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Revisão Tarifária da Copasa

1ª Etapa

o Finalizada em abr/16;

o Aumento tarifário de 13,90%:

• Ajuste de Mercado; Reajuste; Fator de 
Prodtv.

o Alteração da Estrutura Tarifária:

• Fim do Consumo Mínimo;

• Instituição da Tarifa Fixa e Tarifa Variável;

• Adequação na progressividade das Tarifas.

2ª Etapa

o Início: set/16 e Fim: jun/17;

o Processo completo de reconstrução das tarifas:

• Definição da remuneração regulatória;

• Estabelecimento de incentivos tarifários.

o Alterações no processo de revisão:

• Ampliação do processo de consulta;

• Reuniões técnicas;

• Metodologia → Aplicação.

2ª Etapa



2ª Etapa da Revisão Tarifária

1ª Fase

oDe 05 de set a 14 de out/16;

o Temas:

• Pauta geral da Revisão Tarif.;

• Classificação Regulatória;

• Metodologia da Base de 
Remuneração Regulatória.

2ª Fase

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

oDiscussão de metodologias para 
definição da Receita Tarifária:

• Custos Operacionais Eficientes;

• Taxa de Remuneração;

• Necessidade de Capital de Giro;

• Outras Receitas;

• Receitas Irrecuperáveis.

3ª Fase

oDe 19 de abr a 19 de mai/17;

o Resultado Final;

o Regras Ciclo Tarifário (4 anos):
• Incentivos tarifários;

• Estrutura tarifária;

• Matriz de Risco;

• Avaliação de Ativos p. ciclo;

• Capacidade de Pagamento;

• Regras de Reajustes;

• Proteção de Mananciais;

• Subsídio Copanor; e

• Repasse para fundos municipais.

3ª Fase



2ª Etapa da Revisão Tarifária

• A reconstrução das tarifas da Copasa envolve a definição de três componentes:

1
• Mercado de referência

2
• Receita Tarifária

3
• Estrutura tarifária



Mercado de Referência

Mercado

de

Referência

o Análise do comportamento do número de usuários e 
volumes consumidos;

o Referência inicial: últimos 12 meses até resultado final da 
revisão.

o Receita Autorizada nos últimos 12 meses:
• Tarifa Base: R$ 4.273 milhões
• Tarifa Aplicação: R$ 4.203 milhões

o Informações a serem atualizadas após Audiência Pública.



Receita Tarifária

Receita

Tarifária

Custos Operacionais

Tributos e outras obrigações

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas



Custos Operacionais

Custos Operacionais

Impostos e Taxas

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas

Tributos e outras obrigações

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas

o Gastos com pessoal, energia elétrica, material de tratamento, 
serviço de terceiros, etc. nos últimos 12 meses;

o Análise dos registros contábeis → Classificação Regulatória:

• Nota Técnica CRFEF 38/2016 (Primeira Fase de AP);

o Avaliação de Eficiência → Aplicação Fator de Produtividade:

• Catch-up e Deslocamento da Fronteira: Sem glosas dos custos operac.;

• Ajuste pelo PDV’s da Copasa: Acréscimo de 1,79% nos custos;

• Impacto na receita tarifária: 0,87%.

o Saldo final (s/inflação): R$ 2.123 milhões.



Tributos e outras obrigações

Custos Operacionais

Tributos e outras obrigações

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas

Custos Operacionais

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas

o Inclusão de itens como PIS/Cofins, TFAS e outros tributos;

o Considerado integralmente (neutralidade para o prestador);

o Adição de parcela para ações de Proteção de Mananciais:

• Adição de 0,5% da receita direta do exercício anterior;

• Referência: Lei Piau (12.503/97);

• Tratamento regulatório para o programa Pró Mananciais da Copasa;

• Acompanhamento dos gastos pela Arsae e compensações financeiras;

• Nota Técnica CRFEF 51/2017.

o Saldo final (s/inflação): R$ 321 milhões.



Custos de Capital

Custos Operacionais

Impostos e Taxas

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas

Custos Operacionais

Tributos e outras obrigações

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas

o Recuperação e remuneração do capital investido pela Copasa;

• Reinvestimento; Pgto. de empréstimos; Pgto. de tributos (IR e CSLL) e remuneração 
dos acionistas e funcionários.

o Para o cálculo dos custos de capital:

• Taxa de remuneração regulatória → 13,02% (real e antes dos impostos);

• Base de ativos regulatória (BAR) → R$ 9,169 bilhões*;

• Necessidade de capital de giro (NCG) → R$ 106 milhões.

o Resultado dos custos de capital: R$ 1,81 bilhões

• Depreciação regulatória: R$ 602 milhões;

• Remuneração regulatória: R$ 1,19 bilhões;

• NCG: R$ 13,8 milhões.

* Valor sujeito a atualização (base de ativos: jun/16 → dez/16) e a redução pela 
verificação de ativos.



Receitas Irrecuperáveis

Custos Operacionais

Impostos e Taxas

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas

Custos Operacionais

Tributos e outras obrigações

Custos de Capital

Outras Receitas

o Prejuízo com faturas vencidas e que não serão quitadas;

o Valor incluído na receita do prestador;

o Análise da Curva de Envelhecimento das Faturas Vencidas:

• Faturas em aberto até agosto de 2016;

• Média de inadimplência após 32 a 36 meses de vencimento;

• 1,81% da receita: R$ 73 milhões (s/inflação).

o Atualização do resultado após AP.



Outras Receitas

Custos Operacionais

Impostos e Taxas

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas

Custos Operacionais

Tributos e outras obrigações

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

o Outras receitas obtidas pela Copasa fora da atividade finalística;

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

o Dedução da receita tarifária:

• Para cada grupo de outras receitas, um percentual dedução da receita;

• Nota Técnica CRFEF 50/2017 (AP 13/2016);

• Saldo a ser deduzido (s/inflação): R$ 213 milhões.

o Valor a ser atualização após a AP.



Receita Tarifária

Receita

Tarifária

R$ 4.114 mi

Custos Operacionais

Tributos e outras obrigações

Custos de Capital

Receitas Irrecuperáveis

Outras Receitas

R$ 2.123 mi

R$ 321 mi

R$ 1.810 mi

R$ 73 mi

- R$ 213 mi



Reajuste tarifário

o Além da reconstrução da tarifa, a Revisão também contempla o reajuste em função da inflação 
de determinado período;

o Em função da mudança da data-base: 14 meses de inflação;

o Escolha dos índices de inflação mais apropriados aos custos do prestador:

• Cesta de índices mais aderente à realidade da prestação do serviço;

• Inflação calculada diferente dos índices de preços mais conhecidos (IPCA, INPC, IGP-M).

o Inflação calculada: 3,82% → R$ 155,7 milhões.

o Atualização após AP (especialmente, as tarifas de energia elétrica).



Índice de Reposicionamento

o Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT): Índice aplicado sobre a receita tarifária base vigente para se chegar 
na nova receita tarifária base;

o Receita Tarifária Base: Receita que servirá para os cálculos tarifários futuros e não é afetada pelos componentes 
financeiros;



Componentes Financeiros

o Componentes financeiros: São compensações que visam manter a neutralidade da receita do prestador;

o Componentes financeiros considerados nesta Revisão:

• Compensação de itens não administráveis (antiga CVA);

• Compensação da Tarifa Social;

• Custos Regulatórios;

• Compensações pela alteração da data de aplicação das novas tarifas;

• Repasse tarifário a fundos municipais; e

• Subsídio tarifário para Copanor.

o Saldo a ser acrescido a receita tarifária base para composição do resultado final da Revisão Tarifária.



Efeito Tarifário Médio

o Efeito Tarifário Médio (ETM): Índice a ser aplicado sobre a receita tarifária de aplicação vigente para se chegar na 
nova receita de aplicação;

o Receita Tarifária de Aplicação: Receita obtida pelo faturamento com as tarifas percebidas pelos usuários. Esta 
receita percebe os efeitos dos componentes financeiros;

o ETM → Índice que indica a variação a ser percebida, em média, pelos usuários.

o O resultado final ainda pode sofrer alterações em função de:

• Atualizações de informações (contabilidade e mercado) e dos índices de inflação (especialmente, energia elétrica);

• Verificação de ativos → Processo em andamento (fim das verificações em campo → meados de maio/17);

• Aceitação de contribuições pertinentes realizadas durante o período da audiência pública.



Resultado da Revisão Tarifária

o Considerando o resultado das duas etapas da Revisão Tarifária:

Aumento além da 
inflação do período



oModificação da relação Água x Esgoto
EDT – 90%           92,5% (em quatro anos, atingirá 100%)
EDC – 50%           37,5% (em quatro anos, tarifa será extinta)

Estrutura Tarifária

o Ajustes na progressividade:
• Tarifa mais progressiva para a categoria Residencial – Subsidiada abaixo de 10m³ e elevada acima de 40m³;

• Tarifa menos progressiva para categorias não-residenciais – Consumo muito relacionado à escala de produção.

o Ajuste na meta de cadastramento da Tarifa Social;

o Mudança nos percentuais referentes à categoria Residencial Social – Capacidade de pagamento;

Estrutura Tarifária

Regra de distribuição da 
receita tarifária entre os 

usuários do mercado



Estrutura Tarifária - Impactos tarifários

o Com as alterações propostas, o impacto nas faturas de cada usuário será diferente a depender 
da categoria, volume consumido de água e serviço prestado (Água, EDC e EDT):

• Maiores impactos nas faturas de usuários atendidos pelos serviços de Água e EDT

• Impactos negativos para quase todos os usuários atendidos pelos serviços de Água e EDC

Volume

m³ Atual Nova R$ %

0 14,15 14,64 0,49 3,46%

5 17,85 19,29 1,44 8,07%

10 31,79 34,23 2,44 7,66%

15 60,99 65,20 4,22 6,91%

20 95,09 102,12 7,04 7,40%

25 130,88 142,38 11,50 8,79%

30 166,67 182,63 15,97 9,58%

Faturas Residenciais - Água

Fatura em R$ DiferençaVolume

m³ Atual Nova R$ %

0 21,23 20,13 -1,10 -5,18%

5 26,83 26,53 -0,30 -1,12%

10 47,75 47,07 -0,68 -1,42%

15 91,54 89,66 -1,88 -2,06%

20 142,70 140,42 -2,27 -1,59%

25 196,39 195,77 -0,62 -0,31%

30 250,08 251,12 1,05 0,42%

Faturas Residenciais - Água e EDC

Fatura em R$ DiferençaVolume

m³ Atual Nova R$ %

0 26,89 28,18 1,29 4,80%

5 33,94 37,13 3,19 9,40%

10 60,43 65,88 5,45 9,02%

15 115,91 125,51 9,60 8,28%

20 180,70 196,58 15,88 8,79%

25 248,70 274,07 25,37 10,20%

30 316,70 351,56 34,86 11,01%

Faturas Residenciais - Água e EDT

Fatura em R$ Diferença



Regras para o ciclo tarifário

o Nos reajustes atualização inflacionária e aplicação de regras preestabelecidas na Revisão Tarifária:

jul/17 1º ano do ciclo jul/18 2º ano do ciclo jul/19 3º ano do ciclo jul/20 4º ano do ciclo jul/21

1ª Revisão Tarifária Reajuste Reajuste Reajuste 2ª Revisão Tarifária

1º ciclo tarifário de 4 anos

Fator X

Fator de 
Produtividade

Fator de Qualidade

Fator de Incentivo ao 
Controle de Perdas

Componentes 
Financeiros

Custos não administráveis

Custos regulatórios

Tarifa Social

Outras compensações (Pró-mananciais, 
JCP, subsídio à Copanor, repasses a 

fundos municipais e mudança da data)

Estrutura 
Tarifária

Trajetória

Capacidade de 
Pagamento



Incentivos Tarifários

o Aumentos ou reduções de tarifa a depender do desempenho da Copasa em determinados 
aspectos da prestação do serviço;

o Ações incentivadas ao longo do ciclo tarifário:

• Tratamento de esgoto e Combate a perdas na distribuição de água;

o Tratamento de Esgoto: 

• Ampliação da abrangência do serviço – Foco do incentivo;

• Regulação por Menu: Copasa optará por uma meta a ser perseguida ao longo de 4 anos.

o Combate a perdas na distribuição de água:

• Melhoria na medição da produção e do consumo de água tratada;

• Após 2 anos, definição de uma meta para redução de perdas após discussão em Audiência Pública.



Subsídio tarifário à Copanor

o Contribuição na Audiência Pública nº 13/2016 → Ameje e Copasa;

o Dificuldades operacionais e de investimentos da Copanor, por diversas razões:

• Escassez de fontes de recursos (FES e tarifas da Copanor → somente custos operacionais);

o Aumento nas tarifas da Copasa para financiar investimentos na Copanor:
• R$ 40 milhões anuais → Aporte de capital da Copasa na Copanor;

• Impacto de 1,3% nas tarifas da Copasa (pgto. de impostos (PIS/Cofins, IR e CSLL)).

o Caráter de subsídio inter-regional, que visa atender à finalidade de universalização dos serviços de abastecimento
de água e esgoto;

o Fiscalização econômico-financeira pela Arsae para controle e acompanhamento do uso dos recursos do subsídio:

• Instituição de controles contábeis e extracontábeis (conta bancária separada para aplicação do recurso na Copanor p. ex.);

• Exigência de planejamento das ações de investimento;

• Transparência do repasse e uso dos recursos; e

• Mecanismos de compensação tarifária para assegurar a adequação do repasse e do uso dos recursos.



Repasse tarifário a fundos municipais

o Atualmente a Copasa faz o repasse financeiro, com caráter comercial, para seis municípios: Alfenas, Andradas, Belo
Horizonte, Divinópolis, Januária e Pompéu;

o Na Audiência Pública 13/2016 (2ª fase), o prestador realizou uma proposta, com seguinte destaque:
• Reconhecimento nas tarifas de até 4% da arrecadação nos municípios superavitários para envio do recurso a Fundos Municipais de Saneamento;

• Procuradoria da Arsae → Proposta não possui respaldo legal.

o Proposta a ser detalhada e posta em discussão pela Arsae após a Revisão Tarifária:
• Reconhecimento tarifário de repasse a fundos municipais para todos os municípios regulados nos termos do art. 13 da Lei Federal 11.445/2007;

• Exigência de Planos municipais de saneamento básico e de Fundos municipais para saneamento (universalização dos serviços);

• Possibilidade de reconhecimento nos reajustes tarifários;

• Ampla discussão com outros atores (Municípios, TCE e MP) para normatização regulatória e acompanhamentos dos recursos.

o Regra de transição para a Revisão Tarifária 2017:

• Em função da política adotada pela Copasa, reconhecimento transitório dos repasses;

• Atendimento a condicionantes já colocados pela Lei Federal 11.445/2007 (art.13);

• Apresentação de documentos solicitados à Copasa até 22 de maio para reconhecimento.



o Regra para realizar revisões tarifárias em função de alterações no consumo dos usuários;

o Redução do consumo → Queda na Receita e mesmo custo → Desequilíbrio econômico do prestador;

o Possibilidade de Revisão Extraordinária;

Risco de Mercado

o Baseado no consumo médio por unidade usuária definido na Revisão Tarifária (9,31 m³/economias) foram criadas 
faixas de variação do risco de mercado;

o Dentro de cada uma das faixas o risco é alocado ou para prestador, ou para usuário. 

Variações no consumo (m³/economia) Ações da Arsae

Entre: - 7% a + 7%
Nenhuma. Risco associado à atividade. A empresa arca com as perdas com a 

variação negativa e em contrapartida lucra no caso de uma variação positiva.

Abaixo de - 7%
Avaliação do cenário pela Arsae. Caso seja pertinente, se dará ínicio ao 

processo de Revisão Extraordinária. Caso contrário, o risco é do prestador.

Acima de + 7%
Avaliação do cenário pela Arsae. Caso seja pertinente, se dará ínicio ao 

processo de Revisão Extraordinária. 

Abaixo de - 13%
O prestador enviará a agência pedido de Revisão Extraordinária. Caso seja 

pertinente, se dará ínicio ao processo de Revisão Extraordinária

Acima de + 13%
Arsae apura o crescimento do mercado e dá início ao processo de Revisão 

Extraordinária.



Diretrizes e regras para avaliação dos ativos

Avaliação dos ativos para

próximo ciclo tarifário

o Método de Remuneração → Valor histórico corrigido – Enfoque contábil;

o Auditoria e Certificação → Verificação das práticas contábeis para construção do Banco Patrimonial;

o Inclusão de novas informações no banco de ativos da Copasa;

o Princípios de Investimentos:

• Uso e Utilidade;

• Prudência: Escolha técnica dos investimentos e Banco de Preços.

o Plano Anual de Investimentos em Ativos;

o Gestão de Ativos:

• Recomendação de implementação e certificação ISO 55.000.



Capacidade de Pagamento

o Observação do princípio da modicidade tarifária para os ajustes tarifários promovidos pela Arsae;

o Avaliação do impacto das tarifas de água e de esgoto nos orçamentos familiares;

o Uso do valor de referência de 3% → UNDP (2006);

o Caso as tarifas residenciais extrapolem o percentual de 3%:

• Proposta de alteração do subsídio cruzado entre categorias residenciais e não-

residenciais (comercial, industrial e pública).

o Para esta revisão, proposta de alteração de subsídios da Categoria Social (-50%).

Faturamento com Tarifas Vigentes (Consumo de referência)
Renda de referência para a categoriaIndicador de Impacto →



3ª fase de Audiências Públicas

• Nota Técnica CRFEF 51/2017 – Programa de proteção de mananciais;

• Nota Técnica CRFEF 52/2017 – Estrutura tarifária; 

• Nota Técnica CRFEF 53/2017 – Capacidade de pagamento dos usuários;

• Nota Técnica CRFEF 54/2017 – Risco de mercado;

• Nota Técnica CRFEF 55/2017 – Incentivos tarifários;

• Nota Técnica CRFEF 56/2017 – Diretrizes para avaliação de ativos;

• Nota Técnica CRFEF 57/2017 – Repasse para fundos municipais;

• Nota Técnica CRFEF 58/2017 – Subsídio tarifário para Copanor; e

• Nota Técnica CRFEF 59/2017 – Resultado preliminar da Revisão Tarifária.

Publicação Resultado 
Final

13 de junho de 2017



Revisão Tarifária da Copasa
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