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Regulação do Saneamento
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Regulação:
independência decisória, transparência, tecnicidade, 
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Regulação Econômica

Objetivos

Equilíbrio 
Econômico-
Financeiro

Modicidade 
Tarifária

Eficiência 

Qualidade

Expansão 
dos 

Serviços
Instrumentos

Reajuste 
Tarifário

Revisão Tarifária 
Periódica

Revisão Tarifária

Extraordinária

Revisão Tarifária
Periódica



Revisão Tarifária da Copasa

1ª Etapa

o Finalizada em abr/16;

o Aumento tarifário de 13,90%:

• Ajuste de Mercado; Reajuste; Fator de 
Prodtv.

o Alteração da Estrutura Tarifária:

• Fim do Consumo Mínimo;

• Instituição da Tarifa Fixa e Tarifa Variável;

• Adequação na progressividade das Tarifas.

2ª Etapa

o Início: set/16 e Fim: jun/17;

o Processo completo de reconstrução das tarifas:

• Definição da remuneração regulatória;

• Estabelecimento de incentivos tarifários.

o Alterações no processo de revisão:

• Ampliação do processo de consulta;

• Reuniões técnicas;

• Metodologia → Aplicação.

2ª Etapa



2ª Etapa da Revisão Tarifária

1ª Fase

oDe 05 de set a 14 de out/16;

o Temas:

• Pauta geral da Revisão Tarif.;

• Classificação Regulatória;

• Metodologia da Base de 
Remuneração Regulatória.

2ª Fase

oDe 01 de dez/16 a 31 de jan/17;

oDiscussão de metodologias para 
definição da Receita Tarifária:

• Custos Operacionais 
Eficientes;

• Taxa de Remuneração;

• Necessidade de Capital de 
Giro;

• Outras Receitas;

• Receitas Irrecuperáveis.

3ª Fase

oDe 17 de abr a 17 de mai/17;

o Resultado Final;

o Regras Ciclo Tarifário (4 anos):

• Incentivos tarifários;

• Estrutura tarifária;

• Matriz de Risco;

• Gestão de Ativos;

• Capacidade de Pagamento;

• Regras de Reajustes.

2ª Fase



2ª Fase de AP - Receita Tarifária

Receita

Tarifária

Custos Operacionais

Tributos e outras obrigações

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas



Custos Operacionais Eficientes

o Receita Tarifária → Custos observados pela contabilidade

o Introdução do Fator de Eficiência → Comparação de Desempenho (Benchmarking)

Metodologia – Custos Operacionais Eficientes

o Análise global dos custos;

o Base de dados principal → Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS);

o Período analisado → 2012 a 2015;

o Eficiência dos custos prestadores regionais listados no
SNIS.
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Custos Operacionais Eficientes

Mudanças em relação a 1ª Etapa da Revisão

o Base do Snis: Informações agrupadas por prestadores ao invés de separadas por município;

o Método: Utilização da Análise Envoltória de Dados (DEA) ao invés de Fronteiras Estocásticas;

o Alteração das variáveis direcionadoras de custo;

o Separação dos fatores “catch-up” e deslocamento da fronteira.

Aplicação do Fator de Eficiência

o Referência → Prestador mais eficiente (catch-up) + Deslocamento da Fronteira;

o Trajetória de redução em 4 anos;

o Impacto do PDVI → Redução do PDVI (não observável em 2015) e ajuste no Fator de
Eficiência;

o Custos observados Copasa abaixo do Custo Eficiente → Ganho para a Copasa compartilhado
com o usuário.

Atendimento Telefônico

o Custo a ser reconhecido: 
Dimensionamento Regult.
o Avaliação de Desempenho:
Indicadores e Incentivo Tarif.



Custos de Capital

Custos de Capital

Recuperação e 
Remuneração dos 

investimentos

Base de Remuneração Regulatória

Necessidade de Capital de Giro

Taxa de Remuneração Regulatória

A definir nessa 
Audiência 

Pública

o Receita Tarifária deve propiciar a recuperação e remuneração do capital investido, de modo a
permitir que o prestador seja capaz de arcar com os custos de captação de recursos para
investimento.



Taxa de Remuneração Regulatória

o O cálculo da Taxa de Remuneração deve perceber as diferentes fontes onerosas de captação de
recursos utilizados pela Copasa para investir.

Estrutura de Capital

Capital 

Próprio

Capital de 

Terceiros

Dívida (empréstimos bancários, 
emissão de debêntures, notas 
promissórias, etc).

Recursos dos acionistas.

Riscos diferentes 
= 

custos diferentes

Custo Médio Ponderado de Capital - WACC



Taxa de Remuneração Regulatória

Custo de Capital Próprio

o O Custo do Capital Próprio é a remuneração do investimento realizado pelo prestador com recursos próprios,
advindos da sua geração de caixa ou de aporte de recursos por acionistas;

o A remuneração deve ser maior ou igual a outras oportunidades de risco semelhante;

o Modelo CAPM → Equilíbrio entre risco e retorno esperado → Risco do mercado e o do prestador de serv.

Custo de Capital de Terceiros

o Recursos obtidos de fontes externas à empresa (financiamentos, debêntures, notas promissórias, etc.)

o Saneamento básico → Linhas de financiamento subsidiado: Alcance social, investimento de longo prazo,
previsibilidade de fluxo de caixa e essencialidade do serviço;

o Possibilidade de gestão sobre os custos da dívida;

o Custo de Capital de Terceiros regulatório: Taxa Preferencial Brasileira e Taxa Oper. De Crédito para Investm.



Necessidade de Capital de Giro

o Entre a prestação do serviço e o pagamento das faturas, há um descompasso de tempo;

o Custo financeiro para manutenção de recurso para financiamento deste descompasso;

o Remuneração deste custo financeiro nas tarifas → Mesma taxa de rem. da base de ativos.

Metodologia Regulatória

o NCG = Estoque de Materiais + Clientes – Passivo Circulante Operacional;

o Cada elemento da NCG pode ser traduzido em prazos:

Estoques = (PME * Despesas com Materiais anual) / 360                                                                        

Clientes = (PMR * Receita Bruta anual) / 360                                                                                          

Passivo Operacional = (PMP * Despesas Operacional) / 360

o Abordagem Regulatória = Prazos eficientes (Comparações e Prazos Normativos) → NCG eficiente.



Receitas Irrecuperáveis

o Parte do faturamento total do prestador não será arrecadado devido à inadimplência dos
usuários;

o Custo a ser reconhecido na tarifa → Receitas Irrecuperáveis Regulatórias;

o Possibilidade de gestão do prestador → Incentivos à redução da inadimplência.

Metodologia – Curva de Envelhecimento (Aging) Exemplo da Curva de Aging

o Análise em uma data de referência das faturas emitidas e ainda
não pagas nos meses anteriores.
o Quanto mais distante da data de ref., menores serão os saldos em
aberto;
o Ponto de estabilização da curva → Referência Regulatória.



Outras Receitas

o Além das tarifas pagas pelos usuários, a Copasa recebe
pagamentos por serviços cobrados individualmente de quem os
solicita, como:

• Troca de hidrômetro; Análises laboratoriais; Assistência técnica, etc

o A Copasa também recebe outras receitas financeiras:

• Multas e juros cobrados de usuários; Rendimentos de aplicações 
financeiras; Subvenções governamentais, etc.

o Os custos associados a essas fontes de receita não são separados
dos demais custos, já cobertos pelas tarifas.

o O valor dessas outras receitas deve retornar para o usuário, com a
redução da tarifa calculada:

RT = RR – OR 
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Outras Receitas

o Para cada receita da contabilidade → Classificação Regulatória específica:

• Receitas Operacionais (exceto as tarifárias);

• Financeiras: Sanções financeiras, Juros por impontualidade, outras;

• Diversas.

o A depender da natureza da receita, percentual de reversão para menores tarifas;

o Incentivos tarifários.

Receitas Operacionais 100% de reversão

Receitas Financeiras

Sanções Financeiras 100% de reversão

Juros por Impontualidade 0% de reversão

Outras 100% de reversão

Receitas Diversas
Totalmente revertidas 100% de reversão

Sem reversão 0% de reversão



2ª fase de Audiências Públicas

• Nota Técnica CRFEF 40/2016 – Custos Operacionais Eficientes;

• Nota Técnica CRFEF 41/2016 – Taxa de Remuneração; 

• Nota Técnica CRFEF 42/2016 – Necessidade de Capital de Giro;

• Nota Técnica CRFEF 43/2016 – Receitas Irrecuperáveis; e

• Nota Técnica CRFEF 44/2016 – Outras Receitas.

• E-mail para contribuições: audienciapublica13@arsae.mg.gov.br
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