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ANTECEDENTES 

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado 

de Minas Gerais - Arsae-MG realizou, entre os dias 1º de dezembro de 2016 e 30 de janeiro de 2017, a 

Audiência Pública nº 13/2016. Esta foi a segunda fase do processo de consultas desta etapa da Revisão 

Tarifária da Copasa.  

A Revisão Tarifária envolve a reconstrução do nível de receita do prestador, a fim de cobrir os custos 

eficientes e a remuneração justa dos investimentos. Para tanto, foram apresentadas para discussão as 

metodologias específicas de temas necessários ao cálculo da Receita Tarifária da companhia: Custos 

Operacionais, Taxa de Remuneração, Necessidade de Capital de Giro, Receitas Irrecuperáveis e Outras 

Receitas. 

As Notas Técnicas que explicam as metodologias propostas para cada tema foram disponibilizadas 

no site da Arsae e as contribuições puderam ser enviadas por e-mail por intercâmbio documental e oralmente 

durante a sessão presencial, realizada no dia 26 de janeiro em Belo Horizonte.  

Esta Nota Técnica apresenta a análise e resposta da Arsae-MG para cada contribuição recebida, dado 

o objetivo de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do prestador, bem como proteger os interesses 

dos usuários, buscando um serviço eficiente, eficaz e universal. Estão publicadas também as Notas Técnicas 

CRFEF 46/2017, 47/2017, 48/2017, 49/2017 e 50/2017, com as metodologias atualizadas após audiência 

pública. O processo revisional marca a definição das regras que prevalecerão para a Companhia durante 

quatro anos, a partir de 2017, com impactos econômicos, sociais e ambientais de longo prazo. 

Dentro da proposta de ampliação do alcance, da transparência e da tecnicidade das discussões nas 

consultas/audiências públicas realizadas pela Arsae, esta fase do processo apresentou metodologias, sem 

entrar na discussão de números e resultados. Com as propostas debatidas e validadas, os resultados serão 

calculados e publicados no dia 17 de abril, quando inicia a última fase de consultas desta Revisão Tarifária.  

 

 



 

Arsae-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

Rod. João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º e 13º andares   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 

Telefones: (31) 3915-8119 / 3915-8133 / 3915-8112  |  www.arsae.mg.gov.br 

ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES À AUDIÊNCIA PÚBLICA n° 13/2016  

As respostas às contribuições recebidas durante a fase de audiência pública estão discriminadas por 

tema, conforme a ordem de publicação das Notas Técnicas das metodologias propostas. A cada contribuição, 

a Arsae expõe o entendimento que subsidiou a decisão de acatar ou não o pleito. As contribuições em sua 

forma integral podem ser consultadas na página da agência na Internet. 

1 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA 40/2016 - CUSTOS OPERACIONAIS EFICIENTES 

1.1 Cálculo da parcela de “catch up” do Fator de Produtividade         

              Contribuição da Copasa, Athena Capital e XP Gestão de Recursos: 

Propõe-se dividir o escore de eficiência da Copasa pela eficiência média ou 3º quartil das empresas 

da amostra. 

Resposta: 

A Arsae entende, dadas as características do setor de saneamento no Brasil, que a Copasa deve 

buscar as melhores práticas, alcançando a maior eficiência entre os prestadores regionais. Caso a Arsae 

optasse por realizar uma análise comparativa com prestadores estrangeiros, a situação poderia ser diferente.  

O modelo adotado pela agência promove incentivos à companhia, já que, quanto maior a eficiência, 

maiores serão os custos operacionais (Opex) considerados na conformação das tarifas. Caso a Copasa seja a 

empresa mais eficiente na amostra de prestadores, os custos reais elegíveis são incorporados às tarifas, sem 

qualquer glosa.  

Uma crítica recorrente nas contribuições recebidas é de que a Arsae, ao normalizar o fator “catch 

up” para o prestador mais eficiente da amostra, puniria demasiadamente a companhia, impactando a 

remuneração regulatória e até mesmo a sustentabilidade financeira do setor. Deve-se lembrar que a agência 

regula apenas a Copasa, dentre os prestadores regionais, e não todo o setor de saneamento. Sendo assim, 

as metas regulatórias para redução de custos operacionais são baseadas na estrutura e capacidade da 

empresa de realizar os ajustes necessários para obtenção de um maior nível de eficiência operacional. As 

recentes reduções nos custos de pessoal da empresa mostram que existem espaços para a melhoria 

operacional. 

Contribuição da Athena Capital: 

A eficiência relativa da Copasa deve ser obtida por meio de uma média ou mediana de múltiplas 

regressões e deve ser realizado um 2º estágio nas estimações, de forma a se introduzir variáveis ambientais 

(ex: índice salarial e qualidade de serviço). 

Resposta: 

A introdução de variáveis ambientais em um segundo estágio do DEA não é algo simples. As 

estimativas de eficiência são serialmente correlacionadas, não permitindo, assim, utilizar formas usuais de 

inferência para se analisar os resultados. Duas abordagens são, em geral, utilizadas para regressões em 2º 

estágio. O bootstrapp proposto por Simar & Wilson (2007), que estima as eficiências a partir de uma 

regressão truncada consistentemente estimada utilizando o método de máxima verossimilhança. Ou a 
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alternativa proposta por Banker & Natarajan (2008), em que a regressão do 2º estágio tem a forma log-linear 

e é estimada consistentemente por mínimos quadrados ordinários (MQO).  

Os testes realizados pela Arsae utilizando o método proposto por Simar & Wilson (2007) 

apresentaram grande instabilidade nos resultados para os anos entre 2012 e 2014, dado que a correlação 

das eficiências entre os anos era baixa. Ademais, as variáveis ambientais, por vezes, impactavam mais os 

escores que os produtos – ligações de água e de esgoto. A Nota Técnica 101/2011-SER/ANEEL (Aneel, 2011) 

discute hipóteses que podem levar a estes problemas. Tal como a Arsae, a reguladora do setor elétrico optou 

por não utilizar o segundo estágio do DEA. Salienta-se que a Arsae realizou ajustes no método DEA, de forma 

a considerar o impacto do ambiente em que as empresas operam nos escores calculados. Os custos de 

pessoal e serviços de terceiros foram normalizados pelos salários médios constantes na RAIS. A variável 

perdas foi introduzida no modelo como uma proxy para a qualidade do serviço. 

1.2 Cálculo da parcela deslocamento da fronteira do Fator de Produtividade    

Contribuição da Copasa: 

Não há evidências estatísticas de evolução tecnológica para o período de 2012 a 2015. Nota-se ainda 

que para este último ano há um incremento significativo dos custos operacionais de praticamente todas as 

empresas. Deve-se analisar se os aumentos nos custos foram provocados pela crise hídrica que atingiu o 

Sudeste no ano de 2015, ou se há indícios de outros fatores que podem ter levado a um aumento perene nos 

custos dos prestadores. No último caso, a Arsae deveria aplicar um fator de deslocamento da fronteira 

negativo. 

Resposta: 

A audiência pública 13/2016 realizada pela Arsae tem o objetivo de apresentar as metodologias que 

serão aplicadas na 3ª e última fase do processo revisional, não cabendo aqui a discussão dos resultados 

alcançados. Caso não se verifique a evolução da tecnologia no período de 2012 a 2015, o fator deslocamento 

da fronteira será igual a zero, tal qual exposto na Nota Técnica CRFEF 40/2016:  

“Destaca-se que se o fator de deslocamento for negativo a Arsae o considerará igual a zero na 

composição do Fator de Produtividade”. 

1.3 Script do R 

Contribuição da Copasa: 

A Arsae deve realizar as correções propostas pela consultoria Escher no Script do R. 

Resposta: 

A Arsae procederá as correções e simplificações sugeridas pela consultoria Escher no script do R. A 

versão após audiência pública da Nota Técnica de Custos Operacionais Eficientes e a atualização do script 

estarão disponíveis no site da agência até 31 de março de 2017. 

1.4 Custos Operacionais a serem considerados na Receita Requerida  

Contribuição da Copasa: 

Considerar na composição da Receita Requerida os custos constantes na base do Snis e, portanto, 

sem glosas. Não se deve calcular o fator de eficiência com determinados custos de um período, e aplicá-los 
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em outro ano. Ademais, os custos devem ser atualizados no momento da Revisão pelos produtos e com a 

devida correção monetária. Por fim, deve-se considerar os efeitos da redução de custos operacionais da 

Copasa entre o período da análise comparativa e o atual.  

Resposta: 

Este tema já foi alvo de apreciação da Arsae na audiência 12/2016 (Ver o item 2.3.6 da Nota Técnica 

36/2016). É importante que se diga que há uma divergência irreconciliável entre as visões da Arsae e Copasa 

sobre o assunto.  

A Copasa afirma em sua contribuição que: 

“(...) não cabe glosar os custos operacionais do prestador, quando o regulador já está 

definindo por análise comparativa os seus Custos Eficientes, calculados com todos os custos 

operacionais dos demais prestadores, e quando o regulador está calculando um fator catch-

up com os Custos Operacionais Totais da Empresa”. 

 

A Arsae, conforme exposto na Nota Técnica 40/2016, realiza dois procedimentos para o cálculo da 

meta de eficiência e consequente aplicação na determinação das tarifas. Estes são: 

(i) Cálculo do fator de produtividade por meio do estudo de benchmarking empírico, utilizando 

as informações do Snis;  

(ii) O fator de produtividade é aplicado sobre o nível representativo de custos operacionais que 

comporão a Receita Requerida.  O nível representativo de custos é obtido a partir dos 

balancetes contábeis da companhia com as devidas considerações regulatórias.  

A modelagem proposta pela Arsae utiliza uma hipótese implícita de que os custos de exploração 

reportados pelo Snis são uma boa aproximação para os custos operacionais regulatórios. Ou seja, a eficiência 

do prestador não seria dissonante caso se utilizasse o Opex obtido pelo Snis e o Opex representativo. Esta 

hipótese parece plausível, já que os custos glosados são uma parcela pequena dos custos reais. Ademais, não 

parece provável que toda ineficiência do prestador se dê justamente nos custos desconsiderados. 

A Arsae concorda com o prestador quando este cita que a Análise Comparativa idealmente deveria 

ser realizada com os custos elegíveis de todos os prestadores presentes na amostra. Mas no setor de 

saneamento isto é impossível, já que a regulação não é nacional e, portanto, não existe obrigação de que 

prestadores de outras unidades federativas enviem dados a esta agência. Desta forma, a Arsae e as demais 

reguladoras estaduais de saneamento básico utilizam o Snis por não existir uma base de dados unificada para 

todos os prestadores, que permita, assim, as mesmas considerações regulatórias para todas as empresas. 

A sugestão da Copasa de considerar na composição das tarifas a despesa de exploração, deduzida 

dos impostos, obtida no Snis, não pode ser acatada. Ao realizar a Revisão Tarifária, busca-se construir a 

Receita Requerida de baixo para cima, imputando aos usuários os custos – operacionais e de capital – 

associados à prestação dos serviços. A agência validou com a sociedade regras específicas para a definição 

das contas que integrarão os custos operacionais. Sem este tratamento regulatório, as tarifas gerariam 

valores maiores que a Receita Requerida, o que seria aritmeticamente equivocado e em claro prejuízo aos 

usuários.  

Assim, a agência optou por manter a concepção inicial, tal qual os demais reguladores de 

saneamento básico nacionais, não aceitando a contribuição da Copasa.  
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Contribuição da Copasa: 

Considerar no Fator de Produtividade toda redução de custos entre o período da análise comparativa 

e o momento de realização da Revisão Tarifária.  

Resposta: 

Os custos elegíveis que irão compor as tarifas serão obtidos a partir dos balancetes dos 12 (doze) 

últimos meses, com informação disponível, que antecederem a Revisão Tarifária. Os escores de eficiência, 

por sua vez, são obtidos dentro da janela estabelecida na NT 40/2016 de Custos Operacionais Eficientes, 

2012 a 2015. Caso fosse possível obter os custos elegíveis de todos os prestadores presentes na amostra de 

análise comparativa, bastaria calcular o nível eficiente de custos e atualizá-los pela inflação e produtos para 

a data da Revisão Tarifária. Porém, a não existência de tal base de dados faz que os reguladores do setor de 

saneamento utilizem o pressuposto de que os escores de eficiência não se alteram entre o período do estudo 

de eficiência e data de aplicação tarifária.  

A Arsae entende que os Programas de Desligamento Voluntários (PDV’s) empreendidos pela Copasa 

durante o ano de 2015 levaram o patamar de custos da Companhia para um nível mais baixo, o que violaria 

o pressuposto estabelecido acima. Ou seja, após os PDV’s o escore de eficiência da Empresa se alterou, e isto 

precisa ser levado em consideração na aplicação do Fator de Produtividade. A agência considerou a redução 

provocada pelos PDV’s no Fator de Produtividade eliminando o risco de “dupla glosa”.  

Isto não significa que toda redução de custos observada pela Copasa em 2016 deve ser incorporada 

ao Fator de Produtividade. Não apenas os custos da Copasa se alteram no período, os demais prestadores 

da amostra poderiam ter reduzido o Opex em montante similar, o que não alteraria o escore de eficiência da 

Empresa. A Arsae optou, neste caso, em manter o pressuposto, comum ao setor de saneamento, que os 

escores de eficiência não se alteram entre o período do estudo de eficiência e data de aplicação tarifária. 

Esta contribuição, portanto, não será aceita.  

1.5 Erro na construção da variável perdas 

Contribuição da Copasa: 

Considerar na variável perdas na distribuição o volume de água exportado.  

Resposta: 

A Arsae se equivocou ao não incluir o volume de água exportado na variável de volume de perdas na 

distribuição. A não inclusão deixa o balanço hídrico incompleto. A contribuição será acatada e a Arsae 

realizará as mudanças no script do R e na Nota Técnica de Custos Operacionais Eficientes. 

1.6 Exclusão dos custos não administráveis da análise de eficiência  

Contribuição da Copasa e da Athena Capital: 

Não considerar na análise de benchmarking os custos operacionais de caráter não administrável, 

definidos na Lei Estadual 18.309/2009. Sobre estes não deve incidir o fator de produtividade, pois estes 

devem ser integralmente repassados aos usuários.  
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Resposta: 

Este item também já foi tratado durante as audiências públicas da 2ª etapa da Revisão Tarifária da 

Copasa (Ver item 2.3.3 da Nota Técnica CRFEF 36/2016). A Lei 18.309/2009 define que:  

“a) as despesas administráveis com mão de obra, materiais, serviços de terceiros e provisões; 

b) as despesas não administráveis com energia elétrica, material de tratamento, 

telecomunicação, combustíveis, lubrificantes, impostos e taxas; (...)”. 

 A referida lei não determina o tratamento regulatório a ser dado aos itens. E, ao contrário do que diz 

o prestador, não existe exigência legal para que os custos não administráveis sejam integralmente repassados 

aos usuários. 

 Deve-se ressaltar que a Arsae entende que a companhia não tem influência sobre preços dos itens 

não gerenciáveis, mas tem sobre as quantidades consumidas. Nos cálculos tarifários, a agência garante a 

neutralidade monetária sobre os custos de energia elétrica, material de tratamento, telecomunicações, 

combustíveis e lubrificantes, e impostos e taxas. Variações de preço não previstas nestes itens são 

compensadas nos reajustes tarifários. A compensação é também corrigida pela Selic, de forma a garantir a 

neutralidade temporal.  

 Os custos com energia elétrica podem ser minorados a partir de uma gestão energética mais 

eficiente, e a própria Copasa conta em sua estrutura com um setor dedicado a esta questão. O que indica 

que as quantidades podem ser gerenciadas. Caso contrário, todos os recursos associados ao setor de 

eficiência energética deveriam ser considerados inelegíveis e, portanto, retirados das tarifas.  

 Com relação aos materiais de tratamento, ações podem ser empreendidas visando redução de custo, 

seja através do preço ou da quantidade. Citam-se exemplos como: (i) gestão eficiente dos contratos de 

aquisição de material de tratamento, dada a escala da Copasa; (ii) programa de controle de perdas permite 

reduzir os gastos com material de tratamento através da diminuição da quantidade de material requerido, 

via diminuição do desperdício de recursos; (iii) substituição de produtos ou processos, visando preços mais 

baixos e manutenção da eficiência do tratamento (como exemplo, a troca de cloro gás para hidrólise de 

NaCl); (iv) investimento em projetos de proteção de mananciais, que são capazes de melhorar a qualidade 

da água. 

 A contribuição não será aceita. Para o estudo de eficiência será utilizada a despesa de exploração 

deduzida dos impostos, obtida no Snis, que considera energia elétrica e materiais de tratamento. O fator de 

produtividade será aplicado sobre os custos operacionais elegíveis, com exceção dos grupos de treinamento 

e manutenção. 

1.7 Compartilhamento dos ganhos de produtividade 

Contribuição da Copasa: 

A Copasa propõe não compartilhar os ganhos de eficiência obtidos com os usuários. A Companhia 

cita como razões para as dificuldades financeiras: (i) a não reversão em receitas do programa de 

investimentos realizado; (ii) a perda de mercado, decorrente da queda do consumo médio por usuário, 

durante a crise hídrica de 2015. A Copasa ainda utiliza o argumento de que as reduções implantadas foram 

estabelecidas no limite requerido para a busca do reequilíbrio econômico-financeiro da empresa.  
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Resposta: 

O compartilhamento dos ganhos de eficiência com os usuários é o que define o regime de regulação 

por preço teto, utilizado nesta Revisão Tarifária. A Lei 11.445, que regulamenta o setor de saneamento 

básico, trata a distribuição dos ganhos de produtividade com um dos objetivos das revisões tarifárias 

periódicas. No artigo 38 da referida, lê-se:  

“Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos 
serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a 
reavaliação das condições de mercado; 

(...)” 

Assim, é prerrogativa da Arsae a distribuição dos ganhos de eficiência auferidos, senão uma 

obrigação.  

Observa-se que a não reversão em receitas do programa de investimentos realizado é risco da 

empresa, e, portanto, não deve subsidiar este pedido. A própria empresa reconhece este fato na 

Contribuição à audiência pública 12/2016. Na secção 2.2.2 a Copasa afirma:  

“(...) o Risco de Mercado entre revisões está basicamente associado ao planejamento da 

expansão dos investimentos: o prestador projeta um mercado, faz seu plano de investimento 

com base nessa projeção, expande sua rede, incorre em custos e não tem em contrapartida 

a receita esperada para cobrir os custos marginais, pois o mercado previsto realizou 

ligeiramente abaixo do projetado. Isto é Risco de Mercado e é alocado ao prestador, pois este 

não acertou a projeção de mercado”. 

Com relação à redução de consumo devido à crise hídrica, ocorrida em 2015, a 1ª etapa da Revisão 

Tarifária aplicou o fator de ajuste de mercado de 8,18% sobre a receita base. O fator foi calculado 

considerando a queda de consumo entre o chamado período de escassez e o de normalidade, 

compartilhando o risco de recuperação do mercado entre a Copasa e usuários. Caso o mercado se 

recuperasse mais lentamente, a diferença seria suportada pela Companhia. Desta forma, a redução do 

mercado no atual período de referência também não pode ser utilizada como justificativa para não 

compartilhamento dos ganhos de eficiência.  

Por fim, deve-se ressaltar que esta Revisão Tarifária gerará tarifas que asseguram o equilíbrio 

econômico-financeiro da prestação de serviços, uma vez que, dentre outros elementos, os custos 

operacionais incorridos serão utilizados como referência para a construção das novas tarifas. E que o prêmio 

de eficiência, tal qual proposto pela agência, elevará a Receita Requerida acima deste nível de equilíbrio. 

Portanto, justificativas que indiquem que as tarifas calculadas por esta Revisão Tarifária seriam insuficientes 

para a devida prestação de serviços, não serão aceitas. Caso a Copasa entenda desta forma, a empresa deverá 

contribuir em relação aos resultados finais publicados na 3ª fase do processo de consultas da Revisão. 

Em função da necessidade legal de se compartilhar os ganhos de eficiência, da concessão de prêmio 

caso a Copasa seja a empresa mais eficiente da amostra utilizada para comparação e da observação dos 

custos operacionais incorridos pela Copasa para a construção das novas tarifas, a Arsae não entende como 

procedente a solicitação da Copasa. No entanto, considerando as perspectivas futuras de amortização dos 

serviços da dívida apresentadas pelo prestador à agência e o comprometimento de recursos para 

investimentos do prestador nos próximos anos, a Arsae opta por compartilhar apenas 20% com o usuário. 
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1.8 Reversão do Fator Produtividade aplicado na 1ª etapa da Revisão Tarifária 

Contribuição da Copasa: 

Devido à incorreção da análise de eficiência, a Copasa propõe que sejam acrescentados à Receita 

Tarifária R$ 42 milhões atualizados pela Selic, que foram subtraídos da receita da Companhia na 1ª etapa da 

Revisão Tarifária a título de ineficiência operacional.  

Resposta: 

A mudança na abordagem dos Custos Operacionais Eficientes na 2ª etapa da Revisão não invalida a 

análise realizada na 1ª etapa do processo. A alteração do método de análise não foi motivada por 

incorreções. Os objetivos foram o melhor entendimento da análise por parte do prestador e demais agentes 

do setor de saneamento e a aderência aos métodos utilizados por outros reguladores.  

Salienta-se que a Nota Técnica 37/2016, que trata da análise de eficiência da 1ª etapa, foi discutida 

em audiência pública e recebeu da empresa contribuições de melhoria. Parte destas contribuições foram 

aceitas e as demais contaram com as devidas razões para o indeferimento. 

Portanto, o processo referente à 1ª etapa da Revisão Tarifária foi realizado dentro do estabelecido 

pelo Regimento Interno da agência e em acordo com a legislação que regulamenta o setor. Por conseguinte, 

o processo não será revisitado na 2ª etapa da Revisão Tarifária. A reversão do Fator de Produtividade, nesta 

situação, introduziria instabilidade nas decisões tomadas pela agência, com prejuízos ao ambiente 

regulatório do setor de saneamento mineiro. 

 Desta forma, a proposta da Copasa não será aceita.  

1.9 Call Center 

Contribuição da Copasa: 

Manter o incentivo tarifário para a melhoria da qualidade do serviço. Na impossibilidade de se 

manter 10%, reduzir o intervalo para 5% positivo. 

Resposta: 

A Arsae tem acompanhado a evolução da qualidade dos serviços oferecidos pelo Call Center da 

Copasa desde 2013, quando foi publicada a Nota Técnica CRFEF/GREF 02/2013, a qual detalhou o cálculo do 

custo regulatório de atendimento telefônico aos usuários da Copasa e previu a mensuração da eficiência e 

qualidade do serviço em questão. 

Durante este período, foi possível perceber que os serviços de teleatendimento não foram apenas 

entregues com qualidade satisfatória, como também todas as metas previstas para os indicadores de 

qualidade foram superadas. Assim, de forma a encorajar um desempenho ainda melhor para os usuários, a 

Arsae manterá o incentivo tarifário positivo, o qual será reduzido de 10% para 5%.  

Portanto, o Fator de Desempenho a ser aplicado durante os reajustes poderá sofrer uma variação 

entre -10% e 5%, percentual que será aplicado sobre o custo da central de teleatendimento. 

Contribuição da Copasa: 

Considerar como tempo médio de atendimento humano – TMA, a média móvel dos últimos 6 meses, 

ao longo dos próximos 4 anos do ciclo tarifário, dado que nesse período serão incluídos novos serviços no 

Call Center, dando maior comodidade aos usuários. 
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Resposta: 

A Arsae optou por acatar parcialmente a proposta da Copasa, tendo em vista que os novos serviços 

tendem a aumentar o tempo necessário para um atendimento satisfatório ao usuário. Assim, o TMA será 

calculado de acordo com a média dos últimos seis meses e aplicado no dimensionamento da central de 

teleatendimento no momento de definição da tarifa. Durante o ciclo tarifário, esse valor será reajustado 

anualmente. 

Porém, caso a incorporação dos novos serviços provoque um aumento substancial no TMA percebido 

pela empresa, a Copasa poderá solicitar uma revisão do TMA aplicado no dimensionamento. Ressalta-se que 

o aumento de custos e do TMA deverão ser devidamente fundamentados no momento da solicitação. Caso 

contrário, o valor estipulado nesta Revisão continuará a ser aplicado. 

2 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA 41/2016 - TAXA DE REMUNERAÇÃO 

REGULATÓRIA 

2.1 Taxa de remuneração da Base Regulatória de Ativos Acessórios (BRA) 

Contribuições da Copasa MG e da Athena Capital Gestão de Recursos Ltda: 

A Copasa MG recomenda que a Arsae considere o mesmo custo médio ponderado de capital para 

todos os ativos. Argumenta que não é coerente remunerar de forma diferenciada os Ativos Acessórios, pois: 

(i) tais ativos existem exclusivamente em razão da prestação do serviço regulado e são imprescindíveis para 

a adequada qualidade do serviço; (ii) o custo de capital para aquisição desses ativos é o mesmo ou até maior 

do que para a compra dos Ativos Essenciais; (iii) as decisões de investimentos já são direcionadas pela busca 

da otimização dos resultados, com base em critérios como minimização de custos e valor adicionado da 

aplicação, de modo que uma má gestão implicaria resultados abaixo da expectativa. 

A Copasa propõe também uma revisão da lista de Ativos Acessórios, passando a considerar como 

Ativos Essenciais: (i) as edificações e estruturas de uso geral; (ii) terrenos de uso geral; (iii) equipamentos 

diversos (elétricos, de engenharia e desenho, de laboratório); (iv) instalações e equipamentos de informática; 

(v) softwares (licenças de uso); e (vi) veículos. 

A Athena Capital Gestão de Recursos Ltda sugeriu que o incentivo ao investimento em ativos 

essenciais seja realizado com a colocação de um prêmio e não com uma remuneração menor aos ativos 

acessórios, insuficiente para arcar com os custos de capital relacionados. Apontou como segunda opção a 

utilização do custo de locação de ativos, considerado em linha de despesa regulatória específica, em 

substituição ao modelo atual de remuneração dos ativos acessórios. 

Resposta: 

A Arsae acata a contribuição, tendo em vista que, no momento do aporte de recursos pelos 

acionistas, a percepção de risco é associada à totalidade dos investimentos, e não a um grupo específico, 

sendo mais adequado considerar o mesmo custo médio para todo o capital.  

Não obstante, a Arsae ainda acredita que uma remuneração diferenciada entre ativos essenciais e 

acessórios é importante no âmbito regulatório para incentivar o investimento em bens essenciais à prestação 

e limitar ao mínimo necessário o investimento em bens acessórios. Embora estes ativos sejam adquiridos 
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pelo prestador em razão da prestação dos serviços regulados, eles não são intrínsecos à prestação desses 

serviços, havendo espaço para gestão no sentido de adquirir ou alugar tais itens, ou mesmo de substituí-los 

por itens mais adequados ou de menor custo. Assim, a Arsae ampliará a análise das possibilidades 

metodológicas, inclusive a sugerida pela Athena, e haverá, na 2ª Revisão Tarifária, um tratamento 

diferenciado aos itens da BRA.  

2.2 Dedutibilidade dos Juros sobre o Capital Próprio (JCP) na base de cálculo dos tributos 

sobre o lucro 

Contribuições da Copasa MG e Athena Capital Gestão de Recursos Ltda: 

A Copasa e a Athena propõem que a Arsae não considere os benefícios fiscais advindos da 

dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio da base de cálculo dos tributos sobre o lucro, com base em 

uma série de argumentos. Cada um dos pontos levantados é analisado a seguir: 

(i) Copasa e Athena: o JCP foi instituído por meio da Lei 9.249/1995, em substituição à obrigatoriedade 

da correção monetária das demonstrações contábeis. 

Resposta: Conforme metodologia estabelecida pela Arsae (Notas Técnicas CRFEF 39/2016 e CRFEF 

41/2016 e versões atualizadas), a Base de Ativos Regulatória será corrigida monetariamente, e a 

remuneração será calculada sobre essa base atualizada, não havendo prejuízo no sentido da 

compensação intencionada pela referida lei. 

(ii) Copasa: a fórmula proposta pela Arsae estaria desconsiderando, equivocadamente, o pagamento do 

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 

Resposta: Inicialmente a Arsae optou por desconsiderar a alíquota de 15% de IRRF na fórmula 

proposta, pelo fato de que o estado Minas Gerais (acionista majoritário) possui imunidade tributária e 

que, portanto, não há recolhimento de IRRF referente a mais da metade do JCP pago. Ainda assim, a 

Copasa eleva o percentual de JCP pago para todos os acionistas e não apenas para os minoritários. No 

entanto, buscando não interferir na forma de distribuição de proventos da Copasa entre seus 

acionistas, a Arsae efetuará a correção da fórmula, substituindo o “t” relacionado à dedutibilidade do 

JCP por “t líquido” = 𝑡 − (
1

(1−𝐼𝑅𝑅𝐹)
− 1), que resulta na alíquota de tributos sobre o lucro líquida do 

incremento no valor do JCP para permitir o pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).  

(iii) Copasa: o Governo Federal tem sinalizado a alteração da regulamentação referente ao JCP, e a OCDE 

está desenvolvendo um plano de ação de combate à erosão da base tributária e à transferência de 

lucros. 

Resposta: Se o JCP deixar de ser considerado como despesa e passar a ser tributado como lucro, a 

Arsae reavaliará a metodologia, diante do novo cenário. 

(iv) Copasa e Athena: a utilização do JCP é uma ferramenta de planejamento tributário, e ao considerá-

la na fórmula do cálculo da taxa de remuneração ocorreria uma limitação da capacidade da 

Companhia de estruturar adequadamente seu planejamento. 

Resposta: O mesmo raciocínio poderia ser aplicado às despesas com empréstimos. As empresas não 

são obrigadas a adotar determinada proporção de dívida considerada pela regulação, o que faz parte 

do seu planejamento tributário. Ainda assim a consideração da dedutibilidade da dívida no cálculo do 
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WACC é largamente aceita e nunca foi apontado que implicaria limitação da capacidade de 

planejamento das empresas. 

(v) Copasa e Athena: em 2012 o STF decidiu contra a consideração da Aneel, no cálculo do WACC, dos 

incentivos fiscais estabelecidos no âmbito da Sudene e da Sudam. 

Resposta: Tais incentivos, estabelecidos pela Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, 
possuem caráter muito diverso da dedutibilidade do JCP. Conforme artigo 1º da MP: 

“Art. 1o  Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do 
ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e 
aprovado até 31 de dezembro de 2018 para instalação, ampliação, modernização 
ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do 
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de 
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, terão direito à 
redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais 
calculados com base no lucro da exploração”. 

Fica claro que o incentivo fiscal concedido às distribuidoras era vinculado à aprovação e execução dos 
projetos citados, não cabendo, nesse caso, impedir que auferissem o benefício prometido em 
contrapartida. 

(vi) Copasa e Athena: o TCU determinou que a Aneel adotasse providências para incluir no cálculo do 

reposicionamento tarifário os efeitos do benefício fiscal decorrentes da distribuição de juros sobre 

o capital próprio. No entanto, o Ministro-Revisor do processo no TCU, relatou e votou com base em 

outro entendimento, recomendando à Agência avaliar a oportunidade, a conveniência e a forma 

mais adequada de consideração dos efeitos do benefício fiscal decorrente da distribuição de juros 

sobre o capital próprio. 

Resposta: A evolução e a conclusão do processo citado apenas corroboram o entendimento da Arsae 

sobre a importância de não ignorar despesas dedutíveis no cálculo da carga tributária que comporá as 

tarifas. A Aneel nunca propôs considerar a dedutibilidade do JCP no cálculo do WACC, apesar de 

recomendado pela Fundação Universitária de Brasília (Fubra), contratada para auxiliá-la nos trabalhos 

relativos às Revisões Tarifárias iniciadas em 2003. Diante disso, o TCU determinou à Aneel que 

considerasse o benefício fiscal nos cálculos, conforme Acórdãos nº 1756/2003, nº 1757/2003 e nº 

556/2004-TCU-Plenário. Tanto os prestadores (Cemig e Light), quanto a própria Aneel recorreram 

contra a decisão, com diversos argumentos, dentre eles o fato de que não cabe ao TCU proferir 

determinações dessa natureza, mas tão somente recomendações. 

O Ministério Público destacou que a questão foi objeto de aprofundados estudos e vinha provocando 

grandes debates no âmbito do TCU até que se chegou ao entendimento de que a decisão era de 

competência da Aneel. Conforme consta no processo: 

“Não compete ao TCU estabelecer os caminhos que a Aneel deva seguir para levar 
a termo as revisões tarifárias. (...) Esse tipo de escolha está dentro do que se 
poderia chamar de espaço de discricionariedade da Aneel”. 

Ao longo do processo, foi ressaltado inúmeras vezes que não se poderia ignorar o impacto do benefício 

fiscal sobre as tarifas. Por fim, o documento destaca que o encaminhamento foi afinado com o 

entendimento defendido pela maioria dos ministros do TCU, e a Corte de Contas decidiu por 

recomendar à Aneel que (Acórdão n° 200/2007-TCU-Plenário): 
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“(...) avalie a oportunidade, a conveniência e a forma mais adequada de 
consideração dos efeitos do benefício fiscal decorrente da distribuição de juros 
sobre o capital próprio”. 

Apesar de reavaliar o caráter obrigatório da decisão, o TCU manteve o entendimento de que seria 

correto e importante considerar a dedutibilidade nos cálculos, como se pode observar ao longo do 

documento, e proferiu a decisão como recomendação à agência. 

(vii) Copasa e Athena: não há precedentes da consideração do benefício fiscal do JCP em outras revisões 

tarifárias, nem consolidação do tema na literatura. 

Resposta: A falta de precedentes em outras revisões tarifárias nacionais não é razão para que a Arsae 

não realize melhorias nas metodologias. Cabe destacar que a regulação está em constante evolução, 

não só no Brasil, mas inclusive em países desenvolvidos, o que pode ser exemplificado pelas inúmeras 

mudanças e inovações praticadas pelos reguladores do Reino Unido a cada revisão tarifária.  A 

regulação deve estar atenta à necessidade de melhorias e adaptações para buscar definições corretas 

e coerentes.  

Em relação à consolidação do tema na literatura, pode-se citar os estudos de Cunha (2011)1, Piloto et 

al (2008)2 e Cavalcante (2012)3. 

(viii) Copasa: o que a legislação brasileira assegura aos acionistas é o pagamento de dividendos, de no 

mínimo 25% do lucro líquido apurado em cada exercício, de modo que a Copasa não é obrigada a 

distribuir dividendos sob a forma de JCP. 

Resposta: A Copasa também não é obrigada a contratar empréstimos, e mesmo assim a dedutibilidade 

das despesas atreladas é considerada nos cálculos de forma amplamente aceita. A Copasa não é 

obrigada a escolher os insumos que otimizam os custos operacionais, mas mesmo assim é amplamente 

aceito que a tarifa só deve contemplar os custos eficientes. Nesse sentido, seria correto construir a 

tarifa considerando que a Copasa manterá a forma atual de distribuição de proventos, que gera menor 

custo que a outra opção. No entanto, sem prejuízo aos usuários, conforme será explicado adiante, a 

Arsae decidiu contemplar a dedutibilidade do JCP retroativamente, nos reajustes anuais, em vez de 

aplicar o ajuste no momento da Revisão. 

(ix) Athena: a distribuição de JCP depende da disponibilidade de capital. 

Resposta: Assim como qualquer outra destinação dada ao lucro depende da disponibilidade de capital. 

Nem por isso se deixa de acrescer o WACC com as alíquotas necessárias para o pagamento dos tributos 

sobre o lucro. O que precisa ser esclarecido é que a remuneração não está sendo reduzida por causa 

do benefício fiscal. O que se propôs reduzir foi o acréscimo necessário para cobrir os tributos 

resultantes dessa própria remuneração. A construção da Receita Tarifária engloba a remuneração 

justa do capital, sendo pouco factível uma situação de prejuízo após o estabelecimento das novas 

tarifas. Ainda assim, se a Copasa não tiver lucro, não pagará imposto de renda, mesmo tendo recebido 

                                                           
1 CUNHA, Moisés Ferreira. Avaliação de empresas no Brasil pelo fluxo de caixa descontado. Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da USP. São Paulo, 2011. 
2 PILOTO, Lucas A. de Morais et al. Adaptação do WACC aos juros sobre o capital próprio. In: Encontro Anual da Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Administração – EnAnpad 32. 2008. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD 2008. 
3 CAVALCANTE, Francisco. A influência do Juro sobre o Capital Próprio no cálculo do Custo de Capital Próprio pelo CAPM. 2012. 

Disponível em: http://www.cavalcanteassociados.com.br/utd/UpToDate352.pdf Acesso em: Fev. 2017. 

 

http://www.cavalcanteassociados.com.br/utd/UpToDate352.pdf
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nas tarifas o recurso para o pagamento. Já se a Copasa reduzir muito os seus custos ao longo do ciclo 

tarifário, auferirá lucro maior, e consequentemente pagará tributos além do valor colocado na tarifa. 

(x) Athena: “(...) os acionistas da Copasa, no caso toda sociedade de Minas Gerais, seriam duplamente 

prejudicados, não tendo nenhuma contrapartida ao prejuízo fiscal causado pela não correção dos 

ativos nos balanços societários e ainda sendo tributados sobre o fluxo de JCP, ficando 

impossibilitados de serem remunerados pela taxa remuneratória de referência que a agência propõe 

como justa”. 

Resposta: Nenhum dos prejuízos apontados ocorre. A Arsae explicitou na Nota Técnica CRFEF 41/2016, 

bem como na versão atualizada após audiência pública (NT CRFEF 47/2017), que a forma de cálculo do 

WACC antes dos impostos garante recursos para o pagamento dos tributos incidentes sobre o lucro 

contábil dado pela diferença entre a depreciação contábil e a regulatória: 

“Ressalta-se que as transformações da taxa nominal para real e de antes para depois de 

impostos levam a resultados diferentes dependendo da ordem em que forem efetuadas 

(IRG, 2007; OXERA, 2005). Como a base de remuneração será atualizada pela inflação, 

não só a remuneração auferida como também a depreciação e amortização estarão 

corrigidas monetariamente. Já o registro contábil das despesas de 

depreciação/amortização é feito sem atualização, de modo que há um lucro contábil 

dado pela diferença entre depreciação/amortização contábil e regulatória, e sobre esse 

lucro haverá incidência de tributos. Assim, para garantir à companhia os recursos 

necessários para arcar com o pagamento total de IRPJ e CSLL, a conversão do WACC 

pós-impostos para antes dos impostos deve ser feita sobre as taxas nominais, e só 

depois deflacioná-las. Ao inverter essa ordem, a taxa de remuneração seria menor no 

percentual resultante da seguinte expressão: (π * t)/((1-t)*(1+π)), faltando recursos para 

arcar com parte dos tributos sobre o lucro. 

(...) Conforme demonstrado em Oxera (2005) e Davis (2005), a conversão proposta pela 

Arsae superestima os retornos auferidos pelo prestador, enquanto a alternativa os 

subestima.” 

Fica claro, portanto, que a definição metodológica da Arsae garante a cobertura de toda a carga 

tributária, mesmo que para isso esteja propiciando remuneração a maior. 

Em relação ao segundo prejuízo apontado, a Arsae não vai fazer com que “o fluxo de JCP seja 

tributado”. O ajuste trata apenas de não colocar na tarifa recurso para pagar um tributo que não é 

devido. A remuneração não será reduzida por causa do benefício fiscal. O que se propôs reduzir foi o 

acréscimo necessário para cobrir os tributos resultantes dessa remuneração. Depois de pagar os 

tributos sobre o lucro, a Copasa terá We*Re + Wd*Rd para pagar os custos de capital, 

independentemente de qual o tratamento dado à carga tributária. A construção do WACC antes dos 

impostos simplesmente acrescenta a essa equação o percentual referente aos tributos. 

Conclusão: após análise de cada um dos pontos supracitados, a Arsae entende que é legal e 

metodologicamente correta a definição de não colocar na tarifa recursos para pagamento de IR e CSLL sobre 

a parcela do lucro utilizada para pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio, devendo ser dada a essa 

despesa o mesmo tratamento dado a qualquer outra despesa em que não incidem esses tributos. Dessa 

forma, preza-se pelo que está definido no artigo 22 da lei 11.445/2007, que coloca como um dos objetivos 

da regulação: 
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“IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos 

como a modicidade tarifária (...)”. 

A Arsae reconhece, no entanto, que a decisão de pagar Juros sobre o Capital Próprio imputados como 

dividendos é da companhia, a qual pode decidir não usufruir dos benefícios fiscais atinentes, apesar de que 

esta decisão caracterizaria clara ineficiência na aplicação dos recursos pagos pelos usuários. Assim, o WACC 

aplicado no momento da Revisão não considerará o pagamento de JCP (o termo “jcp%” na Equação 4 da Nota 

Técnica será igual a zero), e o ajuste relacionado ao benefício fiscal será realizado ex post, conforme explicado 

a seguir. A cada reajuste anual, será observado como a Copasa efetuou a distribuição de proventos referentes 

ao exercício anterior. Caso a Copasa, tendo lucro, tenha optado por não efetuar pagamento de JCP, nenhuma 

compensação será necessária. Caso contrário, será devolvida aos usuários a diferença entre a remuneração 

definida na Revisão (considerando jcp% = 0) e a resultante da aplicação4 do WACC calculado com o percentual 

de JCP pago no exercício anterior, de modo que os usuários não sejam onerados desnecessariamente. O valor 

será restituído, corrigido pela Selic, por meio de redução das tarifas nos reajustes anuais. O procedimento 

está detalhado na Nota Técnica CRFEF 47/2017, versão final da NT CRFEF 41/2016, após audiência pública. 

Desta forma, a contribuição não será acatada, mas será efetuado o ajuste relacionado ao pagamento 

da alíquota de 15% de IRRF, conforme explicitado na resposta ao item (ii) acima e, além disso, a Arsae decidiu 

que o benefício fiscal será aplicado ex post, conforme apontado acima, e não no momento da Revisão como 

proposto.  

 

2.3 Consideração do passivo operacional no cálculo da estrutura de capital 

Contribuição da Copasa MG: 

A Copasa sugere que seja considerado como capital de terceiros apenas o passivo oneroso 

(empréstimos, financiamentos e debêntures) e que o passivo não oneroso (passivo operacional) seja 

considerado como capital próprio. Argumenta que: (i) apenas o financiamento a longo prazo suporta os 

investimentos da empresa em ativos permanentes; (ii) não há despesas financeiras relacionadas a esses 

passivos; (iii) nem todas as rubricas do exigível são dedutíveis para cálculo dos tributos sobre o lucro; e (iv) o 

cálculo dos níveis de risco de endividamento pelas agências especializadas geralmente considera a dívida 

onerosa das empresas. 

Resposta: 

A análise de estrutura de capital não se limita à forma de financiamento dos ativos permanentes, 

mas se refere a todo o ativo da empresa. Portanto, o primeiro argumento da Copasa não procede. 

Apesar da denominação, o passivo operacional não deve ser considerado necessariamente como não 

oneroso, pois geralmente as empresas têm descontos para antecipar pagamentos, como pagar fornecedores 

à vista, por exemplo. Com uma gestão adequada, a escolha entre ter mais prazo ou auferir um desconto 

depende de o desconto ser ou não maior que o custo médio da dívida. Parte do ativo operacional da Copasa 

(ou todo ele, caso sua NCG seja menor ou igual a zero), pode ser financiada pelo seu passivo operacional. 

Conforme apontado pela Copasa em sua contribuição, “sempre que for possível, a empresa deve tirar 

vantagens dessas fontes (...)”.   

                                                           
4 Aplicação sobre a Base de Remuneração Regulatória definida na Revisão Tarifária, com as devidas correções inflacionárias. 
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Para se definir o custo da dívida, desconsidera-se essa fonte de financiamento, mas, em 

contrapartida, a parcela do ativo operacional que pode ser financiada por esse passivo não compõe a base 

de remuneração5. Se a Copasa consegue maior prazo para pagamentos ou menor prazo para recebimentos 

do que o considerado na metodologia de Necessidade de Capital de Giro (NCG) regulatória, ela terá uma 

vantagem financeira. Tanto a obtenção de empréstimos quanto a concessão de maiores prazos pelo credor, 

são formas de se financiar os ativos com capital de terceiros. Diferente situação é o caso dos ativos 

constituídos com doações ou subvenções governamentais, por exemplo. Estes são realmente não onerosos, 

sendo contabilizados diretamente no Patrimônio Líquido, e não no Passivo. No cálculo da estrutura de capital, 

os valores referentes a esses ativos não onerosos são desconsiderados, não configurando nem capital próprio 

nem capital de terceiros.  

Em suma, a sugestão da Copasa, dada a fórmula de cálculo apresentada na contribuição, implicaria 

considerar como financiamento com recursos próprios, uma parcela do ativo que é financiada com recursos 

claramente de terceiros. Portanto, a sugestão não será acatada.  

Não obstante, a Arsae propõe efetuar ajustes relacionados a dois pontos da argumentação da 

Copasa: 

 No que se refere ao cálculo do risco relacionado à alavancagem financeira, tanto dentre as agências 

especializadas quanto na literatura acadêmica, há divergência sobre a utilização de todo o passivo ou 

apenas da parte vinculada ao endividamento via empréstimos, financiamento e debêntures. Nesse 

sentido, a Arsae concorda que não é adequado considerar o passivo operacional no cálculo da estrutura 

de capital para fins de alavancagem do Beta. No entanto, como não será mais realizado o procedimento 

de realavancagem do Beta, já que a Arsae calculará o Beta da própria Copasa, não será necessário 

efetuar a correção nos cálculos desta Revisão Tarifária. 

 Sobre as rubricas do exigível que não são dedutíveis da base de cálculo de IR e CSLL, a Arsae efetuará o 

ajuste para evitar uma possível falta de recursos para pagamento de tributos. Analisando as adições 

listadas no Lalur6 da Copasa do exercício de 2016, a Arsae verificou sete rubricas no Passivo Circulante 

e Não Circulante que não seriam dedutíveis: 

 

Portanto, será aplicado um termo de correção no cálculo do WACC antes dos impostos, de forma que 

seja acrescido do montante necessário para pagar IR e CSLL sobre o valor de R$ 428.880.793. 

Além disso, devido à contabilização, no passivo circulante, do JCP a pagar, faz-se necessário abranger 

esse valor no ajuste supracitado, pois a dedutibilidade do JCP já está contemplada de outra forma. 

                                                           
5 O cálculo da NCG regulatória, ressalvadas as considerações de eficiência, resulta na parcela do ativo operacional que 

não pode ser financiada pelo passivo operacional, e que, portanto, deve ser remunerada pelo WACC regulatório.  

 
6 Livro de Apuração do Lucro Real. 

Descrição no Lalur 2016 da Copasa Rubricas correspondentes no Balanço Patrimonial Valor (R$)

Processos judiciais Provisões para processos em litígios 185.338.774R$     

2134000003 Provisão Acordo PBH - ISSQN - CP 64.428.684R$       

2234000003 Provisão Acordo PBH - ISSQN - LP 139.595.481R$     

2219000006 Provisão-Passivo Atuar. Lq. Plano Previd. Resultado 10.479.663R$       

2219000027 Provisão-Passivo Atuar. Lq. Plano Previd. Pat.Liq. 28.912.459R$       

Provisão para o PDV - Programa de Desligamento Voluntário 2112000008 Provisão para PDVI 125.733R$             

Provisão Plano de Saúde 2219000026 Provisão-Passivo Atuar. Líq. Plano Saúde -R$                      

Total 428.880.793R$     

ISSQN da PBH

Provisão do passivo atuarial - Fundação Libertas (custos)
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Considerando que a soma do JCP a pagar com o total de obrigações não dedutíveis é igual a R$ 

494.287.047 e que o montante considerado como capital de terceiros na estrutura de capital é R$ 

5.000.426.680, o termo de correção a ser somado ao WACC antes dos impostos nominal é o seguinte: 

[
1

(1 − 34%)
− 1] ∗  

494.287.047

5.000.426.680
 ∗ 𝑊𝑑 ∗ 𝑅𝑑  

Pode haver outras rubricas cuja correspondência à lista de adições no Lalur não foi possível devido à 

agregação de itens do Passivo Circulante e Não Circulante como “obrigações diversas”. Se esse for o 

caso, e também se as correspondências apontadas na tabela acima não estiverem corretas, a Copasa 

deve enviar esclarecimentos para que a Arsae efetue a correção no cálculo final. 

2.4 Consideração das disponibilidades no cálculo do capital de terceiros 

Contribuição da Copasa MG: 

A Copasa sugere que seja considerado o capital de terceiros líquido das disponibilidades, pois “estes 

recursos efetivamente não são aplicados na empresa e, portanto, não contribuem para a geração de 

resultados (...) e podem ser usados, imediatamente, para quitar dívidas da companhia”. 

Resposta: 

Se a Copasa tem recursos parados em caixa (além do montante necessário para garantir a operação 

sem apresentar insuficiência de caixa) que “podem ser usados imediatamente para quitar as dívidas da 

companhia”, ela deveria fazê-lo, ou, sendo mais coerente com as necessidades do seu setor de atuação, 

deveria investi-lo em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Enquanto isso não for feito, estes 

recursos parados estarão sendo financiados de alguma forma, gerando custo de capital. Não obstante, a 

decisão de onde e como aplicar esse recurso é da Copasa, e a Arsae não pode determinar uma estrutura de 

capital com base na suposição de que a Copasa poderia utilizar esse recurso para quitar parte da dívida. Se a 

Copasa o fizer, isso refletirá na estrutura de capital observada quando da próxima Revisão Tarifária, em 2021. 

Ressalta-se que os recursos que a companhia necessita para giro serão calculados conforme 

metodologia proposta na Nota Técnica CRFEF 42/2016, e serão devidamente remunerados, pois fazem parte 

do custo de capital da empresa. A Copasa receberá essa remuneração para arcar com os custos de 

financiamento desse valor, que pode se dar tanto com capital próprio quanto com capital de terceiros. Se a 

Copasa utilizar o capital de giro para quitar dívidas, terá problemas de caixa, e precisará de novos recursos 

de terceiros ou próprios para solucionar o descasamento. 

Fica claro, portanto, que os valores em questão devem ser tratados como qualquer outro ativo 

necessário à operação e que requer uma fonte de financiamento. Assim, a contribuição não será acatada. 

2.5 Coeficiente Beta  

Contribuições da Copasa MG, XP Gestão de Recursos, Athena Capital Gestão de Recursos Ltda, 

Kondor Invest e Newfoundland Capital Management: 

A Arsae recebeu diversas sugestões no sentido de não utilizar o Beta do setor water utilities dos 

Estados Unidos no cálculo do custo do capital próprio, com base nos seguintes argumentos: (i) a correlação 

entre o setor de saneamento brasileiro e a bolsa brasileira não é semelhante à correlação entre o setor de 

saneamento americano e a NYSE; (ii) o mercado de capitais americano é muito diferente do brasileiro, e o 

Beta calculado com base nas empresas americanas do setor se apresenta completamente fora da realidade 
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da Copasa; (iii) o ajuste efetuado com a adição do risco país não alcança o Beta; (iv) a amostra selecionada 

por Damodaran para o cálculo do Beta que a Arsae propôs utilizar contém 9 empresas com negociação 

apenas no mercado de balcão; (v) embora a realidade enfrentada pelas empresas integrantes da amostra 

dos emergentes seja distinta, seria mais próxima da realidade brasileira do que a americana; (vi) utilizar o 

Beta global apresenta o viés de englobar os mercados desenvolvidos, com realidade diversa da brasileira e 

da Copasa; (vii) a Athena aponta que o baixo nível de coleta e tratamento de esgoto se traduz em menor 

fluxo de caixa livre e maior risco financeiro além da exposição a ações civis e ambientais por não tratamento 

de esgoto coletado. 

Diante disso, a Copasa e a Newfoundland propõem que seja utilizado o Beta disponibilizado por 

Damodaran para o setor water utilities dos mercados emergentes. A XP Gestão de Recursos propõe o mesmo 

por questão de praticidade, ou, preferencialmente, que seja calculado o Beta da Copasa em relação ao 

Ibovespa e do Ibovespa em relação ao NYSE, aplicando o modelo de Solnik. A Kondor Invest e a Athena 

propõem o cálculo do Beta próprio da Copasa (em relação ao NYSE) ou também o uso do Beta do setor water 

utilities dos mercados emergentes. 

Resposta: 

Comumente, quando se utiliza o mercado de referência estrangeiro, emprega-se o Beta médio do 

setor nos Estados Unidos como proxy para o Beta da empresa brasileira, em congruência com as demais 

variáveis. No entanto, ao passo em que o nível das demais variáveis é ajustado pela adição do risco país e do 

diferencial de inflação, esses ajustes realmente não alcançam o Beta. A Arsae reconhece que a sensibilidade 

dos retornos do setor nos Estados Unidos frente ao risco sistemático daquele mercado pode ser diversa da 

sensibilidade da Copasa ao risco sistemático do mercado brasileiro. Por isso, a contribuição será parcialmente 

acatada.  

Decidiu-se pela utilização do Beta local da Copasa, que será calculado por meio da regressão dos 

retornos logarítmicos semanais das ações da companhia contra os do Ibovespa. A aplicação de um Beta local 

em um modelo construído com base em mercado estrangeiro representa mais uma variação na teoria pura 

do CAPM. No entanto, dado que o objetivo é retratar da melhor maneira possível a relação risco x retorno 

da Copasa no mercado onde está inserida, o Beta local realmente é mais apropriado. Esse entendimento foi 

destacado também pela Aneel (2001)7 e por Sanvicente (2012)8. Destaca-se que, a partir do momento em 

que se utiliza o Beta local da própria empresa, se existe risco sistemático relacionado à regulação e à 

possibilidade de indisponibilidade hídrica, estes já estarão corretamente contemplados no Beta. 

A Athena embasa a sugestão do cálculo do Beta Copasa x NYSE na 1ª (na verdade foi a 2ª) Revisão 

Tarifária da Escelsa, realizada pela Aneel em 2001, onde, segundo a contribuição, a Aneel teria adotado o 

Beta de empresas brasileiras em relação ao índice S&P-500. No entanto, a Aneel deixou claro na Nota Técnica 

SRE 097/2001 que adotou o Beta local, calculado regredindo os retornos de cada companhia contra os do 

Ibovespa. Na mesma Nota Técnica, a Aneel defende que o uso do Beta local seria a melhor opção, e aponta, 

em seguida, os problemas percebidos nas alternativas: 

“A rigor, a aplicação desse Beta ao prêmio de risco do mercado acionário americano representa 

uma variação da teoria pura do método CAPM, na medida em que se aplica um Beta "local" a 

um prêmio de mercado "global". Entretanto, o Beta obtido desta maneira é “tão bom ou 

                                                           
7 ANEEL. Nota Técnica nº 097/2001/SRE/ANEEL - Segunda Revisão Tarifária Periódica da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – 
ESCELSA. Agosto 2001. 
8 SANVICENTE, A.Z. Problemas de estimação de custo de capital de empresas concessionárias no Brasil: uma aplicação à 

regulamentação de concessões rodoviárias. R. Adm., São Paulo, v.47, n.1, p.81-95, jan./fev./mar. 2012. 
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melhor” que outras opções para sinalizar o comportamento do investidor "global". Entre outras 

opções, podem ser destacadas: i) adotar Beta de empresas americanas adicionando o risco país. 

A teoria é preservada só na parte "global" do CAPM, visto que a inserção do risco país, artifício 

de ordem prática, é por si só uma variação desta teoria. Além disso, o uso de Beta de empresas 

americanas pode representar erro de fundamento em termos de teoria da regulação, pois as 

referidas empresas estão expostas às características econômicas e regulatórias próprias de seu 

ambiente e bem distintas das brasileiras; ii) adotar Beta "local" aplicado ao mercado acionário 

"local". Preserva o purismo teórico do modelo, entretanto o mercado acionário brasileiro está 

longe de possuir a diversificação, volume e robustez exigidos de um mercado conceitual de 

referência para avaliação do retorno esperado no mercado acionário; iii) adotar Beta de 

empresas internacionais com exposição na bolsa americana. Tem a desvantagem de gerar a 

mesma expectativa de prêmio de risco para empresas que se encontram em ambientes 

econômicos e regulatórios distintos, bem como de desconsiderar a correlação que existe entre 

o Beta da empresa e o risco associado ao país onde ela está situada”.  

Não há discussão sobre a inadequabilidade de se basear totalmente no mercado brasileiro para o 

cálculo do modelo CAPM, apesar de que já há estudos que indicam que o mercado já se desenvolveu a ponto 

de assegurar informações suficientes para a inferência das estimativas necessárias. A Arsae entende que o 

problema mais visível é a ocorrência de um prêmio de mercado acionário negativo (rentabilidade histórica 

do ativo livre de risco maior que a do mercado de ações) e, principalmente, o fato de não termos um ativo 

completamente livre de risco para o cálculo da rentabilidade. Não obstante, é possível estimar o coeficiente 

Beta sem considerar a taxa livre de risco e, após a mudança da metodologia de cálculo do Ibovespa em 2014, 

estudos9 demonstram que esse indicador permite estimações mais confiáveis do risco sistemático do 

mercado brasileiro. Acrescenta-se que as ações da Copasa possuem liquidez suficiente para as estimações. 

Para estimar o Beta sem considerar a taxa livre de risco, será utilizado o “Modelo de Mercado” 

(Market Model). O modelo pressupõe uma relação linear entre os retornos integrais (e não apenas os 

excessos) da empresa e do mercado. O coeficiente Beta encontrado é exatamente o definido no CAPM, o 

qual é dado pela relação entre a covariância dos retornos da empresa e do mercado e a variância dos retornos 

do mercado.  

Quanto à alteração do cálculo do Ibovespa, a partir de maio de 2014 a metodologia foi aprimorada, 

ficando compatível com a maioria dos índices internacionais e mensurando melhor o risco de mercado. 

Dentre outros ajustes, a forma de ponderação, que anteriormente era em função da liquidez, passou a ser 

realizada pelo valor de mercado do free float, com limite de participação baseado na liquidez. 

O detalhamento da metodologia de cálculo está na Nota Técnica CRFEF 47/2017, versão final após 

audiência pública. 

Em relação à sugestão de se utilizar o Beta disponibilizado por Damodaran para o setor water utilities 

dos mercados emergentes10, entende-se que continuariam existindo todas as falhas apontadas nas 

contribuições: diferença dos mercados em relação ao que a Copasa está inserida; diferenças na maturidade 

do setor de saneamento e das práticas regulatórias em cada país; e problemas nas informações devido a 

ações incluídas nas amostras que não são negociadas em bolsa de valores. Além disso, os Betas calculados 

por Damodaran para outros países que não os Estados Unidos, podem apresentar falhas por falta de 

informação completa sobre esses mercados. Exemplo disso são os Betas calculados para a Copasa e a Sabesp, 

                                                           
9 MAZIERO, Gustavo Vechiato. Mudando o Ibovespa – uma análise da nova metodologia. (2015). Disponível em: 

https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/02/Mudando-Ibovespa%E2%80%93uma-analise-da-nova-metodologia.pdf.  
10 Amostra composta pelos países: Filipinas, Tailândia, Singapura, Malásia, Vietnã, Bermuda, Taiwan, Índia, Estônia, Marrocos, Costa 

do Marfim, Hong Kong, China, Chile, Ilhas Cayman e Brasil. 

file://///cainffss1/orgaos1/arsae/arsaemg/COORD%20ECONOMICA/Ger_Tarifas/Prestadores/COPASA/Copasa_RevisaoTarifaria_2017/Publicacoes/Seg_AP/Notas_Tecnicas_pos_AP/Disponível%20em:%20https:/www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/02/Mudando-Ibovespaâ�
file://///cainffss1/orgaos1/arsae/arsaemg/COORD%20ECONOMICA/Ger_Tarifas/Prestadores/COPASA/Copasa_RevisaoTarifaria_2017/Publicacoes/Seg_AP/Notas_Tecnicas_pos_AP/Disponível%20em:%20https:/www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/02/Mudando-Ibovespaâ�
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para os quais utiliza o Ibovespa abrangendo na mesma série o período antes e depois da mudança da 

metodologia, o que pode enviesar o resultado. Somam-se ainda diferenças de cunho ambiental, 

principalmente em relação à disponibilidade de recursos hídricos. 

Sobre a sugestão de se calcular o Beta da Copasa em relação ao NYSE, essa formulação não se aplica 

ao caso, pois não está sendo calculado o CAPM global. Ao adicionar o diferencial de inflação e o risco país na 

equação, as variáveis Rf e Rm são “convertidas” para o mercado local11. No modelo CAPM global, no qual seria 

adequado utilizar o Beta Copasa x NYSE, a variável Rm empregada deve ser representativa do mercado global, 

sem ajustes (não se adiciona risco país no modelo global):  

𝐶𝐴𝑃𝑀 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙):       𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) + 𝛽𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙  [𝑅𝑚 (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) −  𝑅𝑓 (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙)]                                                  (1) 

𝐶𝐴𝑃𝑀 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜: 𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 (𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) + 𝛽𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 [𝑅𝑚 (𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) −  𝑅𝑓 (𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)] + 𝑟𝑏𝑟                               (2) 

𝐶𝐴𝑃𝑀 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙:                          𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) + 𝛽𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 [𝑅𝑚 (𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) −  𝑅𝑓 (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙)]                                            (3) 

Assim, comparando com o modelo escolhido pela Arsae, o prêmio de risco de mercado do modelo 

global seria menor, refletindo o maior poder de diversificação do investidor. Já o beta tenderia a ser um 

pouco maior, refletindo a influência do risco país no mercado local. A ideia por trás do CAPM global é que 

um investidor internacional, com capacidade de diversificação global, incorre em um risco menor ao investir 

em uma empresa de determinado país, do que incorreria se pudesse investir apenas naquele mercado. Ao 

se mesclar as variáveis dos dois modelos, colocando um Beta global na equação do CAPM local, o resultado 

será inevitavelmente incorreto. 

 Já o modelo internacionalizado de Solnik, sugerido pela XP Gestão de Recursos, apresenta a seguinte 
construção: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑛𝑖𝑘:                    𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 (𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) + 𝛽𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 ∗ 𝛽𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙/𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  [𝑅𝑚 (𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) − 𝑅𝑓 (𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)]                  (4) 

No mesmo sentido do global, o modelo de Solnik foi construído sob a teoria de que o verdadeiro 

risco sistemático de um ativo em um mercado diversificado globalmente é muito menor que o risco 

doméstico sem possibilidade de diversificação global. Porém este modelo mantém também a informação do 

Beta local, considerando o reflexo de fatores internos sobre o risco da empresa. Na prática é como aplicar na 

equação um Beta global do país, ponderado pela sensibilidade da empresa em questão em relação ao risco 

sistemático do país. No entanto, não há evidência empírica suficiente para atestar a validade do modelo, que 

já foi refutado em alguns estudos12.  

                                                           
11 Mais especificamente, o ajuste afeta apenas o primeiro Rf.  Quanto aos parâmetros do termo [𝑅𝑚 − 𝑅𝑓], como se trata de um 

diferencial, tanto faz ajustar os dois ou nenhum com a adição de um mesmo valor. O problema é que, no modelo global, o prêmio de 
risco de mercado é dado pela diferença entre o retorno de mercado global e a taxa livre de risco local, e não global-global ou local-
local. 
12 ENGEL, Charles M; RODRIGUES, Anthony P. “Tests of International Capm with Time Varying Covariances” (July 1987). NBER Working 

Paper Series, Vol. w2303, pp. 1987. 
FEARNLEY, Tom A. “Tests of an International Capital Asset Pricing Model with Stocks and Government Bonds and Regime Switching 
Prices of Risk and Intercepts”. FAME Research Paper Series, International Center for Financial Asset Management and Engineering. 
2002. 
Furthermore, O'Brien & Dolde (2000) examinam 6 técnicas para determinar o custo de capital em países emergentes e concluem que 
não há consenso de qual a forma mais correta. Harris, Marston, Mishra, & O'Brien (2003) compararam resultados dos modelos 
doméstico e global com os retornos observados e concluíram que o CAPM doméstico oferece melhor ajuste que o global.  
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Feitas essas considerações, ressalta-se que, tanto para utilizar o modelo global quanto o de Solnik, é 

necessário que a hipótese de investidores globalmente diversificados seja atendida, o que não pode ser 

afirmado com segurança no caso da Copasa. Portanto, a Arsae mantém a aplicação do modelo local. 

2.6 Sensibilidade da Copasa ao risco país – parâmetro “Lambda” 

Contribuição da Newfoundland Capital Management: 

A Newfoundland sugere que seja inserido o fator “Lambda” na equação do modelo CAPM para o 

cálculo do custo de capital próprio, conforme metodologia discutida em Damodaran (2003), para representar 

adequadamente a exposição ao risco país que exibe o setor de saneamento. 

Resposta: 

 No artigo indicado, Damodaran aponta que a queda das barreiras entre países aumenta as 

possibilidades de diversificação, e que talvez o risco país nem precisasse mais ser considerado como um 

adicional nos custos de capital, pela possibilidade de ser totalmente diversificável. No entanto, coloca que o 

aumento da correlação entre mercados faz com que parte desse risco não seja diversificável e precise ser 

considerado. Pela falta de estudos mais conclusivos sobre esse tema, e em coerência com a utilização do 

modelo CAPM local e não global, a Arsae considerou o risco país como não diversificável e o contemplou 

integralmente no cálculo, corrigindo os patamares de retornos para os exigidos por quem investe no Brasil. 

Na sequência da discussão desenvolvida por Damodaran, ele expõe que diferentes empresas podem 

ser afetadas pelo risco país em diferentes níveis, e propõe três formas de mensurar essa sensibilidade. A 

primeira forma é a que foi sugerida na contribuição, e consiste em considerar que a sensibilidade de uma 

empresa ao risco país é proporcional à receita auferida naquele país, sendo a sensibilidade média 

centralizada em 1; a segunda forma utilizaria os rendimentos em vez da receita; e a terceira seria estimar o 

lambda como se estima o Beta, regredindo as variações das cotações da empresa contra as variações do risco 

país.  

Quanto à técnica sugerida pela Newfoundland, o autor aponta que a própria proporção de receita 

poderia ser usada como lambda, sem centralizar a média em 1. Essa técnica, e também a segunda, que 

considera os rendimentos em vez da receita, são voltadas para um cenário de empresas multinacionais que 

expandem suas operações para mercados emergentes, de forma que, ao analisar os efeitos do risco desses 

países no risco global da empresa, deve-se considerar a participação de cada país na geração de receita. Não 

é o caso da Copasa.  

Já a terceira forma seria mais compatível com a análise da sensibilidade da Copasa ao risco país. 

Ressalta-se que vários autores afirmam que setores regulados e de serviços essenciais sofrem menor 

influência de oscilações do risco país, o que pode ser testado observando o histórico do Embi+br e das 

cotações das ações da Copasa. No mesmo artigo, Damodaran acrescenta que o próprio valor do Beta pode 

ser usado como lambda, indicando que a sensibilidade dos retornos de uma empresa ao risco país seria a 

mesma que a sensibilidade aos retornos do mercado. Analisando os dados semanais dos últimos 5 anos, a 

correlação entre as variações do Embi e das cotações das ações da Copasa foi de 11%. A sensibilidade 

calculada por meio de regressão linear com os mesmos dados foi de 62%13. Embora seja necessário um 

estudo mais aprofundado, este resultado indica que a sensibilidade dos retornos da Copasa às variações do 

                                                           
13 Utilizando os log-retornos das ações da Copasa e do Embi+br, e removendo os outliers dos retornos da Copasa, distantes mais de 

2 desvios-padrão da média. Estatística t =1,724; valor p = 0,08. 
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risco país pode ter patamares próximos ou menores que o Beta da empresa, corroborando as hipóteses 

colocadas. 

Considerando Lamba = Beta, a equação do CAPM com risco país, 𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 + 𝛽 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) +  𝑟𝑏𝑟, 

deveria ser modificada para:  𝑅𝑒 =  𝑅𝑓 + 𝛽 (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓 +  𝑟𝑏𝑟). Esta modificação faz sentido também por 

outro ângulo: a taxa livre de risco, como a própria denominação diz, não deveria englobar o risco país, o qual 

deveria somar apenas ao risco de mercado. O risco de mercado do país, por sua vez, afeta a empresa na 

intensidade determinada pelo Beta. Esta discussão pode ser desenvolvida para aprimoramento do modelo 

utilizado nas próximas Revisões Tarifárias, mas não implicará mudança da metodologia proposta para este 

processo. 

Quanto ao coeficiente Lambda calculado da forma proposta pela Newfoundland, a Arsae entende 

que não se aplica ao caso da Copasa, conforme explicado nesta resposta. Portanto, a contribuição não será 

acatada. 

2.7 Ativo livre de risco  

Contribuição da Copasa MG: 

Considerando o período de maturação dos investimentos da companhia, a Copasa sugere alterar o 

título do tesouro dos Estados Unidos utilizado para calcular a rentabilidade do ativo livre de risco, 

substituindo-o pelo de 20 anos de maturidade, em vez do de 10 anos proposto pela Arsae. Acrescenta que, 

preferencialmente, deveria ser utilizado o recorte temporal de 20 anos para o cálculo da média. 

Resposta: 

A Arsae acata a sugestão de utilizar o título com 20 anos de maturidade constante para cálculo da 

rentabilidade do ativo livre de risco (série GS20 no banco de dados do Federal Reserve Bank of Saint Louis, 

sem pagamento de cupom), tendo em vista o prazo de maturação dos investimentos em saneamento básico. 

Já em relação ao recorte temporal para cálculo do valor médio de referência, será mantido o prazo 

de 10 anos, em coerência com o prazo utilizado para as demais variáveis. Desta forma, preza-se também pela 

transparência, estabilidade e previsibilidade metodológica, evitando-se a definição discricionária dos prazos 

individuais de cada variável conforme vantajoso para determinado interesse. 

 

2.8 WACC pós-impostos 

Contribuição da Copasa MG: 

Apesar desta Audiência Pública se ater a discussões teóricas e metodológicas, a Copasa apresentou 

os resultados de algumas simulações. Neste ponto, cabe esclarecer que há uma incorreção na forma como a 

Copasa calculou o WACC pós-impostos. A Copasa demonstra que, dependendo da forma como fosse 

considerado o benefício fiscal relacionado ao JCP, o WACC pós-impostos seria diferente, podendo ser menor 

que o necessário para arcar com os custos de capital. Ocorre que o WACC que representa corretamente os 

custos de capital depois de pagos os tributos é o WACC vanilla, o qual não varia com o tratamento dado aos 

tributos. Depois de pagar os tributos sobre o lucro, a Copasa terá We*Re + Wd*Rd para pagar os custos de 

capital, independentemente de qual o tratamento dado à carga tributária. A construção do WACC antes 

dos impostos simplesmente acrescenta a essa equação o percentual referente aos tributos. Esse acréscimo 

é que seria menor considerando que o JCP não é tributado. Assim, o acréscimo só ocorre sobre a parcela do 
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lucro que faz parte da base de cálculo dos tributos sobre o lucro. Ademais, o acréscimo é feito sobre o WACC 

nominal, para alcançar a parte referente à atualização monetária da base de remuneração. Portanto, não se 

chega ao valor correto do WACC pós-impostos apenas se deduzindo 34% do WACC real antes dos impostos. 

Acrescenta-se que, conforme demonstrado em Oxera (2005) e Davis (2005), a conversão de pós-

impostos para antes dos impostos efetuada sobre o WACC nominal em vez de real, conforme definido pela 

Arsae, superestima os retornos auferidos pelo prestador, enquanto a alternativa os subestima. A questão 

é conhecida como “problema da transformação”, e não há solução geral para evitá-la no uso da abordagem 

“antes dos impostos”. Ressalta-se, assim, que a definição metodológica da Arsae garante a cobertura de toda 

a carga tributária, mesmo que para isso esteja propiciando remuneração a maior. 

3 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA 43/2016 - RECEITAS IRRECUPERÁVEIS 

Contribuição da Copasa MG: 

A Copasa propõe que o cálculo do aging seja feito pelo período de 24 meses, considerando a média 

das categorias social, residencial, comercial, industrial e pública, ponderadas pelo respectivo faturamento. 

Desta forma, sugere adotar como critério de estabilização a média da inadimplência que persistiu após 21 a 

24 meses da data de faturamento. 

Resposta: 

O aging será calculado pelo período de 36 meses, conforme estabelecido na Nota Técnica CRFEF 

43/2017. O critério é o de menor percentual quando ocorrer a estabilização das faturas em aberto, dado o 

período analisado. Caso não ocorra a estabilização, será considerada a média dos últimos quatro meses do 

período verificado. 

Logo, a contribuição não será acatada. 

4 CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA 44/2016 - OUTRAS RECEITAS  

4.1 Outras Receitas Financeiras - Sanções financeiras 

Contribuição da Copasa MG: 

Não reverter os valores de receitas do subgrupo Sanções Financeiras para a modicidade tarifária. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Não foi identificada qualquer conduta irregular por parte dos usuários ou fornecedores cujas 

despesas associadas não estejam contempladas integralmente na formação dos custos operacionais, ou seja, 

não foi identificado nenhum custo específico a essas atividades que não esteja reconhecido na composição 

da Receita Tarifária. 

A Copasa apontou, como exemplo, o aumento do custo de tratamento devido ao lançamento de 

efluentes não domésticos na rede de esgoto. Entretanto, os gastos incorridos pelo prestador com o 

tratamento estão inseridos na composição da Receita Tarifária. Já as multas aplicadas a usuários que agem 

no intuito de fraudar o faturamento são utilizadas de maneira a coibir tal ação, inclusive com a cobrança em 
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duplicidade em caso de reincidência. Contudo, ressalta-se que nos casos em questão, além da multa prevista, 

o usuário deverá realizar o pagamento de um consumo estimado. Nesse sentido, o argumento de perda de 

faturamento apresentado pela Copasa não foi considerado pertinente.  

Dessa forma, não procede a justificativa de que a empresa terá um custo adicional ou perda de 

faturamento com as sanções financeiras.  

4.2 Outras Receitas Financeiras – Outras Receitas Financeiras 

Contribuição da Copasa MG: 

Adotar um percentual de 90% de reversão para as contas classificadas como Outras Receitas 

Financeiras. O percentual de 90% segue em linha com o que a Arsae-MG classificou como “parcialmente 

compartilhadas” na Revisão Tarifária Periódica da Cesama. 

Resposta: 

Contribuição acatada. 

A Arsae entende que o percentual de compartilhamento utilizado em Revisões de outros prestadores 

não necessariamente se aplica à Copasa, pois existem peculiaridades que podem diferenciar o tratamento 

regulatório dado a cada prestador. 

No entanto, com o intuito de estimular o prestador a realizar uma boa gestão nas suas aplicações 

financeiras, concorda em permitir que a Copasa retenha parte desta receita. Portanto, o percentual 

destinado a modicidade tarifária será modificado de 100% para 90%. 

4.3 Outras Receitas Operacionais – Totalmente Revertidas 

Contribuição da Copasa MG: 

A Copasa concorda que essas outras receitas operacionais devam ser totalmente revertidas à 

modicidade tarifária, porém deveriam estar líquidas de impostos e tributos. 

Resposta: 

Contribuição parcialmente acatada. 

A Arsae iria considerar os custos dos tributos relacionados ao grupo de Outras Receitas Operacionais 

no cálculo da receita tarifária do prestador. Essa análise seria realizada no grupo Tributos e Outras 

Obrigações, por meio de uma alíquota média. 

No entanto, como a contabilidade do prestador possui algumas rubricas segregadas para o 

pagamento dos tributos (PIS/Cofins) referentes ao grupo de Outras Receitas Operacionais, a Arsae optou por 

acatar o pleito14 de modo a deixar o cálculo mais transparente. Com isso, o valor a ser revertido para a 

modicidade tarifária será o percentual de 100% das Outras Receitas Operacionais deduzido das contas 

4231000002 – Cofins sobre outras receitas operacionais e 4231000003 – Pasep sobre outras receitas 

operacionais. Com isso, haverá uma alteração na Nota Técnica CRFEF 38/2016 - Classificação Regulatória, 

publicada na primeira fase do processo de consultas, após a Audiência Pública n° 12/2016. As rubricas citadas 

acima, que estavam no grupo “tributos e outras obrigações” e subgrupo “PIS e Cofins”, serão reclassificadas 

                                                           
14 Esse ajuste promoverá alteração na Nota Técnica 38/2016 – Classificação Regulatória e na Nota Técnica de Outras Receitas 
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para o grupo “receitas” e subgrupo “outras receitas”, passando a ter o mesmo tratamento dado ao PIS/Cofins 

sobre outras receitas financeiras. 

Em relação a tributos sobre o lucro, cabe destacar que, na construção da Receita Tarifária, o valor 

das Outras Receitas destinado à modicidade irá apenas reduzir a Receita Requerida, não gerando incidência 

adicional de IR e CSLL. Os valores referentes ao pagamento desses tributos já são considerados na construção 

da Receita Requerida. Portanto, não há que se deduzir das Outras Receitas qualquer valor associado aos 

tributos sobre o lucro do prestador. 

4.4 Outras Receitas Diversas – Totalmente Revertidas 

Contribuição da Copasa MG: 

A Copasa sugeriu repassar 80% para a modicidade tarifária. Contudo, deixa para esta Agência 

Reguladora a definição de um percentual que esteja mais apropriado com os resultados proporcionados por 

essas receitas (lucro gerado). 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Os custos relativos ao recebimento dessas receitas já são reconhecidos como custos operacionais na 

composição da Receita Requerida, embora não seja possível identificá-los nos registros da Copasa devido à 

ausência de uma contabilidade regulatória que permita uma correspondência entre custos incorridos e 

receitas auferidas. 

Portanto, dado que os custos vinculados a estas receitas compõem o montante de custos 

considerados no cálculo da Receita Requerida, a Arsae decide manter 100% dessas receitas para a 

modicidade tarifária. 

Contribuição da Copasa MG: 

Reclassificar as contas de indenização e ressarcimento por danos causados por terceiros para o 

subgrupo “sem reversão”. 

Resposta: 

Contribuição não acatada. 

Não foram identificadas ações por parte de um terceiro em que o prestador não tenha os custos 

cobertos via receita tarifária.  

Contribuição da Copasa MG: 

Reclassificar as contas com a venda de ativos imobilizados para o subgrupo “sem reversão”. 

Resposta: 

Contribuição não acatada.  

A conta será mantida na classificação atual com a reversão de 100% para a modicidade tarifária. 

A Arsae solicitou à Copasa, em 08/02/2017, esclarecimentos em relação à identificação dos valores 

residuais dos bens alienados. No dia 15/02/2017 foi informado pelo prestador que as cinco (5) rubricas do 
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balancete relacionadas a Valor Residual Ativo apresentam, de forma conjunta, os valores de alienações, 

extravio, doação ou deterioração. 

Nesse sentido, diante da impossibilidade de identificar de forma clara apenas os valores residuais das 

alienações efetuadas, a Arsae não considera procedente a contribuição. Ressalta-se, entretanto, que tal 

posicionamento poderá ser reavaliado na próxima revisão caso os valores residuais de bens alienados do 

ativo imobilizado forem registrados em rubrica específica. 

Contribuição da Copasa MG: 

A conta contábil 3299000005 - Doações/Sub.Inv.Pub estaria sendo revertida à modicidade em 

duplicidade. 

Resposta: 

A conta contábil destacada não será considerada duas vezes no cálculo. A Arsae reconhece que a 

redação do capítulo 3 da NT 44/2016 pode gerar uma compreensão diferente da pretendida. Portanto, será 

alterada conforme descrito abaixo (trechos em negrito): 

 “O cálculo do valor de OR a ser revertido à modicidade tarifária obedecerá a identificação 

das rubricas classificadas sob denominação de “Outras Receitas” (conforme Nota Técnica 34 

– Classificação Regulatória), e será realizado a partir dos saldos contábeis constantes nos 

balancetes da Copasa. O período de referência será os últimos doze meses de informações 

disponíveis para a Agência na data dos cálculos da revisão, com exceção do valor relativo aos 

recursos do Prodes, para o qual serão consideradas todas as receitas auferidas e registradas 

desde o início das atividades de regulação da Copasa pela Arsae. Posteriormente, os saldos 

correspondentes serão atualizados pelo IPCA e, por fim, para apuração do saldo a ser 

revertido, serão aplicados os percentuais de reversão indicados no quadro 1. 

(...) 

Com isso, o montante integral de OR a ser repassado para a modicidade tarifária será a 

receita resultante do quadro 1 acrescida das receitas de ligação (residencial e tarifa social). 

Por fim, essa receita irá reduzir a Receita Requerida no momento da Revisão Tarifária”. 

5 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 

Este tópico tem como objetivo responder às contribuições e manifestações recebidas na Audiência 

Pública nº 13/2016 sobre temas que não estão apresentados nas Notas Técnicas desta fase do processo de 

consultas. 

5.1 Preservação de mananciais 

Contribuições de José Luís Ciotola Guimarães, de Taquaraçu de Minas, representando a Emater: 

Sugere a inclusão de produtores rurais como beneficiários diretos em valores monetários por: 

 Plantarem, cuidarem e preservarem as nascentes em sua propriedade; 

 Cercarem suas nascentes para protegê-las do pisoteio animal; 

 Manterem suas APP's (áreas de preservação permanente) em bom estado de conservação 

Resposta: 
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A Arsae tem conhecimento de programas de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e reconhece 

a importância de suas existências. Existem exemplos significativos no Brasil que seguem o princípio 

conhecido como provedor-recebedor, seguindo a lógica de que os produtores rurais geram benefícios a toda 

a sociedade, mas arcam com todos os custos necessários para gerar tal benefício, e que, portanto, 

mereceriam receber incentivos por seus serviços. Os projetos são apoiados e orientados pelo Programa 

Produtor de Água da Agência Nacional de Águas (ANA). São alguns exemplos o projeto Conservador de Águas 

realizado em Extrema no sul de Minas Gerais (utilizado como referência para outros projetos), o programa 

Produtores de Água, desenvolvido no Espírito Santo, Manancial Vivo, que acontece no Mato Grosso do Sul, 

e Oásis, executado no Paraná. No entanto, a maior parte dos programas ainda encontra grandes dificuldades 

relacionadas principalmente a limitações financeiras e metodologias frágeis de monitoramento e avaliação 

de resultados. Iniciativas nesse sentido ainda são novas no Brasil e carecem de maior desenvolvimento e 

aprimoramento. Por esta razão, a Arsae optou por não incluir recursos nessa Revisão para programas de 

Pagamentos por Serviços Ambientais, podendo reavaliar sua posição ao fim do ciclo tarifário (2017 a 2021), 

caso perceba avanços nos programas.  

Apesar de não considerar na construção da tarifa recursos para programas de PSA, a Agência entende 

a importância de inserir valores referentes à proteção ambiental. Por essa razão, um dos temas a serem 

discutidos na terceira etapa da Audiência Pública da Copasa é o recurso relativo à proteção de mananciais, 

correspondente a 0,5% da Receita Operacional Líquida do prestador apurada no exercício anterior, conforme 

estabelecido pela Lei 12.503/87 (Lei Piau) A Arsae pretende considerar nas tarifas recursos para execução o 

Programa Pró-Mananciais, elaborado pela própria Copasa, cujo objetivo é “Proteger e recuperar as micro 

bacias hidrográficas e as áreas de recarga dos aquíferos cujos mananciais servem para a captação dos 

sistemas de abastecimento público de água operados pela Copasa, por meio de ações e estabelecimento de 

parcerias, que visem a melhoria da qualidade e quantidade das águas, favorecendo a sustentabilidade 

ambiental, econômica e social”, conforme estabelecido pelo documento redigido pelos idealizadores do 

programa. Ele é construído a partir de lógicas coletivas, com a formação de um grupo que envolverá 

instituições, sociedade civil e a COLMEIA (Coletivo Local de Meio Ambiente), que contribuirá com o 

diagnóstico das bacias, com as definições de planos de ações, além da execução e acompanhamento das 

atividades realizadas. O Programa prevê ações efetivas de proteção dos mananciais, como cercamento de 

APP’s e plantações em áreas de recargas, matas ciliares e nascentes, além de capacitações diversas, 

fornecimento de kits de manutenção, dentre outras ações que permitirão a participação direta dos principais 

envolvidos. Embora não haja pagamento direto aos produtores rurais, como no PSA, o Pró-Mananciais foca 

em um sistema participativo, que em certa maneira se aproxima dos objetivos dos programas citados.  

A Arsae convida a sociedade civil, comitês de bacia, instituições ambientais e demais interessados a 

participarem da terceira fase do processo de consultas (17 de abril a 17 de maio de 2017), de modo a 

contribuírem com a construção do programa. Seu êxito só será possível a partir da participação, desde o 

princípio, dos principais envolvidos nos temas ambientais.  

5.2 Cobrança e estrutura tarifária  

Manifestação de Maria Aguiar, de Jaboticatubas: 

 Questionamento se a tarifa é a mesma para todas as cidades de Minas Gerais; 

 Reclamação a respeito da alta tarifa de tratamento de esgoto em Jaboticatubas; 

 Reclamação sobre o fato de que se cobra pelo tratamento em Jaboticatubas, sem que haja 

prestação do serviço. 
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Resposta: 

 A política tarifária da Copasa foi construída com base no mecanismo de subsídios cruzados, tanto no 

que se refere a tarifas entre municípios, quanto entre serviços (água e esgoto). A consequência de uma 

política de subsídios entre municípios foi a existência de tarifa única em todo o estado, permitindo a cobrança 

de valores módicos em localidades em que seriam muito elevados, caso acompanhassem os custos da 

prestação do serviço para estas localidades. Além disso, em muitos casos, estas mesmas localidades 

apresentam população com menor capacidade de pagamento, o que dificultaria ainda mais a cobrança 

atrelada ao custo. 

A estrutura tarifária da Companhia é dividida em três cobranças: água, coleta e afastamento de 

esgoto (EDC) e tratamento de esgoto (EDT). As tarifas de coleta e afastamento correspondem a 50% das 

tarifas de água, enquanto o percentual é de 90% para os casos em que também há tratamento. A construção 

da tarifa é feita, até certa medida, de forma a refletir os custos com os diferentes serviços prestados, 

impossibilitando percentuais muito baixos para esgoto. Na realidade, é uma tendência que os serviços de 

esgoto tenham custos maiores do que os de água, e é por essa razão que se observa a figura do subsídio 

cruzado entre serviços, em que os serviços de esgotamento são subsidiados pelos de água, visto que estes 

possuem menores custos. Caso não houvesse esse mecanismo, as tarifas de esgoto poderiam ser mais caras 

do que as de água.  

 Com relação à cobrança pelo tratamento sem que haja prestação, a Agência concorda que nos casos 

em que não se configura a prestação dos serviços, não se faz jus a aplicação de tarifas dada a falta de fator 

gerador de cobrança. Entretanto, a partir das bases de dados enviadas pela Copasa à Arsae, não foram 

encontrados indícios de cobrança indevida, além de não haver registros de reclamações de usuários 

referentes à cobrança de esgoto tratado sem que haja tratamento em Jaboticatubas.  

 Assim sendo, a Arsae convida a usuária a formalizar sua queixa, apresentando casos concretos que 

levantem indícios de que não há prestação de serviços da Copasa e de que as tarifas estão sendo cobradas 

indevidamente. Quaisquer dados que atestem a inadequação de cobrança (de tarifas de água ou de esgoto) 

ou da qualidade do serviço também auxiliarão uma fiscalização no município. Para formalizar sua demanda, 

a usuária deve primeiramente entrar em contato com o teleatendimento da Copasa no telefone 115. Caso o 

prestador não solucione o problema, deve-se entrar em contato com a Ouvidoria do prestador, no telefone 

(31) 3207-7250. Se o problema ainda não for solucionado, deve-se entrar em contato com a Ouvidoria da 

Arsae, no telefone 0800 031 92 93. A partir de sua queixa, pode ser motivada uma fiscalização para averiguar 

a prestação do serviço.   

5.3 Cobrança por volume consumido 

Contribuição de Lucas Caldeira Alves: 

Propõe o fim da tarifa fixa e a cobrança apenas por volume consumido.  

Contribuição de Leandro Gama: 

Aponta que a cobrança deveria ser realizada pelo consumo efetivo, sem existência de taxa mínima, 

pois paga-se mais metros cúbicos do que o que foi consumido. 

Resposta:  

 O modelo de Tarifa Fixa adotado pela Agência substituiu o faturamento por “consumo mínimo” por 

unidade usuária, adotado pela Copasa até a Revisão Tarifária de 2016. No modelo de consumo mínimo, a 

primeira faixa de consumo do quadro tarifário é aquela em que, independentemente da quantidade 
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consumida, cada unidade paga um valor fixo em sua fatura. Se, por exemplo, a primeira faixa corresponde a 

de 0 m³ a 5 m³, quem consome 0 m³ paga o mesmo que quem consome 5 m³. Nas faixas seguintes, as faturas 

variam de acordo com o volume consumido apurado. A política de consumo mínimo traz um efeito perverso, 

que é o desestímulo à economia de água devido à impossibilidade de se reduzir a fatura pelo uso consciente 

do recurso. 

No modelo de faturamento por Tarifa Fixa, todas as unidades usuárias, de acordo com a categoria 

em que estão incluídas, pagam um valor fixo para fazer frente aos custos fixos do prestador associados à 

instalação e manutenção de infraestrutura (manutenção e depreciação dos ativos, por exemplo), custos que 

existem independentemente da quantidade consumida pelos usuários, garantindo, no entanto, seu acesso à 

rede coletiva. Assim, quem consome 0 m³ paga apenas a parcela fixa, enquanto quem consome 5m³ paga 

este valor fixo mais o valor relacionado ao consumo de 5 m³. Elimina-se a distorção existente no “consumo 

mínimo” de faturas iguais para consumos diferentes, visto que cada metro cúbico economizado irá de fato 

gerar redução na fatura. Frisa-se, portanto, que no modelo de Tarifa Fixa não se paga por mais metros cúbicos 

do que o que foi efetivamente consumido. Cada usuário paga exatamente o valor referente ao seu consumo 

acrescido da tarifa fixa. 

Importante ressaltar que quando a Arsae modifica o mecanismo, a nova Tarifa Fixa é sempre menor 

do que o valor cobrado por Consumo Mínimo. Segue abaixo exemplo referente à modificação da estrutura 

da Copasa na Revisão de 2016. A fatura daqueles que pagavam apenas o Consumo Mínimo era R$ 30,14. 

Com a mudança no mecanismo, todos que consumiam abaixo de 5 m³ passaram a arcar com menores 

valores15. 

 
Fonte: Tabela Tarifária Copasa 2015 e cálculos Arsae. 

 

 A cobrança de um componente fixo na tarifa é garantida por lei. O artigo 30 da Lei 11.445/07 (marco 

legal e institucional do saneamento básico) estabelece que: 

“Art. 30.  Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e 

cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em 

consideração os seguintes fatores: (...) 

                                                           
15 A informação é referente apenas à modificação na Estrutura Tarifária, calculada de forma a manter a receita do prestador intacta. 
Dessa maneira, os índices definidos da Revisão de 2016 não compõem os valores relativos às novas faturas. 
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IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 

qualidade adequadas;” (grifos nossos) 

 O setor de saneamento é intensivo em capital, o que implica altos custos fixos relacionados à 

disponibilização da infraestrutura para prestação dos serviços. Faz-se necessário garantir a cobertura de pelo 

menos parte destes custos via tarifa fixa.  

 Eliminar totalmente a cobrança de algum valor fixo inviabilizaria a prestação dos serviços, pois, 

conforme apontado anteriormente, tais custos prevalecem mesmo quando não há consumo algum de água.  

5.4 Esgotamento Sanitário 

Contribuição da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS): 

A AMAMS sugere alterações na cobrança do serviço de esgotamento sanitário e discute a estrutura 

de financiamento dos custos e investimentos em tratamento de esgoto. 

Resposta:   

 Antes de entrar no mérito das propostas apresentadas pela AMAMS, deve-se ressaltar três aspectos: 

1°) Os assuntos debatidos na contribuição são alvo da terceira fase de audiências públicas da revisão tarifária 

da companhia, que acontecerá em abril, quando tais tópicos serão colocados em discussão pública, através 

de audiência e consulta, e debatidos com maior profundidade; 2°) a Arsae realizou uma reunião com 

especialistas da sociedade civil (pesquisadores, representantes de ONGs e comitês de bacias, Ministério 

Público, Procon, entre outros) para discutir as atividades de esgotamento sanitário e sua cobrança, com 

intuito de subsidiar qualquer proposta apresentada pela Agência; e 3°) independente do modelo de cobrança 

adotado, a receita tarifária estimada para a Copasa é feita com base em cálculos de custos eficientes e 

remuneração de investimentos prudentes, de modo que qualquer modificação de preço para determinado 

serviço deverá implicar em variação inversamente proporcional sobre outras cobranças, com intuito de que 

a receita necessária ao equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços seja mantido.  

 A Arsae, ao longo de sua reavaliação da estrutura de cobrança dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário da Copasa, considerou três cenários para a tarifação de esgoto: a) manutenção 

da cobrança de coleta e tratamento (EDC e EDT); b) fim da cobrança de coleta (EDC); e c) fim da cobrança 

sobre o tratamento (EDT). Tais cenários foram apresentados a especialistas do setor de saneamento, que 

opinaram sobre o modelo que consideravam mais adequado à melhoria do saneamento em Minas Gerais, 

resultados que serão apresentados em nota técnica específica na terceira fase do processo de 

consultas/audiências públicas. 

 A lógica jurídica do faturamento por tarifas implica que a cobrança deve se dar quando há prestação 

do serviço, de modo a se mensurar o nível de consumo dos usuários. Desta forma, atrela-se valor cobrado ao 

nível de consumo e à complexidade do serviço. Ao se adotar a lógica de poluidor pagador, o usuário se torna 

responsável pela destinação adequada de seus resíduos, se responsabilizando por arcar com o custo dos 

serviços necessários ao afastamento e tratamento de forma individualizada, apesar de gerar um benefício 

coletivo. A Arsae também entende que esta lógica pode dificultar o acesso de pessoas de baixa renda a 

serviços de saneamento, causando aumento da desigualdade, piora nos indicadores de saúde de regiões 

fragilizadas e aumento da poluição ambiental. A Arsae possui, no entanto, limitações de atuação, uma vez 

que só é capaz de trabalhar com a receita tarifária gerada para o prestador através do pagamento dos 

usuários, o que dificulta a aplicação de política redistributivas que excedam subsídios como aqueles 

concedidos pela tarifa social, sem onerar excessivamente o restante da população. 
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 Um segundo ponto relevante a se considerar está no fato de que a prestação de serviço de 

saneamento da Copasa segue, no modelo atual de gestão, uma lógica de direito privado. Neste cenário, a 

discussão da expansão dos serviços perpassa por avaliações financeiras de viabilidade, de modo que o fim da 

cobrança por tratamento poderia tornar desinteressante a prestação de tal serviço, implicando em maiores 

dificuldades para a universalização do tratamento de esgoto. Atualmente a Copasa já aponta limitações na 

expansão da prestação dos serviços de esgotamento dados os elevados custos, que dificultam a viabilização 

de novos sistemas. 

  Quanto ao uso de recursos dos entes públicos federal e estadual para financiar parte das tarifas de 

esgotamento, cabe iniciativa aos governos envolvidos. O poder de ação da Arsae se limita ao escopo de 

normatização da prestação dos serviços e a relação entre prestador, usuário e município. Portanto, cabe à 

administração direta do poder executivo tomar tais decisões de alocação de orçamento 

Contribuição de Guilherme Bove Canassa, representando a procuradoria do município de 

Conquista: 

Sugere a aplicação da tarifa de tratamento de esgoto no município e o pagamento de parte das 

faturas pela prefeitura. 

Resposta:  

 A cobrança de tarifa é caracterizada pela efetiva prestação do serviço, não devendo o consumidor 

pagar as tarifas referentes a serviços que não foram prestados. Como a prestação dos serviços de 

esgotamento é recente no município, a Arsae não dispõe de informações básicas para realização de 

avaliações preliminares que possam levantar indícios de inadequações sobre a cobrança. A Arsae convida o 

município a formalizar sua queixa através de um ofício, apresentando casos concretos que levantem indícios 

de que não há prestação de serviços da Copasa e de que as tarifas estão sendo cobradas indevidamente 

(fotos e faturas com a cobrança), permitindo que a Arsae priorize uma fiscalização para o município. 

Quaisquer dados que atestem a inadequação de cobrança (de tarifas de água ou de esgoto) ou da qualidade 

do serviço também auxiliarão em uma fiscalização no município. Caso seja observado estes indícios de 

irregularidade, a Agência providenciará fiscalização econômica e operacional para avaliação da prestação de 

serviços e o devido ressarcimento de valores que possam ter sido cobrados indevidamente. 

 Em respeito à segunda demanda, a cobrança gradativa não pode ser aplicada no caso mencionado. 

Há nova prestação de serviço para os moradores do município de Conquista, de modo que o impacto 

provocado nas contas é justificável, com reflexos positivos diretos sobre a saúde da população e a qualidade 

do meio ambiente no município. Em relação ao pagamento de parte do valor das faturas pela Prefeitura, é 

possível, sob demanda, que a Arsae faça uma análise dos impactos financeiros provocados por tal medida. 

Neste caso é possível estimar os impactos em duas direções: a) Prefeitura apresentaria cenários à Arsae do 

que deseja financiar com o orçamento do município e recebe uma estimativa dos custos envolvidos feito pela 

Agência (ex.: Prefeitura deseja arcar com 100% ou 50% das tarifas de esgoto); b) prefeitura envia o valor do 

recurso que possui disponível para financiar parte dos serviços da Copasa e a Arsae avalia o impacto que será 

provocado nas contas dos usuários (ex.: Prefeitura possui R$ 30.000,00 mensais para financiar as faturas de 

esgoto). Caso opte por arcar com parte dos valores cobrados a partir dos estudos feitos, deve-se entrar em 

contato com a Copasa para que a Companhia operacionalize, após negociação entre as partes, uma forma 

de faturamento dentro do município de acordo com o modelo preferido e para que seja assinado um aditivo 

de contrato de programa que ratifique o formato de faturamento acordado entre as partes. É importante 

que se assegure mecanismos de controle e transparência para que quaisquer órgãos de fiscalização 
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verifiquem a destinação dos recursos e para que seja comprovado que de fato os recursos são destinados à 

modicidade tarifária para os usuários. 

5.5 Data base da Revisão Tarifária e dos reajustes do ciclo tarifário 

Contribuição da Copasa 

Manter a vigência da Revisão Tarifária no dia 13 de maio, com a aplicação das novas tarifas em 13 de 

julho de 2017, fazendo-se a compensação das diferenças de maio e junho no período de julho de 2017 a abril 

de 2018, de modo a garantir que nos anos subsequentes os reajustes tarifários se mantenham na vigência 

de 13 de maio. 

Resposta 

Contribuição não acatada. 

A Arsae manterá as datas de divulgação e aplicação de novas tarifas conforme apresentado na Nota 

Técnica CRFEF 37/2016. A data de publicação das tarifas construídas a partir deste processo de revisão 

tarifária permanece, portanto, no dia 13 de junho de 2017, com aplicação a partir de 13 de julho. 

Os reajustes tarifários subsequentes respeitarão o prazo mínimo legal de 12 meses, sendo 

publicados, neste ciclo tarifário, nos meses de junho de 2018, 2019 e 2020. 

A Arsae destaca que serão consideradas compensações pela defasagem de dois meses das alterações 

tarifárias. 

5.6 Repasses Tarifários 

Contribuição Copasa 

Estabelecer política para regular os Repasses Tarifários, aplicável a todos os municípios por ocasião 

da negociação ou renovação de concessão, desde que o resultado operacional destas se apresente positivo, 

para criação do Fundo Municipal de Saneamento, com as seguintes diretrizes básicas, sem prejuízo de outras 

que possam ser estabelecidas: 

a) Destinação de até 4% da Arrecadação mensal dos serviços de água e de esgoto da concessão, 

líquida de custos com arrecadação e impostos (PIS/Pasep e Cofins), considerando o impacto 

do percentual nos resultados finais da concessão e desde que estes se mantenham positivos. 

b) Coobrigação da prefeitura de destinar ao fundo, como contrapartida, o valor das contas 

mensais de água e esgoto de todos os órgãos públicos municipais. 

c) Delimitação das finalidades específicas para aplicação dos recursos do FMS. 

Resposta 

Proposta acatada. 

A mudança de posição da Arsae (Nota Técnica CRFEF 36/2016) se dá em função da vinculação do 

repasse tarifário a um fundo municipal de saneamento básico. Entende-se, com esta nova proposta, que o 

recurso voltaria para o saneamento básico e não para outras destinações. 

Portanto, a Arsae irá trabalhar numa proposta para consideração dos repasses tarifários na 

composição das tarifas. Esta proposta será apresentada na 3ª Audiência Pública da 2ª etapa da Revisão 

Tarifária da Copasa, que se dará de 17 de abril a 17 de maio de 2017. 
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5.7 Investimentos na Copanor 

Contribuição Copasa 

Incluir na Receita Requerida da Copasa, anualmente, o montante de R$ 40 milhões, com o gross up 

necessário dos impostos diretos (IR, PIS e Cofins), para repasse à Copanor, visando gerar funding para custeio 

de obras em andamento, manutenção e implantação de novos sistemas de água e esgoto no âmbito daquela 

Empresa. 

Resposta 

Proposta acatada. 

A Arsae trabalhará numa proposta para consideração dos recursos para investimentos na Copanor 

na composição das tarifas. Esta proposta será apresentada na 3ª Audiência Pública da 2ª etapa da Revisão 

Tarifária da Copasa, que se dará de 17 de abril a 17 de maio de 2017. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As contribuições realizadas no âmbito da Audiência Pública nº 13/2016 foram analisadas nesta Nota 

Técnica, trazendo alterações às propostas iniciais da Arsae e ao texto das Notas Técnicas colocadas em 

discussão.  Estão publicadas na página da Audiência Pública nº 13/2016, no site da Arsae-MG, as Notas 

Técnicas CRFEF 46/2017, 47/2017, 48/2017, 49/2017 e 50/2017 (versões após audiência pública), com as 

alterações expostas nesta nota técnica.  

Além disso, as contribuições culminaram em alterações pontuais nas Notas Técnicas CRFEF 38/2016 

- Classificação Regulatória e CRFEF 39/2016 - Base de Ativos Regulatória, publicadas na primeira fase do 

processo de consultas, após a Audiência Pública n° 12/2016. Ambos os documentos serão substituídos na 

página da AP nº 12/2016 no site da Arsae, com as alterações descritas a seguir. 

Em relação à Classificação Regulatória, as rubricas contábeis referentes a PIS/Cofins sobre “outras 

receitas operacionais”, que estavam no grupo “tributos e outras obrigações” e subgrupo “PIS e Cofins”, foram 

reclassificadas para o grupo “receitas” e subgrupo “outras receitas”, passando a ter o mesmo tratamento 

dado ao PIS/Cofins sobre outras receitas financeiras. A explicação para a alteração está no tópico 4.3 desta 

nota técnica. 

Já no que se refere à metodologia da Base de Ativos Regulatória, no capítulo 3 da NT CRFEF 39/2016 

constava que os ativos acessórios seriam remunerados a uma taxa inferior à taxa de remuneração dos ativos 

essenciais. Conforme explicado no tópico 2.1 desta nota técnica, essa diferenciação não será aplicada nesta 

Revisão, e toda a Base de Remuneração Regulatória será remunerada pela mesma taxa. 
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