
A escassez de água é um problema comum no Brasil, 
principalmente na Região Metropolitana do Recife (RMR), 
no estado de Pernambuco. A RMR apresenta níveis ex-
pressivos de água não faturada, que ocorre quando o 
fornecimento de água não gera receita para o fornecedor. 
Embora algumas perdas devam-se a ineficiências estru-
turais - por exemplo, vazamentos nas tubulações - os 
consumidores também contribuem para o problema ao 
deixar de pagar a conta de água ou optar por ligações 
clandestinas para consumir água sem custo. Essa situação 
traz um impacto considerável e prejudicial para a COM-
PESA, a Companhia Pernambucana de Saneamento.  

A COMPESA e a Unidade Mente, Comportamento e Desen-
volvimento (eMBeD) do Banco Mundial, com financiamento 
do Fundo de Prosperidade do Reino Unido (UK Prosperity 
Fund), firmaram parceria para produzir um diagnóstico com-
portamental e um experimento piloto visando reduzir a água 
não faturada por meio de mudanças comportamentais. Esse 
projeto apresenta evidências de que uma intervenção de curto 
prazo e baixo custo - o envio de mensagens de SMS com insights 
comportamentais – tem potencial para aumentar as taxas de pa-
gamento de contas dentro do prazo, resultando em um aumento 

nas receitas.   

O Projeto

Um subgrupo de quase 211.000 consumidores residenciais foi 
dividido aleatoriamente em cinco grupos de tratamento e um 
grupo de controle. Os consumidores dos grupos de tratamento 
receberam um lembrete por SMS antes da data de vencimento 
com uma das cinco versões de mensagens encorajando-os a pa-
gar a conta de água1.  O grupo de controle não recebeu lembrete 
algum. 

1. Em cada grupo de tratamento, os consumidores foram divididos aleatoriamen-
te em grupos que receberam o lembrete de SMS um dia ou três dias antes da 
data de vencimento, mas, no final das contas, o momento de envio do lembrete 
por SMS não surtiu efeitos estatisticamente significativos.

O primeiro grupo de tratamento recebeu a mensagem-padrão de 
notificação de fatura da COMPESA. Os outros grupos de trata-
mento receberam mensagens informadas por insights de um diag-
nóstico comportamental prévio, que revelou algumas das crenças 
dos consumidores sobre o abastecimento hídrico e o pagamento 
das contas. Os lembretes por SMS foram enviados durante três 
meses, de novembro de 2019 a janeiro de 2020. Os consumidores 
receberam exatamente a mesma mensagem todos os meses, exce-
to, por concepção, aqueles do grupo sazonal (vide Tabela 1).

TABELA 1: Descrição dos grupos de tratamento e mensagens 
de SMS para incentivar o pagamento da conta de água dentro 
do prazo em Recife, 2019-20. 

Um pequeno lembrete pode 
fazer uma grande diferença:  

Mensagens de SMS com 
insights comportamentais 

aumentaram o pagamento em 
dia e o valor total pago de contas 
de água na Região Metropolitana 

do Recife, Brasil, minimizando 
as perdas comerciais de água. 

GRUPO MENSAGEM DESCRIÇÃO

Controle Nenhuma mensagem
Nenhuma mensagem 

de notificação de 
fatura enviada.

Notificação-
padrão

“…sua fatura com 
vencimento em xx / 
xx / xxxxdo imóvel 

xxxxx já está disponível 
para pagamento.”

Mensagem-padrão de 
notificação de fatura 

da COMPESA.

Reciprocidade
“…estamos trabalhando 
duro para trazer água 

para sua família...”

O trabalho árduo da 
COMPESA é destacado 

com intuito de neutralizar a 
justificativa do consumidor 
de que está inadimplente 

porque considera o 
serviço que recebe ruim.

Consequência “...evite ser negativado...” 

Os consumidores são 
lembrados do que pode 

acontecer se não pagarem, 
pois raramente acham 
que a inadimplência 
terá consequências.

Norma 
descritiva

“…a maioria das pessoas 
no Grande Recife está em 
dia com a Compesa. Não 
seja parte da minoria …”

Há uma correção de crença 
predominante, pois boa 
parte dos consumidores 

acredita, erroneamente, que 
a maioria dos consumidores 

não paga a conta em dia.

Sazonal

Novembro de 2019: 
“…aproveite seu 13º 

salário e fique em dia 
com a COMPESA…”

Dezembro de 2019: “…
Desejamos um Feliz 

Natal e Feliz Ano 
Novo para você e 

sua família. Comece 
2020 sem dívidas...”

Janeiro de 2020: “…
Adoramos servir você 

em 2019. Estamos 
aqui para tornar 2020 

ainda melhor…”

Eventos sazonais, como 
o Ano Novo, são usados 

para promover mudanças 
de comportamento. 

Nota:  Todas as mensagens de SMS começaram com “A COMPESA informa: 
Sr(a). PRIMEIRO NOME” e todos os SMS com insights comportamentais 
concluíram com “Por favor pague sua conta até o dia xx / xx.” 
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Mensagens de SMS com insights comportamentais 
aumentaram as taxas de pagamento dentro do prazo. Os 
consumidores que receberam a mensagem de SMS com 
insights comportamentais apresentaram maior probabilidade 
de pagar as contas de água em dia do que os consumidores 
que não receberam a mensagem. Especificamente, para cada 
1.000 clientes que receberam o SMS, 6 a 11 clientes adicionais 
pagaram dentro do prazo em comparação com aqueles que não 
receberam um SMS. Embora o lembrete-padrão da COMPESA 
tenha também aumentado as taxas de pagamento dentro do 
prazo, o efeito não é estatisticamente significativo como no  
caso das outras mensagens.Isso se dá pois os consumidores 
podem já estar acostumados a receber a mensagem padrão 
(efeito habituação).

As mensagens de SMS com insights comportamentais 
aumentaram o valor total pago.  Tanto o SMS de dissuasão 
quanto o de reciprocidade surtiram um efeito no valor total 
pago. A mensagem de reciprocidade, por exemplo, gerou a um 
aumento médio de R$1,70 por conta paga, a um custo médio de 
quatro centavos (R$0,04) por mensagem, o equivalente a uma 
taxa de investimento de 41. Embora as mensagens sazonal e de 
norma social tenham aumentado o valor total pago, o efeito não 
foi estatisticamente significativo. 

As mensagens mais eficazes foram os SMS de reciprocidade 
e consequência. Ambas apresentaram resultados 
estatisticamente significativos e positivos na taxa de pagamento 
dentro do prazo e no valor total pago. Por exemplo, para cada 
1.000 consumidores que receberam o SMS de reciprocidade e 
consequência, 11 e 6,5 consumidores a mais, respectivamente, 
pagaram a conta dentro do prazo em comparação aos que 
não receberam SMS. Além disso, ao comparar os efeitos das 
mensagens com insights comportamentais ao SMS padrão da 
COMPESA, percebe-se que a mensagem de reciprocidade foi 
a única a gerar um aumento estatisticamente significativo nas 
taxas de pagamento dentro do prazo.

A intervenção tem potencial de gerar ganhos significativos a 
um baixo custo. Ao estrapolar os resultados da mensagem que 
teve melhor desempenho, a de reciprocidade, estima-se que um 
adicional mensal de 6.400 domicílios pagariam suas contas de 
água em dia, caso esses resultados se mantenham ao escalar a 
intervenção.

Resultados

PAID



Em um contexto de escassez hídrica, minimizar a água não faturada 
é uma prioridade de política pública de suma importância, já que, 
historicamente, apenas pouco mais da metade dos consumidores 
residenciais paga a conta de água até a data de vencimento e, 
com isso, a capacidade da COMPESA de operar e manter sua 
infraestrutura de forma adequada fica prejudicada.

A iniciativa pioneira da COMPESA no uso de intervenções 
comportamentais no 
Brasil demonstra o 
quão promissor pode 
ser o impacto ao se usar 
mensagens de SMS para 
lembrar e incentivar os 
consumidores a pagarem 
suas contas de água em 
dia. Demonstra ainda 
que alavancar processos 
já existentes, de maneira econômica e simples, pode aumentar 
os pagamentos de contas no prazo. Ainda se fazem necessárias 
análises e experimentações futuras para validar os resultados 
coletados, uma vez que nem todos os lembretes  
de SMS foram recebidos ou efetivamente lidos. Também é 
importante avaliar se os resultados se mantêm com o tempo  
e quais tipos de consumidores foram mais afetados pelas 

A iniciativa pioneira da COMPESA no uso de 
intervenções comportamentais no Brasil demonstra 

o quão promissor pode ser o impacto ao se usar 
mensagens de SMS para lembrar e incentivar os 

consumidores a pagarem suas contas de água em dia

mensagens de SMS, a fim de informar novas intervenções.  

Os resultados são relevantes também pois, como outros estudos 
indicam, os clientes apresentam maior disposição  
para pagar quando as empresas demonstram que estão realmente 
se esforçando para melhorar a qualidade do produto fornecido. 
Essa iniciativa da COMPESA sinaliza um compromisso com a 
melhoria de seus processos internos e, a partir da atuação da 

empresa neste processo de 
pesquisa, outros benefícios 
podem surgir. 

Dados os resultados 
promissores obtidos com 
o SMS de reciprocidade, 
pilotar variações levemente 
diferentes desta mensagem 
pode levar a ganhos adicionais 
no curto-prazo a um custo 

muito baixo, e ainda contribuir para solidificar a integração dessas 
abordagens metodológicas nas operações da empresa. Juntos, a 
COMPESA e o Banco Mundial planejam testar outras intervenções 
comportamentais que podem ajudar a reduzir a água não faturada 
e que podem ser integradas de forma sustentável ao modelo 
operacional da COMPESA.

Sobre a eMBeD 

A Unidade Mente, Comportamento e Desenvolvimento (eMBeD) é a equipe de ciências 
comportamentais do Banco Mundial; está inserida na Prática Global de Pobreza e  Equidade 
e trabalha em estreita colaboração com as equipes de projetos do Banco em países, com 
governos e outros parceiros para diagnosticar, projetar/desenhar e avaliar intervenções 
comportamentais. Ao colaborar com uma rede mundial de cientistas e profissionais, a equipe 
eMBeD fornece respostas para importantes questões econômicas e sociais, contribuindo 
significativamente para o desafio global de eliminar a pobreza e aumentar a equidade. 

Implicações para as  
Políticas Públicas
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