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1. Crise Hídrica e Imprevisibilidade de Mercado 
 

 Os anos de 2014 e 2015 foram marcantes na gestão dos recursos hídricos no Brasil. A escassez de 

chuva ao longo desse período levou os reservatórios brasileiros, especialmente do Sudeste, a níveis recordes, 

com os volumes armazenados mais baixos da história. Diversas cidades decretaram situação de emergência, 

com comprometimento da capacidade de abastecimento em várias localidades do território mineiro. O risco 

da falta de água para abastecimento público foi marcante e esteve estampado em jornais. O esforço para se 

evitar racionamento e a busca por medidas alternativas de abastecimento foi constante. 

 Além do enfrentamento da crise hídrica no contexto operacional, com a dificuldade de captação e o 

prejuízo gerado no fornecimento de água à população, os prestadores enfrentaram o efeito da falta de água 

em um contexto econômico. Diversos veículos midiáticos noticiaram campanhas de redução de consumo, 

pois a conscientização para consumo consciente de água poderia contribuir para se evitar a adoção de 

medidas restritivas de oferta, como racionamento.  

 A significativa redução de consumo de água por parte da população se refletiu em queda de receita 

dos prestadores de serviços, comprometendo seu equilíbrio econômico-financeiro. Entre as afetadas esteve 

a Cesama, que declarou racionamento em outubro de 2014, tendo passado período de escassez já no verão 

2013/2014. O comprometimento de caixa gerado pela baixa arrecadação, além de prejudicar desembolsos 

referentes a compromissos financeiros assumidos para o ciclo, dificultou a capacidade de investimento, 

expansão e melhorias na qualidade dos serviços. 

  A Revisão Tarifária Periódica de 2016 contempla, entre outros itens, a reavaliação das condições de 

mercado, conforme inciso I do artigo 38 da Lei n° 11.445/07, marco regulatório do saneamento básico. Após 

a determinação do nível de receita necessário para a Cesama cumprir seus objetivos, serão construídas tarifas 

a serem aplicadas sobre os consumos de usuários de forma a permitir o faturamento da receita estimada.  

 O Período de Referência adotado pela Arsae para o levantamento de informações de mercado 

(unidades usuárias e volume consumido) compreende os doze meses de abril de 2015 a março de 2016. Mas 

o uso de um mercado influenciado pela crise hídrica impõe diversas incertezas de projeção, podendo 

caminhar para um agravamento do cenário, com redução de consumo da população de Juiz de Fora, ou em 

uma forte recuperação de receita. Em caso de continuidade da tendência de redução de consumo, a Cesama 

teria uma receita aquém da necessária para cobertura de seus custos em regime de eficiência, para cumprir 

objetivos e metas dos serviços e para executar o plano de investimentos. Já em caso de recuperação de 

mercado, mesmo que parcial, a Cesama teria excedente de receita. 

 Para evitar desvios significativos com relação ao projetado, e tendo em vista o cenário de incerteza, 

a Arsae propõe a adoção de um mecanismo de ajuste de mercado. O mecanismo consiste na determinação 

de um índice que balizará a avaliação da receita realizada de água de acordo com o crescimento de economias 

(unidades usuárias), avaliando o nível de desvio com relação ao previsto. A partir de uma margem de risco 

de 2% para mais e para menos, que deverá ser absorvida pelo prestador em sua Receita de Livre Gestão, 

haverá compensação que garantirá recursos para fazerem frente às despesas correntes, em caso de queda 

de mercado, ou a receita adicional será destinada para investimentos em infraestrutura, caso haja 

crescimento do consumo de água por economia. 

 O mecanismo afetará a destinação interna dos recursos faturados pela Cesama, não refletindo sobre 

o nível de tarifas para o consumidor. O objetivo é garantir equilíbrio econômico-financeiro para a Cesama, 

sem permitir carências ou excessos de recursos, e evitar efeitos perversos no caso de uma forte oscilação 

imprevista sobre o mercado.  
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2. Mecanismo de Ajuste 
 

 A lógica do mecanismo é simples, consistindo na comparação de um valor previsto de um indicador 

de mercado com o seu valor realizado. A partir das diferenças encontradas, dada uma margem de variação, 

haverá uma compensação entre as contas de Livre Gestão do Prestador com a conta de Investimento 

Incentivado, que tem destinação específica para cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB). 

 Dessa forma, caso haja um crescimento do consumo por unidade decorrente da atenuação da crise 

hídrica, os recursos adicionais serão convertidos em investimentos não onerosos para fins de tratamento 

tarifário1, não em uma expansão de custos ou de remuneração. Caso o movimento seja contrário, com uma 

redução ainda maior do consumo por unidade, haverá um deslocamento dos recursos da conta de 

Investimento Incentivado para cobrir despesas e compromissos financeiros já assumidos, evitando 

desequilíbrios financeiros do prestador. Nesse último caso, alguns investimentos terão de ser adiados. 

 A seguir serão discutidos como se definiu o índice de mercado a ser acompanhado e como funciona 

o mecanismo de compensação. Os capítulos seguintes indicarão os cálculos para determinação dos valores 

de referência do indicador a serem adotados nesta Revisão Tarifária. 

2.1. Índice de acompanhamento das variações do mercado 

 O mecanismo de ajuste de mercado utilizará um índice para identificar se a realização do mercado 

previsto está de acordo com as projeções feitas. O índice escolhido para acompanhamento do mercado é 

calculado pela divisão da receita tarifária de água2 pelo número de economias ativas de água.  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎
 

A escolha deste índice se deve a características necessárias para controle dos efeitos esperados: 

i) O índice deve ser capaz de refletir variação de receita, levando em conta não apenas o volume 

consumido mas também a estrutura tarifária adotada, permitindo a comparação entre os 

montantes previsto e observado. 

ii) A comparação dos faturamentos previsto e realizado deve ser relativizada em caso de 

crescimento vegetativo de mercado, pois nessa circunstância haverá aumento de custos 

operacionais. 

iii)  O índice não deve gerar desestímulo à expansão da prestação do serviço de esgotamento 

sanitário (coleta e do tratamento de esgoto), que tem tarifas mais baixas. 

iv) O mecanismo não deve isentar integralmente o prestador dos ônus gerados pelo risco de 

mercado e pela adoção de uma política de descontos, o que poderia tirar incentivos a esforços 

de gestão, como no combate às perdas aparentes, por exemplo. 

v) A comunicação e a compreensão do índice devem ser simples, facilitando o cálculo de 

compensações e o acompanhamento pelas partes interessadas. 

                                                           
1 Segundo o conceito aplicado nesta Revisão Tarifária, os ativos construídos com recursos de Destinação Específica, 
como o item Investimento Incentivado, não comporão a base de remuneração e depreciação de cálculos tarifários 
futuros, ao contrário dos investimentos realizados com recursos do prestador (reinvestimento do lucro, por exemplo). 
2 A receita será calculada nos mesmos moldes da Receita Autorizada, simulando-se o faturamento através das 
informações de mercado e das tarifas vigentes (mesmas tarifas para todo o período), com usuários da Tarifa Social 
faturados com as tarifas da categoria Residencial, sem subsídio. 
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 Os itens i) e ii) estão contemplados pela adoção de um índice de receita por economia. O aumento 

de faturamento irá elevar o indicador, demonstrando uma realização maior que o previsto. Mas, em caso de 

crescimento vegetativo, também haverá aumento do número de economias no denominador. Assim, o índice 

não é muito afetado pelo maior faturamento associado à expansão na abrangência dos serviços, que impõe 

custos adicionais ao prestador. 

 O item iii) é atendido pelo uso de informações relativas apenas ao serviço de abastecimento de água. 

Este serviço está mais próximo da universalização do que os serviços de esgotamento sanitário, conseguindo 

com isso refletir melhor o comportamento do mercado. A adoção de uma tarifa de esgoto com valor 

relativamente menor do que o de água poderia causar redução do índice em caso de aumento da oferta 

desse serviço, algo que deveria ser neutro para o mecanismo de compensação. Além do mais, as tarifas de 

água e de esgoto incidem sobre o volume de água apurado pelo hidrômetro. Assim, basta acompanhar o 

volume por unidade de água para se obter variações nos hábitos de consumo.  

 O item iv) é observado pela adoção de uma banda que aloca parte do risco (± 2%) para o prestador. 

O combate a perdas aparentes (imprecisão de hidrômetro e fraudes), por exemplo, não seria desestimulado, 

já que o ganho de receita não influenciaria o ajuste de mercado.  

2.2. Mecanismo de compensação de receita 

 A compreensão do mecanismo passa pela avaliação da natureza das contas elaboradas na revisão, 

que podem ser agrupadas em três categorias: a) Livre Gestão; b) Proporcional à Receita; e c) Investimento 

Incentivado.  

 O primeira trata de recursos controlados pelo prestador e que farão frente aos Custos Operacionais 

e aos Custos de Capital, descontando o montante recebido via Outras Receitas da Cesama. Este grupo poderá 

ser impactado por uma variação máxima de 2%, para mais ou para menos, da receita potencial com base no 

mercado realizado, sendo ajustado quando os números ultrapassarem tais patamares. Valores com impactos 

acima deste percentual poderiam comprometer o caixa da empresa e o cumprimento de compromissos 

financeiros. 

 Os recursos destinados a contas com desembolso proporcional à receita estão agrupados no item 

“b”, sendo sua relação com a receita sempre mantida constante. Nesse caso, seu valor será excluído do 

mecanismo de compensação, pois o percentual sempre estará associado à geração do montante de receita 

no nível necessário. Nesse conjunto estão incluídas as contas de Pasep e Cofins, Tarifa Social, Manutenção, 

Proteção de Mananciais, Treinamento, Programa de Controle de Perdas, Receitas Irrecuperáveis e a Conta 

de Variação da Parcela A., 

 Por fim, o item “c” trará a conta de Investimento Incentivado, que inclui recursos para financiamento 

não oneroso de ações do PMSB. Esta conta, além de variar percentualmente de acordo com a receita 

auferida, também receberá os choques de compensação caso o indicador de mercado apresente resultado 

além das bandas de 2%. Neste caso haverá um fluxo de receita entre este grupo e aquele de Livre Gestão.  

 Tendo o índice de mercado sido definido como a receita faturada de água pelo número de economias 

ativas de água, foram calculados quatro valores de referência trimestral para acompanhamento da evolução 

de faturamento ao longo de cada ciclo anual: I) abril-junho; II) julho-setembro; III) outubro-dezembro; e IV) 

janeiro-março. A partir dos valores de referência trimestral foram estabelecidos limites (superior e inferior) 

de nível de risco aceitável para o prestador, correspondentes a 2% de desvio com relação à referência. 
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 A cada trimestre, haverá a avaliação do desempenho financeiro e da evolução do indicador com base 

nos valores realizados de receita e de economias ativas de água3. O valor observado será comparado com o 

índice de referência e os limites de risco estabelecidos. Caso o número do índice esteja dentro do limite de 

risco do prestador, descarta-se a necessidade de compensação, mantendo-se inalterado o valor com 

destinação específica à conta vinculada de Investimento Incentivado definida na Revisão Tarifária, que 

corresponde a um percentual pré-definido da Receita Tarifária de aplicação. 

 Mas, caso o valor observado do índice se situe fora do limite de risco estabelecido, haverá 

compensação. O cálculo do ajuste será feito a partir da distância do valor observado do índice com relação à 

margem admitida (superior ou inferior) mais próxima. Por exemplo, caso o índice de receita por economia 

de água seja 3% menor que o valor de referência, sendo o limite de risco estabelecido em ±2%, será 

necessário um ajuste de -1% (resultado negativo indica receita auferida menor que o previsto). Assim, a 

receita a ser destinada à conta vinculada de Investimento Incentivado será menor, podendo o valor 

correspondente ao ajuste (em R$) ser usado pelo prestador para cobertura de custos. Caso ocorra o inverso, 

com um aumento de receita por economia de 4%, por exemplo, o prestador terá de depositar maior parcela 

da receita tarifária na conta vinculada de Investimento Incentivado. 

 Resta apresentar a fórmula de cálculo que levará aos valores que serão destinados a cada grupo de 

receita, e o montante, caso haja, de compensação:  

 

𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑐 + 𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑐 

Mas: 

𝑎) 𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 =

{
 
 

 
 

 

%𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 × 𝑅𝑇𝐴𝑝𝑟𝑒𝑣 × (1 +%𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒) , 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 > 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

%𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 × 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙   , 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠                               

%𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 × 𝑅𝑇𝐴𝑝𝑟𝑒𝑣 × (1 −%𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒)  , 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 < 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 

 

𝑏) 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑐 = %𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑐 ×  𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 , 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟  
 

Logo: 
 

𝑐) 𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑐

=

{
 
 

 
 
𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 × (1 −%𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑐) −%𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 × 𝑅𝑇𝐴𝑝𝑟𝑒𝑣 × (1 +%𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒) , 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 > 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 %𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑐 × 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙   , 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠                                                                                            

𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 × (1 −%𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑐) −%𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 × 𝑅𝑇𝐴𝑝𝑟𝑒𝑣 × (1 −%𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒)  , 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 < 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 

Em que: 𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙: Receita Tarifária de Aplicação realizada; 

𝑅𝑇𝐴𝑝𝑟𝑒𝑣: Receita Tarifária de Aplicação prevista, calculada pelo indicador de referência; 

%𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒: limite da banda (2%); 

Gestão: Receita para cobrir despesas de livre gestão pelo prestador = Custos de Capital, Custos Operacionais, 
TFAS, outros impostos e outras receitas; 

PropRec: Receita para cobrir despesas que são proporcionais à receita = Pasep/Cofins, Despesas Incentivadas, 
Tarifa Social, Programa de Controle de Perdas, Receitas Irrecuperáveis e Conta de Variação da Parcela A; 

InvInc: Receita destinada para a conta de Investimentos Incentivados. 

                                                           
3 O índice será calculado pela incidência das Tarifas de Aplicação sobre o histograma (economias e volumes) da Cesama, 
sem considerar subsídios de Tarifa Social. 
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 Com base no exposto acima, a compensação poderá ser calculada como: 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎çã𝑜 = 𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑐 − (𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙  ×  % 𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑐), 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠  

 

A figura a seguir simula o mecanismo de ajuste de mercado. Caso o valor observado (representado 

por um X vermelho) esteja dentro do intervalo entre os limites (linhas pontilhadas laranja e preta) definidos 

a partir do índice de referência (linha azul), não haverá qualquer compensação, com a simples aplicação dos 

percentuais definidos na Revisão Tarifária sobre a receita faturada. Caso o valor esteja fora dos limites, a 

distância do valor observado até o limite (distância do X à linha pontilhada laranja) será a base para o cálculo 

da compensação necessária.  

 

Figura 1 – Mecanismo de Ajuste do Mercado 

 
   Fonte: Construção Própria. Exemplo ilustrativo. 

 As barras verdes do gráfico representam as receitas destinadas à cobertura de custos operacionais e 

ao custo de capital (CO e CC), descontadas Outras Receitas auferidas pelo prestador (Totalizando a receita 

de Livre Gestão). O mecanismo de ajuste de mercado visa manter esses valores a níveis mais constantes, 

mesmo se houver variações de mercado significativas. As barras em azul representam a receita com 

destinação específica para Investimento Incentivado, que será utilizada para amortecer as oscilações de 

mercado. Seu valor possui mais variações devido às compensações realizadas ao longo do período. Como o 

grupo de despesas proporcionais a receita não sofre qualquer ajuste, a ilustração de seu movimento não foi 

incluída na figura. No entanto, espera-se que seu comportamento seja próximo do apresentado pelos valores 

observados e assinalados como um X. 

 A seguir, serão discutidos os parâmetros adotados no ajuste de mercado, como o percentual que 

balizará a margem de livre gestão do prestador, dentro da qual o mecanismo não será aplicado. Em seguida, 

serão explicados os cálculos para a determinação dos valores trimestrais de referência do índice de receita 

por economia de água que serão utilizados no primeiro ano da revisão. Além disso, o cálculo da compensação 

será exemplificado. 
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3. Análise de Risco de Operação 
 

 Mesmo que a prestação de serviços ocorra sob uma figura jurídica de direito privado, o viés 

estritamente econômico não deve ser a tônica dessa dinâmica produtiva. O setor de saneamento também 

lida com uma prestação essencial às necessidades humanas, tendo reflexo direto sobre políticas de 

promoção da saúde e preservação do meio ambiente. 

 Desta forma, por mais que seja próprio à dinâmica da iniciativa privada a assunção de riscos, 

mercados que lidam com bens públicos devem ser observados sob uma perspectiva diferente. 

 Da mesma forma que a prestação de serviço por ente único pode gerar o risco de lucro abusivo 

devido à falta de concorrência ou de um bem substituto, a regulação por preço teto4 durante um ciclo 

tarifário de alguns anos, como resposta a esta falha de mercado, cria riscos associados a oscilações sobre o 

mercado. Para as atividades produtivas, o preço é tido como o mecanismo de ajuste da relação entre oferta 

e demanda, e a determinação de um patamar máximo acaba por limitar seu funcionamento em um mercado 

instável. O único ajuste possível para responder a uma queda de mercado, e de receita, passa a ser a redução 

de despesas.  

No entanto, o setor de saneamento, além de seguir diversas regras de direito público para 

contratação de funcionários e aquisição de bens, é intensivo no uso de bens de capital para sua 

infraestrutura, tornando alto o nível de custos fixos (e menor parcela de custos gerenciáveis). Em uma 

conjuntura de instabilidade de mercado, pode haver desequilíbrio econômico-financeiro do prestador, 

comprometendo-se a sustentabilidade de serviços essenciais.  

Assim, elaborou-se o conceito de um mecanismo de ajuste de mercado como forma de amortecer 

certo nível de oscilação entre oferta e demanda, garantindo a cobertura de custos operacionais, em regime 

de eficiência, e a remuneração adequada do capital e convertendo eventual excedente para investimentos 

não onerosos em prol da modicidade tarifária futura. 

 Para avaliar o nível de desvio historicamente enfrentado pela Cesama para o indicador proposto 

neste trabalho, e assim definir o nível de risco de mercado a ser assumido pelo prestador, foi realizada uma 

análise estatística pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários com dados de janeiro de 2008 a setembro 

de 2015. O modelo foi capaz de prever aproximadamente 90% do comportamento do índice (R² igual a 

0,8953) com 8 variáveis, para uma amostra de 31 observações. O modelo é especificado a seguir: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑇𝑜𝑡𝐴𝑖
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠𝑇𝑜𝑡𝐴𝑖

= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 2º 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖 + 𝛽2 ∗ 3º 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖 + 𝛽3 ∗ 4º 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖 + 𝛽4 ∗ 𝑇𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 + 𝛽5

∗ 𝑇𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖
2 + 𝛽6 ∗ 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒𝑖 + 𝛽7 ∗ 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒𝑖2 + 𝜇𝑖 

Em que: 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑇𝑜𝑡𝐴𝑖: receita tarifária de água do período i, calculada pela aplicação das tarifas definidas 

no reajuste de abril de 2015 sobre o mercado (volumes e economias) de cada mês. 

Assim, o indicador sofre influência apenas de variáveis físicas de mercado e não 

monetárias.  

 

                                                           
4 A regulação por preço teto (Price Cap) visa estimular a eficiência ao manter as tarifas constantes, exceto por ajustes 
devido à inflação, por um ciclo pré-definido. 
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𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠𝑇𝑜𝑡𝐴𝑖: número de economias ativas de água no período i. 

Trimestres: variáveis dummies (assumindo valores binários de 0, quando não se aplicam, e 1, 

quando se aplicam), indicando a qual trimestre a observação se refere. O efeito do 

primeiro trimestre é captado na variável β0 para evitar problema de 

multicolinearidade5. 

Tendência: representa o ordenamento dos dados, com a informação antiga recebendo menor valor 

(um) e a mais recente o maior (trinta e um). Esta variável também foi utilizada ao 

quadrado como tentativa de diferenciar comportamentos de curto e médio/longo 

prazos. 

Crise: O modelo contou com duas variáveis para representar mudanças decorrentes da crise hídrica. 

A primeira identificou o início da redução de consumo em Juiz de Fora, nos primeiros 

trimestres de 2014, ao tempo que a segunda variável identifica os trimestres que 

tiveram reflexo do rodízio no fornecimento de água, adotado a partir de outubro de 

2014. 

Os valores β representam os coeficientes das variáveis explicativas, indicando a relação existente 

com a variável dependente (exceto β0, que serve para ajuste das previsões e dos erros do modelo). A tabela 

abaixo apresenta os resultados estatísticos. 

  

                                                           
5 Multicolinearidade é um problema estatístico em que uma variável possui forte correlação com outras, tornando os 
resultados dos coeficientes viesados. Para tanto as variáveis podem ser proporcionais, uma é o resultado da 
multiplicação de outra por algum coeficiente, ou complementares, quando a soma das variáveis gera um valor que não 
diferencia as observações. Para tratar o problema de multicolinearidade basta incluir no modelo a variável com maior 
poder de resposta em detrimento às outras que tiverem uma elevada correlação. 
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Figura 2 – Análise Estatística do Modelo 

 

 Fonte: Construção própria com dados de faturamento. 

  

 O gráfico a seguir compara os valores observados do índice com aqueles previstos pelo modelo 

estatístico. 

 

Figura 3 – Análise de Risco de Mercado do Índice Receita Tarifária de Água por Economia Ativa de Água 

 

 Fonte: Construção própria com dados de faturamento e economias disponibilizados pela Cesama. 

  

Estatística de regressão

R múltiplo 0,946205143

R-Quadrado 0,895304173

R-quadrado ajustado 0,863440225

Erro padrão 0,811179892

Observações 31

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 7 129,4206051 18,48865787 28,0977169 7,97797E-10 ***

Resíduo 23 15,13429481 0,658012818

Total 30 144,5548999

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P

Interseção 39,39113549 0,547859349 71,90008816 1,41308E-28 ***

2º -1,926001485 0,417550363 -4,612620787 0,000122236 ***

3º -1,686455441 0,417346394 -4,040900949 0,000508189 ***

4º -0,068035116 0,42443041 -0,160297459 0,874046293

Tendência -0,015675921 0,08826346 -0,177603741 0,860589069

Tendência^2 -0,003025253 0,003166573 -0,955371602 0,349324293

Crise -1,406622084 0,770947355 -1,824537142 0,08108928 *

Crise2 -3,135202496 1,028856136 -3,047270058 0,005717665 ***
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 Desta forma, controlando o comportamento típico de mercado com as oscilações de sazonalidade e 

os efeitos da crise hídrica, o erro aleatório do modelo responderia por microvariações de mercado típicas ao 

negócio e cuja gestão caberia à Cesama.  

 Ao analisar os resíduos do modelo, foi possível perceber que o erro possuía alguns valores atípicos, 

provavelmente resultante de algum fator isolado não controlado, que poderia produzir um maior viés na 

delimitação da banda de risco. Optou-se por escolher, como critério, um valor limite cuja diferença para 

próxima observação não fosse muito grande, representando um nível mais típico e recorrente. 

 Observando os desvios de previsão, representados a seguir, optou-se por adotar a margem de 2% 

como percentual de risco que servirá como limite gerenciável para a Cesama. Dentro deste nível de oscilação 

de mercado, seja para queda ou crescimento, a partir dos dados informados para um trimestre, não haverá 

compensação conforme os critérios definidos pelo mecanismo. 

 

Figura 4 – Desvios entre previsto e realizado 

 
Fonte: Construção Própria. 

  

Observação Previsto Índice Trimestral Resíduos Desvio

4º Trimestre de 2008 39,21199263 -1,864117556 -4,75%

3º Trimestre de 2012 36,31472104 -1,139344491 -3,14%

2º Trimestre de 2013 35,65604106 -0,734210755 -2,06%

2º Trimestre de 2010 37,00584945 -0,68647812 -1,86%

3º Trimestre de 2015 31,17625541 -0,53987861 -1,73%

4º Trimestre de 2010 38,69935282 -0,62297496 -1,61%

1º Trimestre de 2012 38,25034658 -0,468489319 -1,22%

3º Trimestre de 2009 37,44671118 -0,433535201 -1,16%

1º Trimestre de 2013 37,72780437 -0,318666366 -0,84%

1º Trimestre de 2015 34,98567352 -0,262730226 -0,75%

2º Trimestre de 2009 37,26216935 -0,271053921 -0,73%

2º Trimestre de 2011 36,65272143 -0,225767597 -0,62%

1º Trimestre de 2010 39,00500667 -0,22340206 -0,57%

3º Trimestre de 2013 35,74377478 -0,144442246 -0,40%

1º Trimestre de 2014 37,10845404 -0,149492734 -0,40%

1º Trimestre de 2011 38,67608068 -0,089553999 -0,23%

2º Trimestre de 2008 37,42168115 -0,025740293 -0,07%

3º Trimestre de 2010 37,16618925 0,002506451 0,01%

2º Trimestre de 2014 35,01248871 0,023642856 0,07%

4º Trimestre de 2014 35,10575378 0,06915552 0,20%

3º Trimestre de 2014 33,66939831 0,193574707 0,57%

4º Trimestre de 2012 37,79948056 0,217881809 0,58%

4º Trimestre de 2009 39,00407678 0,376572092 0,97%

1º Trimestre de 2009 39,23712455 0,551693861 1,41%

4º Trimestre de 2013 37,20433227 0,609656787 1,64%

2º Trimestre de 2015 31,13692575 0,53987861 1,73%

3º Trimestre de 2008 37,630425 0,681606082 1,81%

1º Trimestre de 2008 39,37243431 0,960640843 2,44%

4º Trimestre de 2011 38,29782075 1,213826308 3,17%

3º Trimestre de 2011 36,7888592 1,379513308 3,75%

2º Trimestre de 2012 36,2027853 1,37972922 3,81%

Os valores extremos 

foram desconsiderados 

por representaram 

comportamentos 

atípicos não captados 

pelo modelo. O risco de 

gestão será definido 

com base em uma faixa 

com observação mais 

constantes e cujos 

valores estejam 

próximos.
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4. Índices Trimestrais de Referência 
 

 Os índices trimestrais de referência foram calculados a partir da Receita Tarifária de Aplicação da 

Revisão, adotando o coeficiente de sazonalidade relativo ao trimestre. A seguir é detalhado como foram 

obtidos os índices de sazonalidade. 

 O termo sazonalidade é utilizado para fazer referência à existência de um ciclo de comportamentos 

que variam de forma periódica. Para os serviços de saneamento, espera-se um maior consumo de água nos 

meses de maior calor (primavera-verão) e um consumo menor nos períodos frios (outono-inverno). Estes 

fatores devem ser levados em consideração na determinação dos valores trimestrais do indicador, exigindo-

se menores ajustes de mercado. 

 A análise de sazonalidade adotou o método de média móvel centrada. Observando os dados mensais, 

foi possível perceber uma postura bem comportada dos dados anuais, com um vale nos períodos de frio e 

um pico nos períodos de verão. 

 Os coeficientes de sazonalidade trimestral foram construídos a partir da média dos desvios obtidos 

pela análise mensal. Para fazê-la, calculou-se um valor médio do indicador de receita de água por economias 

ativas de água para os anos de 2013 e 2014. Este valor de referência foi utilizado para calcular os desvios 

observados a cada mês. Com base nos desvios de cada mês, calculou-se um valor suavizado, encontrado pela 

média de cada observação com dois períodos antecedentes e dois subsequentes (total de 5 meses). 

Figura 5 – Sazonalidade Mensal 

 

 Fonte: Construção Própria. 

 

 Os coeficientes mensais de sazonalidade foram agrupados em trimestres através de uma média 

simples dos meses contidos em cada conjunto. Utilizou-se como referência os dados entre 2013 e 2014, 

buscando-se evitar influência da crise hídrica. Como resultado encontrou-se: 

Figura 6 – Coeficientes de Sazonalidade 

 

  

abril-junho julho-setembro outubro-dezembro janeiro-março

Sazonalidade do Trimestre -2,72% -2,25% 2,00% 2,98%
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 Uma das hipóteses da adoção dos coeficientes de sazonalidade é que eles se compensem ao longo 

do ciclo, sendo neutros para a receita referida ao longo do ano, dado que sua construção ocorreu em torno 

de um valor médio. A receita gerada a partir da multiplicação dos indicadores de referência sobre o total de 

economias do último trimestre será, aproximadamente, a Receita Autorizada pela Revisão Tarifária 

(arredondamentos nas casas decimais mantiveram uma pequena diferença). 

 A Receita Tarifária de Aplicação da Revisão Tarifária tem valor de R$ 189.953.807,00 o que levaria a 

um valor trimestral médio de R$ 47.488.451,64. A relação esperada entre a receita de esgoto para a receita 

de água é de 62,04%, encerrando em uma previsão de receita trimestral média de água de R$ 29.306.749,00. 

A soma do número de economias ativas de água de cada mês do último trimestre foi de 685.768. Aplicando-

se os coeficientes de sazonalidade e o fator de correção, os valores finais encontrados para os indicadores 

são de: 

Figura 7 – Indicadores de referência 

 

Fonte: Construção própria. Tem-se que a receita autorizada da revisão deverá ser igual a:  

(Soma dos Índices de Referência) * Total de economias do último trimestre * (1 + Receita de Esgoto/Receita 

de Água) = 

= R$ 170,943 * 685.768 * (1 + 62,04%) = R$ 189.955.018 [diferença gerada pelo arredondamento do índice] 

 

 A partir da análise das informações de custo definidas pela revisão, foi possível chegar aos valores 

abaixo de participação de cada agrupamento de conta para aplicação na fórmula de cálculo: 

 

 Caso seja observado o valor de R$ 27.652.865,00 para a receita de água do primeiro trimestre6, a 

título de exemplo, e o número de economias não cresça, a compensação será calculada: 

 

1º Passo: Calcular o Índice Realizado = Receita de Água / Economias de Água =  

= R$ 27.652.865 / 685.768 = 40,324 R$/ecn 

 

2º Passo: Avaliar necessidade de Compensação = 40,324 R$/ecn / 41,571 R$/ecn - 1 = - 3% 

 

3º Passo: Diferença entre Índice e o limite da banda que estiver mais próxima:  

                                                           
6 A receita observada será calculada no mesmo formato que a Receita Autorizada. Para tanto, será necessário multiplicar 
as informações de mercado incorridas (economias e volumes medidos) pelas tarifas vigentes no período, considerando 
que todos os usuários residenciais sociais são faturados pelas tarifas Residencial Normal. Não será utilizado o valor 
faturado pelo prestador, que possui descontos e compensações relativas à tarifa social. 

abril-junho julho-setembro outubro-dezembro janeiro-março

B. Superior Referência 42,402R$   42,609R$          44,461R$                 44,889R$       

Índice de Referência 41,571R$   41,774R$          43,589R$                 44,009R$       

B. Inferior Referência 40,740R$   40,939R$          42,717R$                 43,129R$       

Peso

Gestão 69,30%

PropRec 17,92%

InvInc 12,78%

Total 100,0%
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= 40,324 R$/ecn - 40,740 R$/ecn = - 0,416 R$/ecn (Valor negativo indica receita a menor) 

 

4º Passo: Calcular valor de receita destinado para o grupo de contas de Livre Gestão: 

 

 𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 =  %𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 × 𝑅𝑇𝐴𝑝𝑟𝑒𝑣 × (1 −%𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒)  , 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 < 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 

Gestão = 69,30% x [41,571 R$/econ x 685.768 econ x (1+62,04%)] x (1 – 2%)  

Gestão = R$ 31.372.507,53 

 

 

5º Passo: Calcular valor de receita destinado para o grupo de contas calculadas pelo Percentual da Receita: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑐 = %𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑐 ×  𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 , 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

 

PropRec = 17,92% x R$ 27.652.865,00 x (1 + 62,04%)  

PropRec = R$ 8.029.719,48 

 

 

6º Passo: Calcular InvInc 

 

𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑐 =  𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 × (1 −%𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑐) −%𝐺𝑒𝑠𝑡ã𝑜 × 𝑅𝑇𝐴𝑝𝑟𝑒𝑣 × (1 −%𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒) 

 

InvInc = R$ 27.652.865,00 x (1+62,04%) - R$ 8.029.719,48 – R$ 31.372.507,53 

InvInc = 5.406.475,44 

 

7º Passo: Compensação: 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎çã𝑜 = 𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑐 − (𝑅𝑇𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙  ×  % 𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑐) 

 

Compensação = R$ 5.406.475,44 - R$ 27.652.865,00 x (1 + 62,04%) x 12,78% 

Compensação = - R$ 320.076,73 (Sinal negativo indica receita a menor, a ser descontado de InvInc) 

 

 Este será o valor da compensação em relação à receita realizada. Ele deverá ser descontado da conta 

de Investimento Incentivado, caso o sinal seja negativo, e compensado na parcela referente às contas de 

Custo Operacional e Custo de Capital7, proporcionalmente, resultantes da aplicação dos percentuais 

definidos pela revisão. Se o sinal tivesse sido positivo, ocorria o movimento contrário, com aumento da conta 

de Investimento Incentivado. 

 Em cada reajuste tarifário os índices de referência serão revistos com base na nova receita tarifária 

calculada, protegendo o mecanismo de impactos inflacionários.  

 A Arsae fornecerá uma planilha modelo para cálculo do ajuste necessário. 

 

                                                           
7 O sinal negativo indica este sentido. Caso o sinal final fosse positivo o movimento de compensação seria na direção 
oposta, retirando-se da receita destinada para Custo Operacional e Custo de Capital valor que comporia a conta de 
Investimento Incentivado.  
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5. Conclusão 
 

 As incertezas apresentadas sobre um mercado afetado pela crise hídrica dificultam a determinação 

do comportamento dos volumes consumidos nos próximos anos. Essa dificuldade cria incertezas sobre o 

processo de cálculo das tarifas, o que poderia gerar um resultado positivo ou negativo sobre a Cesama. 

  A necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do prestador recomenda a criação de 

um mecanismo de ajuste que controlará mudanças bruscas de mercado. Assim será possível proteger o 

prestador da falta de recursos para quitação dos compromissos já assumidos e o usuário, que terá convertida 

para investimentos a receita extra que for gerada caso haja aumento nos níveis de consumo de água por 

economia que superem a previsão de mercado. 
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