑝𝑢𝑏 e 𝑒𝑚𝑝𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 representam as empresas que são totalmente públicas e
que possuem participações da iniciativa privada, respectivamente. A variável 𝑎𝑢𝑡 apresenta
valor 1 caso as operadoras sejam autarquias criadas por lei e que, apesar de serem entidades
públicas, possuem autonomia para gerenciar os serviços que estão sob sua responsabilidade. Já
a dummy regional recebe valor 1 caso a prestadora de serviço seja estritamente regional, ou
seja, opere em vários municípios simultaneamente. Vários autores na literatura recomendam
essa distinção entre empresas regionais e locais, além da diferenciação entre o público e o
privado, para que o efeito de uma empresa privada seja comparado ao de uma empresa pública.
3.2 Mensurando o impacto da ineficiência nas condições de saúde infantil
Na segunda parte da estratégia empírica buscou-se relacionar os resultados obtidos na
análise de eficiência dos serviços de saneamento com as DRSI. Essas doenças podem ser
classificadas de acordo com sua forma de contágio e grupo específico de morbidades. O
Quadro6 2 apresenta um resumo dessas informações.

4

É calculado através da divisão da soma das receitas operacionais diretas com água e esgoto pelas despesas totais
para a realização dos serviços.
5

A variável Leg foi utilizada como uma alternativa para o efeito da presença dos Planos Municipais de Saneamento
Básico (PMSB), pois havia muitos dados missing para a amostra, prejudicando o efeito desse instrumento sobre a
ineficiência conforme alguns estudos empíricos apontam como Pontes (2019) e Cruz e Ramos (2012). Como a
legislação entrou em vigor em 2014 e condicionou o repasse de recursos federais apenas se houvesse PMSB
elaborado, é possível que esta legislação tenha acelerado a construção dos PMSB e, consequentemente, aumentado
a eficiência dos serviços.
6

As doenças apresentadas no Quadro 2 são as principais que acometem as crianças em seus primeiros anos de
vida. Entretanto, para contabilizar corretamente todas as DRSI, foi utilizada a Classificação Internacional de
Doenças, versão 10 (CID-10).

Quadro 2. DRSI segundo sua categoria de contágio e grupo de doenças.
Forma de contágio

Grupo
Infecções diarreicas

Feco-Oral

Febre tifoide
Outros

Inseto vetor

Procriação na água
Penetração da pele

Água contaminada

Ingestão

Doenças
Cólera, Salmonela, Amebíase,
Isosporíase e outras infeções
intestinais.
Tifo e Paratifoide.
Hepatite
A,
Poliomielite,
Leptospirose, Ascaridíase e
Tricuríase.
Filariose, Malária, Chagas,
Dengue, Zika, Chikungunya,
Febre Amarela e Leishmaniose.
Esquistossomose
Cisticercose, Teníase e outras
infecções causadas por
helmintos.

Fonte: Cairncross e Feachem (1990) e WHO (2009). Adaptado.

Foi empregada técnicas de econometria espacial, iniciando pela Análise Exploratória de
Dados Espaciais (AEDE). Essa etapa é importante, pois é nela que o diagnóstico de
autocorrelação espacial e qualquer outra heterogeneidade espacial pode ser identificada.
Segundo Anselin (1988), a autocorrelação espacial ocorre quando o valor de uma variável,
observada na região i, afeta o resultado dessa mesma variável, porém em uma região j. Por
outro lado, a heterogeneidade espacial, ocorre quando os dados das unidades espaciais são
muito distintos e explicam o mesmo fenômeno.
O grau de vizinhança é um ponto fundamental para se realizar uma análise de
autocorrelação espacial. Essa vizinhança pode ser estabelecida de várias formas e servirá para
a construção de uma estrutura, chamada de matriz pesos espaciais, que descreve a dependência
entre as unidades analisadas. Essa matriz é formada com base na contiguidade das observações
e podem ser definidas segundo sua vizinhança, distância geográfica ou por fatores
socioeconômicos. Dessa forma, a lógica por trás de sua construção segue em atribuir um peso
𝑤𝑖𝑗 = 1 se as regiões i e j são contíguas e 0 caso contrário (ALMEIDA, 2012).
Existem algumas matrizes de pesos espaciais, como a convenção de rainha e torre, que
são mais comuns de serem utilizadas. A matriz de pesos do tipo rainha considera, além das
fronteiras com extensão diferente de zero, os vértices existentes como próximos. Já a matriz do
tipo torre leva em consideração apenas as fronteiras físicas entre as regiões observadas
(ALMEIDA, 2012).
Quando a distância geográfica é utilizada para definir os pesos espaciais, a matriz de
contiguidade será formada por uma quantidade k de vizinhos mais próximos, de tal maneira que
para ser considerado dentro dessa vizinhança uma distância d deve ser estabelecida. Então, as
regiões i e j serão consideradas vizinhas se 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖 (𝑘), onde 𝑑𝑖 (𝑘) é uma distância de corte.
Logo todos os k vizinhos que atendem essa condição irão receber um peso 𝑤𝑖𝑗 = 1 na matriz
de contiguidade (ALMEIDA, 2012).
Como percebido, há diversas formas para a construção da matriz de pesos espaciais e,
para evitar erros subjetivos na escolha, foi utilizado o teste de autocorrelação espacial de Moran.
O coeficiente I de Moran, para o caso univariado, pode ser calculado, sob a forma matricial,
como (ALMEIDA, 2012):
𝐼=

𝑍 ′ 𝑊𝑍
𝑍′𝑍

(7)

em que Z representa os valores da variável de interesse padronizada e 𝑊𝑍 os valores médios
dessa mesma variável padronizada, porém nas regiões vizinhas e definidas a partir de uma
matriz de pesos espaciais W. Neste estudo, o coeficiente univariado de Moran testará a hipótese
nula de aleatoriedade espacial das DRSI. A rejeição dessa hipótese implica na dependência
espacial dos efeitos de DRSI sobre regiões vizinhas. Além disso, o I de Moran também pode
ser utilizado para o caso bivariado, ou seja, quando se busca verificar se o valor de uma variável,
em uma determinada região, afeta os valores de outra variável em regiões vizinhas. Neste caso,
o I de Moran pode ser expresso como:
𝐼𝑍1 𝑍2 =

𝑍1′ 𝑊𝑍 2
𝑍1′ 𝑍1

(8)

em que 𝑍1 é uma variável de interesse que, para o presente trabalho, são os níveis de eficiência
dos serviços de saneamento; 𝑍2 representa outra variável defasada na região vizinha e aqui é
representada pelas DRSI nessas localidades. Por fim, 𝑊𝑍2 é a matriz de pesos espaciais. O valor
calculado pelo coeficiente de Moran varia entre [−1; 1]. Resultados positivos revelam que há
uma similaridade entre os valores das variáveis estudadas, ou seja, autocorrelação positiva
significa que se ocorrerem altos valores da variável de interesse em uma região, também
ocorrerá o mesmo em suas regiões vizinhas. Por outro lado, um resultado negativo indica uma
dissimilaridade entre os valores das regiões estudadas, isto é, para alto valores na variável de
interesse em uma região i suas vizinhas tendem a apresentar baixos valores nessa mesma
variável.
Considerando a possibilidade da existência dos efeitos espaciais, a sua manifestação
pode ocorrer de diversas formas. Para o presente estudo, supõe-se que existam dois efeitos
espaciais. O primeiro deles é devido a heterogeneidade espacial, ou seja, podem ocorrer
diferentes respostas nas regiões a partir de um determinado choque. Dado que as condições de
saneamento e de saúde, em termos de sua infraestrutura, não são heterogêneas nos municípios
é justificável que exista esse efeito espacial no presente estudo e, como consequência, surgirá
na estimação do modelo um termo de erro heterocesdástico que carrega essa heterogeneidade
espacial. Segundo Anselin (2003), esse tipo de modelo é considerado um modelo de erro
autorregressivo espacial (SEM) de alcance global e pode ser estimado conforme a equação (9):
𝐷𝑅𝑆𝐼𝑖𝑡 = 𝛼1 𝐸𝑉 + 𝛼2 𝐸𝑃 + 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝜀; 𝜀 = 𝜆𝑊𝜀 + 𝜉

(9)

em que, |𝜆| < 1 é o coeficiente autorregressivo espacial para a defasagem do termo de erro e 𝜉
é o termo de erro não-correlacionado e homocedástico. Com essa especificação, os erros do
modelo são associados com as observações através de uma média dos erros nas regiões vizinhas
mais um componente de erro aleatório. Dessa forma, a influência sobre a variável dependente
não ocorre apenas em função de um determinado choque na região específica, mas também de
spillovers de choques de regiões vizinhas e vizinhas das vizinhas, até exaurir a ponderação dada
pela matriz W.
O outro efeito espacial que pode surgir é através das variáveis exógenas do modelo.
Quando isso ocorre, significa que essas variáveis possuem efeitos que transbordam
espacialmente, impactando regiões vizinhas de onde o choque aconteceu. Neste trabalho, é
razoável supor que a infraestrutura de saúde e a eficiência dos serviços de saneamento de uma
região afete um vizinho. Por exemplo, regiões em que há mais leitos hospitalares naturalmente
absorvem pacientes de localidades vizinhas. Se a região recebe indivíduos acometidos por
DRSI, então as condições de saneamento dos vizinhos estariam exercendo uma externalidade
negativa nessa região ao impactar as internações ali ocorridas. Por outro lado, o inverso também
ocorre, ou seja, se as condições de saneamento e saúde melhoram nos vizinhos, uma

determinada região pode se beneficiar desses avanços, pois não mais receberá a demanda por
internações referentes as DRSI daquela região vizinha. De acordo com Anselin (1988), esse
tipo de dependência espacial não afeta todo o sistema, o que significa que esse transbordamento
nas variáveis explicativas é local e pode ser modelado como:
𝐷𝑅𝑆𝐼𝑖𝑡 = 𝑊𝜃1 𝐸𝑉 + 𝑊𝜃2 𝐸𝑃 + 𝑊𝜃3 𝑋𝑖𝑡 + 𝛼1 𝐸𝑉 + 𝛼2 𝐸𝑃 + 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝜀𝑖𝑡

(10)

O modelo apresentado na equação (10) é conhecido por ser um modelo regressivo
cruzado espacial (SLX), onde 𝜃𝑘 são os parâmetros dos vetores das variáveis explicativas
defasadas espacialmente a serem estimados e, conjuntamente, estão associados a uma matriz de
ponderação.
Para compor a matriz Xit de variáveis de controle foram incluídas as seguintes variáveis:
i) cobertura dos postos de Estratégia de Saúde da Família (ESF) (percentual); ii) Índice Firjan
de Desenvolvimento Municipal, dimensão emprego e renda (IFDM-ER); Percentual da
cobertura vacinal segundo calendário da Sociedade Brasileira de Imunização7 (SBI).
Assim como em painéis tradicionais, modelos para dados em painel espacial também
podem ser estimados com efeitos fixos ou aleatórios. A diferença entre essas duas abordagens
reside no fato dos efeitos fixos permitirem que as variáveis explicativas se correlacionem com
as heterogeneidades individuais não observadas fixas no tempo. Como de praxe, o teste de
Hausman é aplicado para indicar qual destas abordagens deve ser usada para obter as
estimações.
Em relação ao método de estimação, quando a presença de autocorrelação espacial é
detectada as estimativas feita via MQO se tornam viesadas, pois não conseguem capturar os
efeitos espaciais. O modelo SLX, por exemplo, pode apresentar problemas de
multicolinearidade entre as variáveis explicativas e suas defasagens espaciais. Além disso, o
modelo SLX se estimado por MQO pode levar a problemas de viés variável relevante omitida.
Essa omissão, segundo Elhorst (2014), ocorreria pelo fato da matriz de variáveis explicativas e
suas defasagens estarem correlacionadas, fazendo com que 𝐸(𝛽̂ ) ≠ 𝛽.
De forma semelhante, Elhorst (2014) aponta alguns problemas que podem ser
encontrados quando um modelo do tipo SEM é estimado via MQO. O autor faz destaque a
matriz de variância-covariância, que se torna diferente daquela encontrada em um modelo de
regressão clássico, tornando as estimativas do erros-padrão ineficientes.
Em vista desses problemas, Elhorst (2014) propõe que os modelos econométricos
espaciais em painel sejam estimados por meio do método da máxima verossimilhança.
Considerando um modelo espacial com erro autoregressivo com N observações e T períodos de
tempo, conforme especificado na equação (9), a função de máxima verossimilhança a ser
maximizada será:
𝐿𝑜𝑔𝐿 = −

𝑁𝑇
𝐿𝑜𝑔(2𝜋𝜎 2 ) + 𝑇𝐿𝑜𝑔|𝐼𝑁 − 𝜆𝑊|
2
𝑁

−

𝑇

𝑁

𝑁

2

1
∑ ∑ {𝑦𝑖𝑡 − 𝜆 [∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑦𝑖𝑡 ] − (𝑥𝑖𝑡 − 𝜆 [∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑡 ]) 𝛽}
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𝑖=1 𝑡=1

𝑖=1

(11)

𝑗=1

onde 𝐼𝑁 é uma matriz identidade de dimensão 𝑛 𝑥 𝑛. As demais variáveis expostas na equação
seguem a mesma especificação da equação (9). A equação (11) pode ser resolvida maximizando
7

As vacinas recomendadas para todas as crianças até o quinto ano de vida são: BCG, Hepatite A e B, DTP,
Poliomielite, Pneumocócica, Meningocócica B e Tríplice Viral.

de tal forma que o estimador 𝛽 seja encontrado através da solução da condição de primeiro
ordem:
𝛽 = ([𝑋 − 𝜆(𝐼𝑇 ⨂𝑊)𝑋]′ [𝑋 − 𝜆(𝐼𝑇 ⨂𝑊)𝑋])−1
× [𝑋 − 𝜆(𝐼𝑇 ⨂𝑊)𝑋]𝑇 [𝑌 − 𝜆(𝐼𝑇 ⨂𝑊)𝑌]

(12)

em que 𝐼𝑇 e operador ⨂ representam, respectivamente, uma matriz identidade t x t e o produto
de Kronecker, indicando o produto entre duas matrizes que resultará em uma matriz de bloco.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Análise Descritiva
Inicialmente, são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis utilizada para a
construção da fronteira e dos modelos espaciais. Os resultados obtidos estão resumidos na
Tabela 1.
Tabela 1. Estatísticas descritivas das variáveis.
Variáveis
Ln Custo
variável
Ln Preço do
trabalho
Ln Capital
Ln Custo médio
dos materiais
Ln Produção
DRSI
IFDM-ER
Cobertura
Vacinal
Cobertura ESF

Desvio
Mínimo
Padrão
Painel A

Máximo

Coeficiente de
variação (%)

8,93

20,73

11,55

1,16

-3,65

11,87

26,66

4,58

1,31

-1,11

9,14

28,71

3664

4,48

1,85

-7,97

12,94

41,22

3805

7,02

3002
2995

N

Média

3805

14,55

1,68

3727

4,36

3805

13,04

26,97

109,16
0,5307

1,89
-2,41
Painel B
138,02
1,24
0,1395
0,1456

1216,15
0,9370

126,43
26,28

3002

90,79

22,72

0,46

248,62

25,02

3002

90,03

16,20

0

100

17,99

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados obtidos na Tabela 1 evidenciam uma grande heterogeneidade nos dados,
inclusive para as variáveis logaritmizadas do painel A. Grande parte dessa heterogeneidade é
esperada quando se investiga os serviços de Saneamento pois, segundo Saiani e Azevedo
(2018), a produção, insumos e custos possuem grandes diferenças por causa da existência de
empresas regionais, locais e microrregionais. Entretanto, a grande variabilidade encontrada para
as variáveis do painel A pode ter sido potencializada pelos próprios dados, pois algumas
empresas informa o valor zero, dificultando a compreensão do dado gerado.
No painel B da Tabela 1, os resultados também mostram uma heterogeneidade.
Especificamente para as DRSI é possível notar o modo como as disparidades regionais e locais
afetam as taxas de internações. Segundo Leivas et al. (2015), essa característica não é
exclusividade da região nordeste, pelo contrário, está presente em outras regiões brasileiras,
podendo, inclusive, se acentuar em algumas regiões do Norte e Sudeste brasileiro. Além disso,
é importante destacar o positivamente a cobertura vacinal. Em alguns municípios, a cobertura
vacinal superior os 100%, indicando que a meta estipulada de vacinação foi ultrapassada e mais

que crianças que o “necessário” foram imunizadas contra as principais doenças indicadas pela
SBI.
4.2 Análise Exploratória de Dados Espaciais
Para realizar a AEDE, foram testadas quais matrizes de pesos possuíam maior
capacidade de se ajustar aos dados. Para tanto, foi realizado o cálculo do I de Moran para cada
ano (2007-2018), com cada uma das matrizes testadas (torre, rainha e distância inversa) e
verificada a significância da estatística de Moran encontrada. Ao final, uma média simples foi
calculada para determinar quais das matrizes havia obtido o maior I de Moran. Dentre as
matrizes espaciais, a do tipo rainha foi a que apresentou as melhores correlações espaciais e
resultados estão expostos na tabela 2.

Tabela 2. Autocorrelação espacial global para as taxas de internações por DRSI.
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Média

I de Moran Univariado
0,410
0,276
0,428
0,468
0,595
0,436
0,270
0,301
0,313
0,289
0,343
0,360
0,374

P-valor
0,001
0,005
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme apresentado na Tabela 2, a autocorrelação global entre as taxas de internações
por DRSI foi significativa em todos anos, apresentando um I de Moran positivo. Como a
significância foi observada em todos os anos, pode-se rejeitar a hipótese de aleatoriedade
espacial. Isso significa que os municípios que possuem altas taxas de internações também
possuem vizinhos com altos valores nessas variáveis. Esses resultados corroboram com os
estudos de Vieira, Costa e Jacinto (2020) e Silva et al. (2020) que também encontraram uma
autocorrelação espacial positiva e do tipo alto-alto para a região Nordeste.
Entretanto, o diferencial da análise apresentada neste estudo consiste em evidenciar a
autocorrelação persistente e significativa ano a ano, o que pode levar a um ciclo de efeitos
negativos na saúde pública de toda uma região. O fato da dependência espacial se mostrar
persistente pode também revelar indícios que todo esforço em melhorar as condições de
saneamento da população, apesar de apresentar resultados positivos em números, pode ainda
não ter causado um efeito estrutural para toda a região, pois uma melhoria nas condições de
saneamento de um município poderia evidenciar efeitos positivos na saúde infantil de uma
cidade local. Para afirmar se este efeito vem ocorrendo ou não, é necessário que realize uma
análise de autocorrelação espacial bivariada do I de Moran. A tabela 3 apresenta os resultados
dessa análise, que associa as DRSI com a eficiência dos serviços de saneamento.

Tabela 3. Autocorrelação espacial global entre DRSI e eficiência no saneamento.
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Média

I de Moran Bivariado
-0,015
-0,054
-0,102
-0,125
-0,035
-0,134
-0,098
-0,060
-0,135
-0,036
-0,094
-0,118
-0,083

P-valor
0,420
0,236
0,080
0,009
0,315
0,134
0,015
0,096
0,002
0,201
0,019
0,006

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados do I de Moran apresentados na Tabela 3 também foram calculados
considerando uma matriz de pesos do tipo rainha, pois as outras matrizes espaciais testadas
(torre e distância inversa) obtiveram resultados insatisfatórios. Como foi possível observar, os
resultados obtidos sinalizam para uma autocorrelação espacial negativa, ainda que não
significativa em alguns períodos. Isso quer dizer que os locais onde há elevadas taxas de
internações por DRSI seus vizinhos possuem menores níveis de eficiência ou, de forma análoga,
uma região com baixa taxa de internações por DRSI é vizinha de regiões com maiores níveis
de eficiência.
Com os resultados da Tabela 3, não é possível descartar totalmente a hipótese nula do I
Moran, isto é, ausência de aleatoriedade espacial. Entretanto, ainda é relevante avaliar o
contexto nos anos onde foram encontrados significância estatística. Para o início do período,
entre 2007 e 2010, houve avanços nos investimentos no setor de saneamento graças a Lei
11.445/2007 e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), possibilitando expandir o
acesso ao esgotamento sanitário e a água para a população, conforme já destacado pelo ITB
(2018). Esses avanços podem ter levado, gradualmente, a um efeito espacial da eficiência de
custos desses serviços, explicando a significância para os anos 2009 e 2010.
Entre os anos 2013 e 2018, período de maior significância observada, os resultados
podem ser explicados, em grande parte, pelas várias mudanças e reformulações que o setor
passou. Com a finalização do PLANSAB, em 2014, se tornou obrigatório para os municípios a
formulação do PMSB para que recursos federais fossem repassados ao setor. Além disso, nesse
mesmo período, várias agências reguladoras começaram a fiscalizar o funcionamento dos
serviços com o intuito de fazer valer os planos elaborados. Conforme será visto mais adiante,
esses dois instrumentos, em conjunto, são capazes de aumentar a eficiência dos serviços e
consequentemente levar efeitos positivos para a saúde infantil.
A fim de ilustrar os resultados obtidos, as Figuras 1 e 2 mostram o diagrama de dispersão
de Moran para os casos univariado e bivariado, respectivamente. É importante de destacar que,
na Figura 2, no eixo das abscissas encontra-se a taxa de internações por DRSI e no eixo das
ordenadas a eficiência geral dos serviços de saneamento.

Figura 1. Diagrama de dispersão para as taxas de internações por DRSI (2007-2018).
Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 2. Diagrama de dispersão de Moran entre eficiência e internações por DRSI (2007-2018).
Fonte: Dados da pesquisa.

4.3 Resultados Econométricos
A seguir, na Tabela 4, são apresentados os resultados da estimação da fronteira
estocástica e da ineficiência, conforme o modelo de Kumbhakar, Lien e Hardaker (2014)
especificado na equação (4). A coluna com os resultados do modelo (1) apresenta os resultados
obtidos sem o controle dos efeitos por estados e de ano. No modelo (2) e (3), são acrescentadas
tais dummies uma de cada vez e, finalmente, o modelo (4) tem-se a estrutura completa para se
analisar os efeitos permanentes e transitórios sobre a ineficiência das empresas.
Tabela 4. Resultados para as estimações da fronteira de custo estocástica.
Modelo (1)

Modelo (2)

Modelo (3)

Modelo (4)

0,2484***
(0,0173)

0,2622***

0,0106

0,1048**

(0,0171)

(0,0084)

0,8887***

(0,0474)

0,9306***

0,4544***

0,4760***

Função de Custo
ln PL
ln K
ln CMM
ln Q
Dummy UF
Dummy Ano
Constante

(0,0304)

(0,0299)

(0,0199)

(0,0199)

0,3386***

0,3485***

0,0251***

0,0271***

(0,0099)

(0,0098)

(0,0058)

(0,0058)

0,0585***

0,0454**

0,0949***

0,0934***

(0,0182)

(0,0180)

(0,0092)

(0,0093)

Não
Não
7,5472***

Sim
Não
7,7259***

Não
Sim
10,5429***

Sim
Sim
10,4372***

(0,1509)

(0,2002)

(0,1059)

(0,1709)

-0,0018***

-0,0019***

-0,0016***

-0,0016***

(0,0002)

(0,0002)

(0,0001)

(0,0001)

0,6529***

0,6156***

0,0351*

0,0345*

(0,0419)

(0,0420)

(0,0186)

(0,0176)

0,0996***

0,1454***

0,0206

0,0239*

Ineficiência Variável
fin
Leg
Reg
Leg*Reg

(0,0309)

(0,0309)

(0,0139)

(0,0140)

-0,2983***

-0,2787***

-0,0539**

-0,0539**

(0,0481)

(0,0482)

(0,0216)

(0,0217)

-0,0995**

-0,8280***

-1,3047***

-1,8348***

(0,0258)

(0,2788)

(0,3379)

(0,3568)

-0,0025

-0,2064

0,0249

-0,4252

(0,1294)

(0,2431)

(0,2978)

(0,3117)

-0,5896***

-0,8430

-1,1329***

-1,6264***

(0,0473)

(0,2208)

(0,2684)

(0,2827)

-1,2054***

-1,6947***

-2,5120***

-2,9558***

(0,0715)

(0,2252)

(0,2744)

(0,2884)

-0,6114***

-0,7066***

-1,0500***

-1,1422***

(0,1062)

(0,1354)

(0,1367)

Ineficiência Persistente
Empresa pública
Empresa mista
Autarquia
Adm. Mun. direta
Regional

(0,1282)
Nota: * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0,01.
Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação aos resultados da função de custo, a Tabela 4 evidenciou que o custo variável
(variável explicada) apresenta aumentos conforme os regressores também aumentam,
indicando a monotonicidade da função estimada, condição essencial para uma Cobb-Douglas.
Além disso, todas as variáveis foram significativas e as elasticidades encontradas são inferiores
a um, apontando para a existência de economias de escala no curto prazo.
Outra condição necessária para garantir que a função estimada de curto prazo seja
correspondente a função de custo no longo prazo é a significância do coeficiente relacionado

ao capital. Se as empresas estivessem em seu ótimo, então a derivada parcial da função de custo
variável em relação ao capital deveria ser negativa, conforme mostram Garcia e Thomas (2001).
Entretanto, os resultados apresentados revelam um resultado positivo e significativo para a
elasticidade do custo em relação ao capital, ou seja, as operadoras estão fora do seu caminho
ótimo.
Ainda analisando os resultados da Tabela 4 é possível constatar que todas as variáveis
utilizadas para captar efeitos variáveis na ineficiência se mostraram significativos. É
interessante destacar o pequeno efeito para o indicador de desempenho econômico-financeiro
(fin). Isso revela que mesmo se as empresas de saneamento melhorem suas receitas operacionais
isso não refletirá em grandes avanços na redução da ineficiência transitória.
Entretanto, as outras variáveis incluídas na ineficiência transitória apresentaram
resultados mais expressivos, evidenciando que o ambiente jurídico e regulatório que as
operadoras de saneamento se encontram é mais relevante para se obter ganhos de eficiência do
que a operação em si dos serviços. De acordo com os dados da Tabela 4, a variável Leg, que
assume valor 1 a partir do ano de 2014 (ano quando o PLANSAB entrou em vigor e foi
condicionada à transferência de recursos federais aos municípios somente se houvesse PMSB)
e a variável Reg, que assume valor 1 quando o município é regulado por alguma agência, se
mostraram incapazes de reduzir a ineficiência transitória individualmente, tendo em vista que
os resultados para seus coeficientes foram positivos e significativos. Isso mostra que aqueles
municípios que possuem agência reguladora têm, em média, uma ineficiência transitória maior.
Isso ocorre, segundo Borja (2014), devido ao baixo desempenho técnico em atender e executar
as normas impostas. Além disso, o marco regulatório em 2007 abriu a possibilidade de as
agências reguladoras criarem novas normas para serem atendidas pelas empresas e, no curto
prazo, isso poderia aumentar os custos das operadoras e impactar a sua eficiência, conforme
destacado no estudo publicado por Pontes (2019).
O fato da legislação aumentar a ineficiência variável poderia estar ligado ao modo como
a mesma é implementada. Em alguns estudos como em Medeiros e Rodrigues (2019), apesar
de positivo, o efeito das políticas de saneamento não foi significativo para impactar a eficiência
das operadoras. Por outro lado, Pontes (2019) observou um efeito negativo, porém sem
significância estatística para sua amostra. No geral, o presente estudo e os demais citados
convergem ao expor a dificuldade que este instrumento possui em gerar externalidades
positivas para o setor, pois, em muitas situações, a condicionalidade de recebimento de recursos
federais para o setor poderia está acelerando a criação dos PMSB, mas com pouca coordenação,
provocando dificuldades na execução do que foi planejado.
Por outro lado, quando há regulação nos municípios nos anos em que a transferência de
recursos federais se torna condicional a existência de PMSB o cenário se altera. De acordo com
a Tabela 4, conjuntamente, as variáveis Reg e Leg conseguem reduzir, na média, a ineficiência
de custo das empresas de saneamento. Esses resultados se assemelham aos encontrados em
Pontes (2019) e destacam a importância de a regulação ser realizada tomando como base o
plano existente, tornando o PMSB não apenas obrigatório, mas sim um instrumento de
relevância para reduzir a ineficiência dos serviços prestados.
Por fim, a última parte da Tabela 4 traz os resultados obtidos para os efeitos persistentes
sobre a ineficiência de custo. Com exceção das empresas de sociedade mista, todas as demais
variáveis testadas apresentaram significância estatística e capacidade de reduzir a ineficiência
persistente, pois os sinais dos coeficientes foram negativos. Tendo como base de referência as
empresas privadas, é possível notar que as autarquias, empresas públicas e aquelas
administradas pela administração municipal possuem a capacidade de reduzir a ineficiência dos
serviços na região Nordeste. Tais resultados se assemelham com alguns trabalhos (DA SILVA
e SOUZA; DE FARIA; MOREIRA, 2007; SABBIONI, 2008) e, por outro lado, difere de tantos

outros, evidenciando que ainda não há um consenso na literatura que aponte qual tipo de
empresa (pública, privada ou mista) é mais eficiente para fornecer os serviços de saneamento.
Os resultados do presente estudo, caminham no sentido contrário aos achados de Seroa
da Motta e Moreira (2006) e Ferro e Mercadier (2016) que apontavam que as operadoras
privadas tinham melhor desempenho se comparadas com autarquias e empresas públicas. Um
dos motivos que pode ter causado essa diferença decorre do fato do modelo adotado. Apesar
dos autores utilizarem a fronteira estocástica como forma de estimação na ineficiência dos
custos, suas abordagens não consideravam a separação que os efeitos transitórios e persistentes
poderiam ter sobre a ineficiência. Assim, a separação desses efeitos, como no presente estudo,
pode trazer maior refinamento para as estimações e isolar a parcela de importância que cada
um tem sobre a ineficiência gerada.
Com relação a comparação entre operadoras regionais e locais, os dados da Tabela 4
revelam que as empresas regionais são capazes de entregar os serviços de saneamento de forma
mais eficiente se comparado aos operadores locais. Esses resultados corroboram com os
trabalhos de Tupper e Resende (2004), Sabbioni (2008) e Pontes (2019) que destacaram a
importância que as economias de escala têm sobre o desempenho dessas companhias ao
permitirem que insumos como o custo operacional e os gastos com mão de obra possam ser
mitigados quando as firmas atendem diversas localidades.
Depois de estimar as ineficiências para a média da distribuição e obter os coeficientes,
é possível calcular a eficiência variável e permanente para cada operadora de saneamento e,
através do produto entre essas duas eficiências, encontrar uma eficiência total. A Tabela 5
apresenta a média para essas variáveis.
Tabela 5. Eficiência média das operadoras de saneamento entre 2007-2018.
Eficiência
Média
Desvio Padrão
Mínimo
Variável
0,8991
0,0244
0,6478
Persistente
0,5528
0,1834
0,0528
Total
0,4989
0,1668
0,0442

Máximo
0,9769
0,9455
0,8686

Fonte: Dados da pesquisa.

Pela Tabela 5 constata-se que a eficiência variável é superior a persistente. Esses
resultados revelam que, no curto prazo, o desempenho das firmas tem sido melhor e, ao longo
dos anos, problemas como o gerenciamento das empresas acabam influenciando a eficiência do
setor, reduzindo os níveis de eficiência.
Para apresentar os resultados dos modelos econométricos, foi necessário,
preliminarmente, aplicar o teste CD de Pesaran (2004) para as variáveis que representam a
eficiência técnica de custo, a saber, eficiência variável e permanente. Isso foi necessário devido
ao resultado do I de Moran não ter sido significativo em todos os anos do estudo. Assim, para
apontar qual das eficiências têm dependência espacial, tal teste foi aplicado. Em linhas gerais,
esse teste verifica a dependência espacial entre as unidades observadas do painel através de
uma correlação média entre as observações. Utilizando a mesma matriz de pesos espaciais
(Rainha) para os modelos estimados, o teste realiza uma correlação entre os pares observados
de tal maneira que a soma das correlações par a par devem seguir uma distribuição normal. A
hipótese nula do teste é de não dependência espacial entre os municípios. A Tabela 6 apresenta
os resultados.
Tabela 6. Teste de CD de Pesaran (2004) para eficiência permanente e variável.
Variável
Estatística CD
P-valor
Eficiência Permanente
3,728
0,000
Eficiência Variável
-0,189
0,850

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa.

A partir dos resultados da Tabela 6, pode-se concluir que a eficiência permanente é a
fonte de dependência espacial entre os municípios. Assim, para capturar a relação espacial que
a eficiência dos serviços de saneamento teria sobre as DRSI de regiões vizinhas foi considerada
apenas a eficiência permanente nos modelos econométricos estimados.
Com as estimativas das eficiências obtidas e verificada a dependência espacial, foram
cruzados esses dados com as informações sobre saúde infantil, juntamente com algumas
variáveis de controle, com o intuito de analisar o efeito da ineficiência variável sobre as
internações por DRSI, cujo resultados são observados na Tabela 7.
Tabela 7. Resultados dos modelos econométricos.
Variáveis
EP
Cobertura
Vacinal
Cobertura ESF
IFDM-ER
Constante
EP_defasada
Erro (𝜆)
Dummy Ano
R²
AIC
BIC
Teste de
Hausman
Teste F (Chow)
Teste BreuschPagan (LM)

Pooled
-29,3179*

SEM-EF
-95,7115

Modelo
SEM-EA
-210,2756**

SLX-EF
-206,1576*

SLX-EA
-204,28**
(104,092)

(15,89)

(112,49)

(104,394)

(105,8124)

-0,2677**

0,7275***

0,2021

0,2217

0,2001

(0,1173)

(0,1515)

(0,1593)

(0,1618)

(0,1605)

0,0579

-0,5861**

-0,3961*

0,2079

0,2892

(0,1629)

(0,2634)

(0,2021)

(0,2560)

(0,2432)

-191,17***

65,1360*

-63,3104*

-55,8158

-63,8669*

(22,4684)

(38,01)

(30,8537)

(41,5679)

(38,4378)

65,4413*

78,56***

354,4130***

357,3013***

375,1366***

(38,0291)

(26,51)

(109,5654)

(104,9565)

(103,057)

-26,8473

-209,2273*

(251,6179)

(116,3106)

-

-

Sim
0,1178
9731,03
9759,92

Sim
0,1254
10849,15
10887,68

Sim
0,0941
11467,35
11491,42

-

-

0,4067***

0,2617***

(0,0661)

(0,0724)

Sim
0,0761
10816,41
10854,93

Sim
0,1071
9698,51
9727,40
5,20

5,44

231,24***

269,09***

73,86***

21,33***

Nota: * p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01.
Fonte: Dados da pesquisa.

A partir dos testes de Chow e Breusch-Pagan (Tabela 7), verifica-se que as
características não observadas afetam as taxas de internações por DRSI. Logo, confirma-se a
não adequação do uso do MQO em sua versão pooled, pois suas estimativas seriam
inconsistentes e viesadas. Além disso, o teste Hausman aplicado não rejeitou a hipótese nula,
indicando que o modelo com efeitos aleatórios é mais adequado para o presente estudo.
Entre os modelos com efeitos aleatórios estimados, aquele com o melhor ajuste foi o
SEM, tendo em vista que apresentou o menor valor para os critérios de informação de Akaike
(AIC) e bayesiano (BIC). Entretanto, é interessante analisar também o modelo SLX já que
ocorreu significância para a variável defasada espacialmente.
Observando os resultados encontrados pelo modelo SEM-EA ficou constatado que todas
as variáveis apresentaram significância estatística e o sinal esperado, excetuando-se a variável
de controle cobertura vacinal. Esses resultados confirmam a relevância que a eficiência
permanente pode ter sobre a redução das internações por DRSI nos municípios. Além disso,

dado que termo autorregressivo espacial foi significativo, pode-se dizer que choques positivos
na eficiência de custos de regiões vizinhas de um determinado local também podem transbordar
e impactar as DRSI de outra região. Esses resultados se assemelham aos encontrados por Silva
et al. (2020). Em seu trabalho, os autores identificam os efeitos espaciais que o saneamento
inadequado tem sobre a taxa de mortalidade infantil. Apesar de variáveis diferentes, a
convergência dos estudos é visível, isto é, com melhorias na eficiência dos serviços pode-se
melhorar as condições de saneamento da população e, dessa forma, evitar não só as internações
por DRSI como também a mortalidade em um determinado município e seus arredores.
Os resultados para as variáveis de controle que foram significativas no modelo SEMEA também foram relevantes para reforçar a importância do programa ESF na prevenção de
internações que podem ser evitáveis se a cobertura atender os locais com maior demanda por
serviços médicos. O efeito significativo observado e com sinal esperado por um indicador de
renda (IFDM-ER) evidencia como que as desigualdades socioeconômicas podem contribuir
para saúde infantil. Vieira, Costa e Jacinto (2020) também mostraram como que a renda e outras
variáveis demográficas podiam afetar as internações por doenças infecciosas intestinais. Dentre
as variáveis de renda testadas pelos autores, a condição de pobreza foi a que obteve o maior
efeito sobre a saúde, ou seja, quanto mais severa a condição de pobreza maiores internações
eram observadas.
Analisando os resultados encontrados para o modelo SLX-EA ficou constatado que seus
coeficientes estimados estavam próximos aos do modelo SEM-EA, entretanto apenas o IFDMER apresentou significância entre as variáveis de controle. Mais uma vez foi observada a
relevância da eficiência permanente em reduzir as internações por DRSI. Considerando que são
as empresas regionais, públicas, autarquias ou administradas pelo município aquelas que detêm
a capacidade de melhorias na eficiência, esse resultado somado ao do modelo SEM-EA sugere
que a privatização, sobretudo local, dos serviços de saneamento pode não surtir os efeitos
esperados na saúde da população como aponta o estudo de Saiani e Azevedo (2018).
A variável defasada espacialmente no modelo SLX-EA também se mostrou significativa
e com capacidade de reduzir as internações por DRSI. Esse resultado é relevante, pois,
complementa os estudos anteriores que envolvem efeitos espaciais do saneamento na saúde
infantil (SILVA et al., 2020; VIEIRA, COSTA e JACINTO, 2020; SCRIPTORE e AZZONI,
2018; MARCONATO et al., 2020). Tais trabalhos apontavam, no geral, que para reduzir
internações infantis por DRSI o investimento no setor de saneamento deveria aumentar para
que os serviços ofertados fossem capazes de atingir toda a população. De fato, ainda existem
muitas regiões que carecem de água tratada e esgotamento sanitário. Entretanto, diante do
cenário econômico atual que envolve a baixa capacidade de investimento público e a
insegurança jurídica que desestimula a iniciativa privada em aportar recursos ao setor, o
presente trabalho aponta uma alternativa viável que seja capaz de melhorar o desempenho das
firmas e ainda promover melhorias para a saúde infantil. Assim, aproveitar a estrutura atual,
analisando os problemas gerenciais juntamente com um melhor ambiente jurídico para que a
legislação e a regulação se tornem mais eficazes, é possível obter ganhos de eficiência nos
serviços que impactarão não somente na entrega de água e esgoto para a população, mas
também reduzirão as taxas por internações relacionadas às DRSI.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo verificar a eficiência dos serviços de saneamento dos
municípios do Nordeste e sua relação espacial com as internações por DRSI em crianças com
até 5 anos, aplicando a abordagem da fronteira de custo estocástica e modelos econométricos
espaciais. No geral, os resultados obtidos pela fronteira foram satisfatórios e mostraram que o
ambiente regulatório e institucional no qual as firmas de saneamento operam são mais

importantes do que a operacionalização em si dos serviços, pois o impacto da variável de
desempenho econômico-financeiro, apesar de estatisticamente significante, seu coeficiente está
bem próximo de zero.
Separando o efeito transitório e permanente, ficou constatado que a ineficiência variável
somente foi reduzida quando houve a condicionalidade da legislação para a transferência de
recursos federais em conjunto com a regulação das agências. Isso revela a importância de se
utilizar ambos instrumentos em conjunto para melhorar a coordenação e execução dos serviços
de saneamento. Analisando a ineficiência permanente, os resultados revelaram que as empresas
regionais possuem a capacidade de diminuir a ineficiência das empresas em função dos ganhos
com as economias de escala.
Ao relacionar os resultados das eficiências variável e permanente com a saúde infantil,
a autocorrelação espacial somente foi observada para a eficiência permanente. Dessa forma,
tanto o modelo SEM-EA quanto SLX-EA, evidenciaram que as internações de crianças são
afetadas por efeitos espaciais que podem surgir devido as características de saneamento e saúde,
como as condições de infraestrutura da rede pública de saúde e a eficiência dos serviços. Tais
resultados mostram a importância de se melhorar o ambiente institucional e de regulação para
que as empresas de saneamento obtenham mais eficiência, levando a externalidades positivas
para outras áreas, como a saúde.
Entretanto, deve-se destacar que a falta de dados sobre saneamento limita os resultados
encontrados. Variáveis como a duração das interrupções no fornecimento dos serviços e
quantidade de amostras de água fora do padrão não puderam ser utilizadas para refinar o
controle do saneamento sobre a saúde infantil. Buscar soluções para substituir essas variáveis,
além de se utilizar outros modelos espaciais, podem ser boas sugestões de pesquisas futuras que
relacionem a eficiência das firmas de saneamento com a saúde infantil.
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