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GLOSSÁRIO
Reajuste Tarifário: atualização das tarifas em relação aos efeitos da inflação sobre os custos do prestador.
Revisão Tarifária: atualização das tarifas com a reavaliação das condições da prestação dos serviços e de mercado,
com o estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à eficiência, à expansão e à melhoria da qualidade
dos serviços.
Economias (ou unidades usuárias) de água e esgoto: imóvel ou parte de um imóvel que é objeto de ocupação
independente que utiliza os serviços públicos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, mesmo que
por meio de ligação única.
Ligações de água e esgoto: conexão do ramal predial ou residencial à rede pública de distribuição de água ou de
coleta de esgoto. Uma ligação pode atender uma única economia ou várias, no caso de prédios.
Volume medido de água: volume medido no hidrômetro, mensurado em metros cúbicos (1 m³ = 1.000 litros).
Volume faturado de água: volume de água considerado para cálculo da fatura. Esse volume pode ser diferente do
medido em casos de erro de medição ou impossibilidade de hidrometração que exijam o cálculo da fatura por
meio de uso presumido, por exemplo.
Período de Referência (PR0 e PR1): período de vigência das tarifas. O PR0 compreende os meses em que a tarifa a
ser ajustada vigorou, enquanto o PR1 refere-se aos meses em que vigorarão as novas tarifas. No caso deste
reajuste, o PR0 é out/2017 a dez/2018 e o PR1 jan/2019 a dez/2019.
Receita Tarifária: receita operacional de água e esgoto do prestador.
Receita Requerida (RR): receita total necessária para cobrir os custos do prestador, de acordo com as
considerações regulatórias. A Receita Tarifária é construída de forma que, somada ao valor de outras receitas não
advindas das tarifas, totalize o valor da Receita Requerida.
Receita Tarifária base (RT0 base e RT1 base): receitas tarifárias que servirão de base para os cálculos tarifários
futuros, sendo a RT0 faturada com as tarifas vigentes e a RT1 com as novas tarifas. A RT0 base é calculada através
da aplicação das tarifas base sobre o número de economias e o volume medido durante o período de referência.
As receitas “base” diferenciam-se das receitas de “aplicação” pelo fato de não terem interferência de
Componentes Financeiros (CF).
Componentes Financeiros: ajustes ou compensações relativas, geralmente, ao período anterior, que afetarão as
tarifas do período tarifário seguinte. Compreendem principalmente ressarcimentos ao usuário (e vice-versa) por
diferenças entre valores previstos e realizados e ressarcimento ao prestador por custos regulatórios, além de
outros componentes de caráter temporário na composição das tarifas.
Receita Tarifária de aplicação (RT0 aplicação e RT1 aplicação): receitas tarifárias após consideração dos
Componentes Financeiros (positivos ou negativos), que afetarão apenas as tarifas do próximo período tarifário,
não incorporando às tarifas de modo permanente. (RT0 aplicação = RT0 base ± CF e RT1 aplicação = RT1 base ± CF).
Índice de Reajuste Tarifário (IRT): relação entre as novas tarifas e as tarifas em vigor, sem considerar possíveis
compensações financeiras referentes ao período anterior, que sejam efetuadas através de aumento ou redução
do índice final, mas que não compõem as tarifas base.
Efeito Tarifário Médio (ETM): índice de aplicação sobre as tarifas, que efetivamente é percebido pelos usuários e
pelo prestador, após a consideração de acréscimos ou reduções de compensações referentes ao período anterior.
Estrutura Tarifária: forma em que as tarifas são praticadas, com determinada distribuição entre categorias de
usuários (residencial, residencial tarifa social, comercial, industrial e pública), faixas de consumo (em m³, ou 1.000
litros) e serviços (água, esgotamento dinâmico e esgotamento estático).
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1. Introdução
Esta nota técnica detalha os cálculos do Reajuste Tarifário de 2018 da Copanor, de modo a subsidiar
e dar embasamento técnico às decisões da Diretoria Colegiada da Arsae-MG, que serão formalizadas em
resolução específica.

1.1. Ciclo tarifário
Nos anos de 2016 e 2017, a Arsae-MG realizou Revisões Tarifárias para a Copanor. A princípio, foi
estabelecido que continuariam sendo realizadas revisões anuais, com o intuito de garantir o equilíbrio
econômico-financeiro da companhia. Porém, por meio da Comunicação Externa nº 49/2018, a Copanor
solicitou a postergação da revisão, para que fossem considerados os custos de capital, a partir do
aprimoramento e conclusão do Banco Patrimonial. No entanto, para consideração dos custos de capital, são
necessários procedimentos de verificação contábil e em campo sobre os ativos, que demandam informações
específicas por parte do prestador e tempo de execução por parte da agência, não sendo possível sua
finalização em 2018. Assim, a Revisão Tarifária da Copanor foi adiada para 2019.
Para o ano de 2018, optou-se pela realização de um Reajuste Tarifário, que visa manter a
neutralidade dos custos frente a efeitos inflacionários, incorporando também componente financeiro para
compensar desvios de projeção referentes ao período anterior.

1.2. Pedido de reajuste
No dia 06 de novembro de 2018, por meio da Comunicação Externa nº71/2018, a Copanor solicitou
o reajuste tarifário anual, reiterando a importância da realização de Revisão Tarifária no primeiro semestre
de 2019.

2. Metodologia de reajuste tarifário
2.1. Procedimentos de reajuste
No cálculo de cada reajuste, a Receita Tarifária Base inicial (RT0) é dada pela incidência das Tarifas
Base vigentes sobre o mercado do período de referência (volume faturado e total de economias). A RT 0 é
então distribuída entre os itens considerados no ciclo tarifário, de acordo com os percentuais da Receita Base
definidos no reajuste/revisão anterior (seção 3.1). Os valores obtidos para cada elemento serão reajustados
pelo índice de inflação mais apropriado (seção 3.2). Dessa forma, o impacto da inflação sentido pelo
prestador será mensurado pela Arsae-MG pela média dos índices inflacionários selecionados, ponderados
pelo peso de cada custo na receita.
Por fim, são considerados os Componentes Financeiros (seção 4.1), os quais não devem se incorporar
à base tarifária. Por isso, são definidas duas tabelas tarifárias, a partir de duas receitas distintas:


Receita tarifária base, sem interferência de Componentes Financeiros e que servirá de base para os
cálculos tarifários futuros;



Receita tarifária de aplicação, com consideração de Componentes Financeiros (positivos ou
negativos) e que determinará as tarifas aplicadas no faturamento de usuários no próximo período
tarifário.
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A receita tarifária base (seção 3) é composta conforme figura abaixo. A variação da receita tarifária
base nos reajustes gera o Índice de Reajuste Tarifário (IRT).
Receita
Tarifária
Base

Custos
Operacionais

Tributos e
Outras
Obrigações

Custos de
Capital

Receita
Irrecuperáveis

Outras
Receitas

Já a receita tarifária de aplicação (seção 4) corresponde à soma abaixo, e sua variação gera o Efeito
Tarifário Médio (ETM).
Receita Tarifária
de Aplicação

Receita Tarifária
Base

Componentes
Financeiros

2.2. Definição dos momentos 0 e 1 (M0 e M1) e do Período de Referência (PR0)
Define-se o momento 0 (M0) como o momento em que as tarifas que estão vigentes foram aplicadas.
As tarifas atuais da Copanor começaram a vigorar no dia 1º de outubro 2017 (Resolução 98/2017). Já o
momento 1 (M1) é janeiro de 2019, para quando serão autorizadas as novas tarifas. O Período de Referência
(PR0) compreende os quinze meses que vão do M0 até antes do M1, isto é, outubro de 2017 a dezembro de
2018.

2.3. Definição do Mercado de Referência (MR) e Receita Tarifária no momento 0 (RT0)
O Mercado de Referência, como regra geral, constitui-se no mercado incorrido durante o PR0, ou
seja, os volumes faturados e número de economias no período em análise. Quando há uma meta de
cadastramento na categoria Residencial Social, como é o caso da Copanor, realiza-se um ajuste nos mercados
incorridos das categorias Residencial e Residencial Social com relação aos percentuais de cadastramento
estabelecidos como meta no período anterior. Para as categorias não-residenciais, utiliza-se o mercado
incorrido sem ajustes. Como o Período de Referência desse reajuste foi de 15 meses, foram utilizados os
dados de outubro/17 a dezembro/181 proporcionalizados para 12 meses.
Os gráficos abaixo mostram a evolução do número de economias e de volumes faturados nos meses
deste PR em relação aos mesmos meses do período anterior. No mês de outubro de 20182, a Copanor
atendeu a 100.057 economias de água, faturando um volume de 762.987 m³.
Percebe-se um comportamento praticamente em linha do número de economias em todo o período
observado. Com relação ao volume faturado, embora com maior oscilação no período, a variação média foi
apenas de 0,30% sem considerar os meses com previsão. Observa-se redução expressiva do volume faturado
de abril a julho, especialmente do ano de 2018.

1
2

Dados disponíveis: outubro/17 a outubro/18. Previsão Arsae: novembro/18 e dezembro/18
Último mês com informações disponibilizadas para a Arsae-MG até este momento.
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Gráfico 1 – Comparativo do número de economias (unidades usuárias) de água

Fonte: cálculos da Arsae-MG a partir de dados do prestador.

Gráfico 2 – Comparativo de volume faturado de água (em m³)

Fonte: cálculos da Arsae-MG a partir de dados do prestador.
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3. Receita Tarifária Base
3.1. Receita Tarifária base inicial (RT0 base)
A Receita Tarifária base para este ciclo tarifário foi definida na Revisão Tarifária de 2017. No reajuste,
o valor de referência de cada elemento de custo é obtido com base no peso a ele atribuído na revisão. A RT1
base daquele processo foi de R$ 30.859.712. Essa era a receita resultante da aplicação das tarifas “base” da
revisão de 2017 sobre o mercado (volume faturado e nº de usuários de cada categoria e faixa de consumo)
previsto. Porém, como o mercado observado foi maior do que o esperado, a receita base observada, que é
a RT0 base deste reajuste, foi 1,17% maior: R$ 31.221.7513.
O Quadro 1 mostra a distribuição dessa receita entre os grupos e subgrupos definidos na revisão
tarifária. Assim, os valores da coluna à esquerda refletem quanto a Copanor estava efetivamente auferindo
para custear cada item de despesa. Esses são os valores a serem reajustados.
Quadro 1 – Composição da Receita Base inicial

Fonte: cálculos da Arsae-MG a partir de informações do prestador

3

Mercado de out/17 a dez/18 proporcionalizado para 12 meses e faturado com as tarifas base vigentes no mesmo
período.
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Em seguida, para reajustar os valores, é adotado o índice considerado apropriado para cada item,
conforme apresentado no Quadro 2. A seção 3.2.1 traz a justificativa da adoção de cada índice específico em
substituição ao IGP-M, conforme exige a Lei Estadual 18.309/2007, no § 7º do artigo 8º.
Quadro 2 – Composição da Receita Base para o próximo PR

Fonte: informações do prestador, cálculos da Arsae-MG, Aneel, IBGE/Sidra, FGV/Ibre e Banco Central do Brasil.
Nota: (1) Ajuste nos itens de custos operacionais considerados não administráveis, para evitar a propagação dos erros de estimação dos índices previstos
no último reajuste (ver explicação ao fim do Anexo I). Esse ajuste é prospectivo e não anula a necessidade da compensação retroativa calculada na seção
4.1.1. O impacto desse ajuste sobre a RT total (3,54%) afeta também os valores dos itens que variam com a receita: Pasep, Programa de Controle de
Perdas e Inadimplência.

Conforme apresentado no Quadro 2, a inflação média projetada para o próximo período foi de 6,97%.
Considerando o ajuste nos índices dos itens não administráveis, referente a diferenças de estimação no
período anterior, o impacto total da inflação sobre a receita tarifária foi de 10,76%, chegando-se à Receita
Tarifária base de R$ 34.579.792.
A seguir é apresentado o detalhamento de todas as etapas do cálculo.

3.2. Atualização inflacionária
A Lei Estadual 18.309/2009, atualizada pela Lei Estadual 20.822/2013, dispõe que:
“Art. 8º O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos
à regulação e à fiscalização da Arsae serão autorizados mediante resolução
da Arsae e objetivarão assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste
e a modicidade e o controle social das tarifas, observada, em todos os casos,
a publicidade dos novos valores.
(...)
§ 7º A recuperação dos custos decorrentes da prestação dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário se dará com base na
ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG
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inflação mensurada, prioritariamente, pelo Índice Geral de Preços - IGP-M,
devendo a Arsae divulgar os motivos que justifiquem a escolha do IGP-M ou
de outro índice.” (grifo nosso)

O IGP-M, índice híbrido elaborado pela FGV, é composto de 60% do IPA (Índice de Preços ao Produtor
Amplo), 30% do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e 10% do INCC (Índice Nacional de Custo da
Construção). Por captar flutuações no nível de preços de bens que não estão relacionados a todos os itens
que compõem a receita tarifária da Copanor, optou-se pela adoção de índices ou métodos de atualização
mais adequados para cada componente.
Os índices utilizados são extraídos das bases de dados do Banco Central (Bacen), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
(Ibre/FGV) e outras fontes. Para os meses em que ainda não havia divulgação dos índices, foram utilizadas as
previsões fornecidas pelo Bacen ou previsões calculadas pela própria Arsae-MG.
A Arsae-MG considera, a cada reajuste ou revisão tarifária, o acréscimo necessário para cobrir o
impacto da inflação projetada para o período seguinte. Essa projeção usualmente é feita com base na
inflação observada nos últimos 12 meses, conforme descrito no Anexo I. No caso deste reajuste, foram
utilizados os dados referentes aos últimos 15 meses.
As justificativas para a escolha de cada método ou índice inflacionário são listadas a seguir e o
detalhamento dos cálculos é apresentado ao longo desta seção.

3.2.1. Justificativa para escolha dos índices inflacionários
Custos Operacionais
Combustíveis e Lubrificantes – As despesas com lubrificantes, etanol e GNV não são significativas,
por isso são aplicadas ponderações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo da região
metropolitana de Belo Horizonte (IPCA-BH) somente para os componentes de gasolina e óleo diesel, com
pesos de 40% e 60%, respectivamente.
Energia Elétrica – A despesa com energia elétrica é a segunda mais representativa entre os custos
operacionais da Copanor, sendo importante buscar estimar adequadamente seu percentual de reajuste
inflacionário. Para tanto, a Arsae-MG calcula um índice de reajuste de energia elétrica (IEE), conforme a
equação:
𝐼𝐸𝐸 =

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 1
−1
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 0

Onde: Faturamento 0 = faturamento simulado do consumo de energia elétrica do prestador PR0 (out/17 a dez/18)
com as tarifas e bandeiras que vigoraram no mesmo período;
Faturamento 1 = faturamento simulado do mesmo consumo de energia elétrica, porém com as tarifas e
bandeiras que deverão ocorrer no PR1 (out18 a dez/19).

O cálculo observa, portanto, o impacto das variações nas tarifas e bandeiras tarifárias da Cemig sobre
o custo do prestador com energia elétrica, com base no seu perfil de consumo no PR04. Para tanto, considera-

4

As informações do perfil de consumo de energia foram disponibilizadas pelo prestador, com previsão da Arsae-MG
para os meses ainda não disponíveis.
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se o resultado da revisão tarifária da Cemig aplicada no fim de maio/20185, e a previsão das bandeiras
tarifárias que vigorarão até dezembro de 2019. Os últimos meses do PR1 (junho a dezembro de 2019) sofrerão
efeito também do reajuste tarifário da Cemig de 2019, para o qual considerou-se um índice estimado de
7,82%6. Como os preços de energia elétrica são considerados não administráveis, as diferenças entre tarifas
previstas e incorridas ao longo do PR1 serão compensadas no reajuste tarifário subsequente.
O impacto isolado dos ajustes tarifários da Cemig (sem considerar bandeiras) é de 13,11%.
Em relação às bandeiras, as cores são divulgadas mensalmente e podem ser, nos valores vigentes7:




Verde: condições favoráveis de geração de energia, não acrescenta valor à tarifa;
Amarela: condições menos favoráveis, acréscimo de R$ 0,010/kWh;
Vermelha: - Patamar 1: condições críticas, acréscimo de R$ 0,030/kWh;
- Patamar 2: condições mais críticas, acréscimo de R$ 0,050/kWh.

A Arsae-MG considera bandeiras amarelas para todos os meses com informação ainda não
disponível, conforme tabela a seguir. De forma isolada (sem considerar os ajustes tarifários da Cemig), a
variação do custo incorrido com as bandeiras projetado para o próximo PR é de -53,80%8.
Tabela 1 – Bandeiras tarifárias observadas e previstas

Fonte: informações da Aneel. As bandeiras referentes aos valores em vermelho foram previstas pela Arsae-MG.

Conforme apresentado na tabela abaixo, o IEE resultante foi 9,48% (impacto conjunto da variação
de tarifas e bandeiras).

5

A partir desta revisão tarifária da Cemig, foi extinta a modalidade tarifária Convencional Binômia. Conforme art. 57
da Resolução Aneel nº 414/2010, os consumidores têm um prazo para escolher migrar para tarifa Verde ou Azul.
Enquanto a migração não ocorre, o faturamento se dará com as tarifas de referência calculadas pela Aneel para essa
modalidade. A Arsae utilizou essas tarifas de referência, as quais não foram publicadas pela Aneel nos documentos
principais mas constam das planilhas de cálculo disponibilizadas.
6
IGP-M acumulado de jun/18 a mai/19, considerando previsões do Bacen. O IGP-M é o índice de correção inflacionária
utilizado como referência pela Aneel.
7
Os valores vigentes foram apresentados na Audiência Pública 061/2017 da Aneel, sendo aplicados de forma cautelar
desde nov/17 e aprovados em abr/18 pela Resolução Homologatória Aneel nº 2.392/2018.
8
Se observássemos o impacto da mudança das bandeiras sobre o total de tarifas + bandeiras do período anterior, o
resultado seria -2,91% (impacto da variação de bandeiras no faturamento total, mantidas as mesmas tarifas).
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Tabela 2 - Cálculo do índice de reajuste de energia elétrica – IEE

Fonte: faturas simuladas pela Arsae-MG. Nesse cálculo, não são considerados os tributos (PIS/Pasep e Cofins e ICMS).
Nota: o impacto da variação mensal do PIS/Pasep e Cofins é considerado posteriormente na compensação de itens não administráveis.

Material de Tratamento – Produtos químicos de tratamento de água e de esgoto são considerados
bens comercializáveis (tradables) e, portanto, estão sujeitos à volatilidade do câmbio. Além disso, em geral,
os contratos de aquisição de material de tratamento são reajustados pelo IGP-M. Devido a essas
características, o IGP-M é definido como o índice de preços para este item.
Telecomunicação – Os componentes de telefone fixo, telefone celular e acesso à internet do IPCABH são considerados como proxies mais adequadas para os gastos com telecomunicação. Esses três
componentes recebem pesos iguais na construção do índice de telecomunicação.
Pessoal – Compreende os gastos com pessoal próprio, relativos a salários, benefícios e encargos
sociais. Como os acordos coletivos de trabalho costumam ter como balizador o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), esse índice foi eleito como mais adequado à avaliação da flutuação do custo de pessoal
próprio.
Serviços de Terceiros – Compreende as despesas relativas a terceiros, tais como conservação e
limpeza, segurança, transporte, serviços postais, consultorias, entre outros. Em função dos serviços
apresentarem um maior grau de diversidade frente aos gastos com pessoal e não incidirem sobre eles
nenhum tipo de acordo coletivo, adotou-se o IPCA, mais abrangente que o INPC.
Comercialização – Engloba os gastos despendidos pelo setor comercial do prestador, como emissão
de faturas, serviços de arrecadação e cobrança, entre outros. O IPCA foi o índice adotado para reajustar esse
item pois engloba os preços de serviços diversos ao consumidor amplo.
Comunicação, Publicidade e Propaganda – É composto por despesas com material e serviços de
comunicação em geral. O IPCA foi o índice escolhido para reajustar esse item pois reflete a variação de preços
de bens e serviços diversos ao consumidor amplo.
Outros – Compreende diversas despesas, como materiais variados, viagens, seguros, entre outras. A
natureza diversa dos bens e serviços em questão induziu à adoção do IGP-M, devido à melhor
correspondência com consumo de bens típicos de varejo.
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Itens que variam com a receita
Alguns itens de despesas são diretamente relacionados à receita tarifária auferida pelo prestador e,
portanto, seus valores são sempre calculados pela aplicação de um percentual sobre a receita tarifária
resultante de cada etapa do cálculo, nas revisões ou reajustes tarifários. Esse percentual é mantido constante
durante todo o ciclo tarifário. Na prática, nos reajustes, o valor desses itens é atualizado pela variação da
receita a cada etapa do cálculo, sendo a atualização total igual ao Efeito Tarifário Médio (ETM, seção 4.2).
No caso da Copanor, esses itens são: (i) Pasep (tributo incidente sobre a receita operacional); (ii)
Remuneração Capital de Giro e (iii) Inadimplência (receitas irrecuperáveis).

Demais itens
TFAS – em conformidade com a Lei Estadual 18.309 de 2009, modificada pela Lei Estadual 20.822 de
2013, sua atualização é impactada pela variação do número de economias de água e esgoto do prestador e
pela variação da Ufemg, que por sua vez é atualizada pelo IGP-DI (ver seção 3.2.3).
Outros tributos – São atualizados pelo IPCA, que engloba os preços de serviços diversos ao
consumidor amplo.
Outras receitas – São atualizadas pelo IPCA, dada a sua diversidade e em grande parte com caráter
financeiro.
As próximas seções detalham os cálculos e resultados para cada item ou grupo de custos.

3.2.2. Custos Operacionais
Os custos operacionais representam 96,91% da receita tarifária base da Copanor, sendo os de maior
expressividade os gastos com pessoal e energia elétrica. A tabela abaixo apresenta o valor de cada item do
grupo conforme peso atribuído na Revisão de 2017 e os valores atualizados neste reajuste.
Tabela 3 – Atualização dos Custos Operacionais

Fonte: informações do prestador, cálculos da Arsae-MG, Aneel, IBGE/Sidra, FGV/Ibre e Banco Central do Brasil.
¹ O impacto desse ajuste sobre a RT total afeta também os valores dos itens que variam com a receita: Pasep, Programa de Controle de Perdas e
Inadimplência.

Os valores referentes ao PR0 foram calculados com base no peso de cada item de custo sobre a receita
do prestador (RT0). Por exemplo, energia elétrica representava 24,99% da receita base do prestador, o que
corresponde a R$ 7.802.292, antes do atual reajuste.
Para determinar os valores dos custos operacionais para o próximo período de referência, isto é, de
jan/19 a dez/19, o primeiro passo foi reajustar cada item do grupo pelo índice de inflação mais adequado,
conforme explicitado na seção anterior. A inflação média projetada para os custos operacionais no próximo
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período, com base no observado no PR0, é de 6,75%. Esse percentual está acima da inflação geral acumulada
no período, tomando-se como referência o IPCA (4,91%), mas está abaixo se for considerado o IGP-M
(10,39%). Destaca-se o impacto do índice de reajuste de energia elétrica (IEE), 9,48%, que possui um peso
significativo nos custos do prestador.
Os itens não administráveis foram ajustados para evitar a propagação dos erros de estimação dos
índices previstos no último reajuste (ver explicação ao fim do Anexo I). Este ajuste é prospectivo e não anula
a necessidade da compensação retroativa calculada na seção 4.1.1. Tal ajuste significou um aumento de
3,27% no total de custos operacionais.

3.2.3. Tributos e outras obrigações
Os tributos e outras obrigações representam aproximadamente 7,68% da futura receita tarifária base
da Copanor. A tabela abaixo resume a atualização dos valores de cada item e os próximos tópicos detalham
os procedimentos.
Ressalta-se que as diferenças entre os valores previstos e incorridos deste grupo são compensadas a
cada reajuste via componente financeiro.
Tabela 4 – Atualização dos Tributos e Outras Obrigações

Fonte: informações do prestador, índices de inflação Bacen, IBGE/Sidra e FGV/Ibre e cálculos da Arsae-MG.

Pasep
O Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é arrecadado com incidência
sobre a receita do prestador. O custo efetivo do prestador com o Pasep foi estimado na revisão tarifária de
2017 em 5,56% da receita tarifária. Como esse percentual é estimado e aplicado sobre a receita, o efeito do
reajuste anual sobre esse item, incluindo todas as etapas e não apenas a correção inflacionária, é igual ao
IRT na formação das tarifas base, e igual ao ETM na formação das tarifas de aplicação. O impacto isolado da
correção inflacionária sobre o item Pasep foi de 6,97%, igual ao impacto da inflação sobre a receita base.

TFAS
A despesa com a Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e
Saneamento (TFAS) relativa ao exercício de 2018 é de R$ 577.158,75, conforme Resolução Arsae-MG nº 103,
de 24 de janeiro de 2018. Dado que o período tarifário de doze meses se iniciará em janeiro, a TFAS do
exercício de 2019 foi estimada com base na variação do nº de economias (posição de dezembro de cada ano)
e da Ufemg9, conforme equação: TFAS = 1,2022 * Ufemg * (EA + EE). Assim, estima-se para o PR1 uma TFAS
de R$ 636.589,04.

9

A Ufemg é atualizada pela variação do IGP-DI de novembro a outubro do ano anterior. Ex: ufemg2019 = ufemg2018 *
(IGP-DI acumulado de nov/17 a out/18).
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Assim, o índice que atualiza a TFAS é dado pela variação da TFAS estimada para o PR1 em relação à
TFAS alocada na receita base do PR0:
Tabela 5 – Atualização TFAS

Outros tributos
A despesa referente a outros tributos, representa 0,29% da futura receita da Copanor. A atualização
monetária foi feita com base no IPCA acumulado no PR0, que foi de 4,91%.

3.2.4. Custos de Capital
Até a última revisão tarifária da Copanor, a Arsae-MG considera que os investimentos nos municípios
onde a Copanor atua foram realizados com recursos do Estado de Minas Gerais, portanto não onerosos ao
prestador de serviços. Dessa forma, diferentemente de como ocorre na Copasa, a Arsae-MG não faz o cálculo
de remuneração dos investimentos realizados, bem como aquele relativo à depreciação e amortização dos
ativos.
No entanto, faz-se necessário aplicação de recursos próprios na Copanor com intuito de financiar o
giro financeiro da empresa, reflexo dos prazos de operação, de recebimento de clientes e de pagamento de
colaboradores. Por isso, foi realizado em 2017 o cálculo da Necessidade de Capital de Giro do prestador. O
valor da NCG, remunerado pela taxa WACC, é dado pela aplicação de um percentual sobre a receita, de
modo que sua atualização se refere à variação da receita, conforme tabela abaixo:
Tabela 6 –Atualização Remuneração Capital de Giro

3.2.5. Receitas Irrecuperáveis (inadimplência)
As Receitas Irrecuperáveis representam a parcela do faturamento que não será convertida em
arrecadação devido à inadimplência, mesmo com esforços de cobrança pelo prestador. Retratando uma
perda financeira, a inadimplência é considerada como um dos itens de custos que compõem as tarifas, a fim
de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do prestador. Na revisão tarifária de 2017, para estimar a
parcela de faturas em aberto que não é passível de recuperação pela Copanor, utilizou-se a curva de
envelhecimento (Curva de Aging), que revelou um percentual de 4,77% da receita tarifária. Para o próximo
período tarifário, mantém-se esse percentual, de modo que o impacto da inflação sobre o item é igual à
variação da receita resultante das correções inflacionárias.
Tabela 7 – Atualização das Receitas Irrecuperáveis
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3.2.6. Outras Receitas
O grupo Outras Receitas contempla receitas obtidas por meio de outros serviços prestados aos
usuários (que não os de abastecimento de água e de esgotamento sanitário), além de multas e sanções
aplicadas, rendimentos de aplicações financeiras e outros. Como os custos atrelados a essas receitas já estão
cobertos nas tarifas, essa parcela é revertida para a modicidade tarifária, reduzindo a receita base.
O valor de Outras Receitas definido na revisão de 2017 foi atualizado pelo IPCA (4,91%), passando a
representar 9,23% da receita total requerida para a prestação dos serviços.
Tabela 8 – Atualização das Outras Receitas

3.3. Índice de Reajuste Tarifário (IRT)
O Índice de Reajuste Tarifário (IRT) é aplicado sobre a Tabela Tarifária base vigente para o cálculo das
novas tarifas para o próximo período de referência, e é obtido pela seguinte fórmula:
𝐼𝑅𝑇 =

𝑅𝑇1 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑅𝑇0 𝑏𝑎𝑠𝑒

Em que:
IRT = Índice de Reajuste Tarifário;
RT1 base = Receita Tarifária base no momento 1;
RT0 base = Receita Tarifária base no momento 0.
A Receita Tarifária base no momento 1 (RT1 base) é resultado da atualização monetária sobre a
Receita Tarifária base no momento 0 (RT0 base). A RT0 base é calculada faturando-se o mercado de referência
com as tarifas do Tabela Tarifária base vigente, ou seja, as da revisão tarifária de 2017.
Tabela 9 – Cálculo do Índice de Reajuste Tarifário (IRT)

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

O IRT é igual a 10,76% e resulta da divisão da RT1 base estimada para o período de jan/19 a dez/19
(R$ 34.579.792), pela RT0 base incorrida de out/17 a dez/18 (R$ 31.221.751) e proporcionalizada para 12
meses. Esse percentual corresponde à variação média a ser aplicada sobre as tarifas base vigentes.
Principalmente devido ao impacto dos ajustes inflacionários sobre os itens não administráveis e do
reajuste do item energia elétrica, o IRT ficou acima de alguns dos principais índices de inflação geral ao
consumidor para o mesmo período, como o IPCA (4,91%) e o INPC (4,41%), mas ainda ficou abaixo do IGP-M
(10,39%).
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A tabela abaixo apresenta a desagregação dos impactos que levaram ao reajuste de 11,74% nas
tarifas base.
Tabela 10 – Impactos sobre a Receita Tarifária base (desagregação do IRT)

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

4. Receita Tarifária de Aplicação
4.1. Componentes Financeiros
A Arsae-MG adota um modelo de regulação que garante a neutralidade para o prestador no caso de
ocorrência de custos regulatórios e de efeitos de variações de custos unitários (preços) de alguns itens
considerados não administráveis, conforme previsto no art. 8° da Lei Estadual 18.309/09. Tais ajustes
relativos ao período de referência anterior, bem como outras compensações financeiras sem caráter
permanente na composição das tarifas, são chamados de Componentes Financeiros.
Neste reajuste, foram analisados os seguintes itens:


Compensação de itens não administráveis (antiga CVA);



Compensação da Tarifa Social;



Compensação Adequação e Capacitação de Pessoal;



Compensação pelo impacto da variação de mercado nos componentes financeiros incorridos no PR
anterior.



Compensação pela mudança da data do reajuste.



Custos Regulatórios

4.1.1. Compensação dos Itens Não Administráveis
A Conta de Variação da Parcela A (CVA) foi estabelecida pela Resolução Normativa Arsae-MG
003/2011, explicada na Nota Técnica Arsae-MG 03/2011, e corresponde à compensação das diferenças mês
a mês entre as variações de preços estimadas e incorridas para os itens não administráveis.
Dado que a Arsae-MG extinguiu a separação dos custos entre Parcelas A e B, modificou-se o nome
da “Conta de Variação da Parcela A” para “Compensação de Itens Não Administráveis”. O cálculo dessa
compensação foi aprimorado (ver Anexo I) buscando sua adequação às novas práticas estabelecidas com a
revisão tarifária de 2017.
A tabela a seguir resume os resultados da compensação referente ao período de out/17 a dez/18. O
valor final calculado, corrigido pela taxa Selic acumulada no período, é igual a R$ 803.511,83, indicando que,
em média, a Arsae-MG previu preços menores que os observados. Essa compensação implica aumento nas
tarifas aplicadas nos próximos 12 meses, deixando de incidir depois desse período.
A compensação foi impactada principalmente pelo item energia elétrica, pois foi prevista uma
redução de 2,62% na despesa com esse item em função da variação de tarifas e bandeiras, mas o impacto
observado foi um aumento médio de 7,02%. Com o aprimoramento efetuado pela Arsae-MG na metodologia
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de cálculo do índice de reajuste de energia elétrica (IEE), a diferença entre inflação prevista e realizada para
este item deve passar a ser pouco significativa.
Tabela 11 – Compensação de Itens Não Administráveis - em reais (R$)

Fonte: informações do prestador, Bacen, FGV/Ibre, Aneel e cálculos da Arsae-MG.

4.1.2. Compensação da Tarifa Social
O desconto concedido aos usuários enquadrados na categoria Residencial Social é propiciado por
subsídio cruzado entre as categorias: os usuários das categorias comercial, industrial, pública e da categoria
residencial normal pagam um pouco mais para que os beneficiados pela Tarifa Social possam pagar menos.
Quanto maior o cadastramento de famílias na Tarifa Social, maior o impacto (redução) na receita do
prestador e, portanto, maior o aumento necessário nas tarifas das outras categorias para subsidiar os
descontos.
Na revisão de 2017, assim como no ano anterior, esse cálculo foi realizado considerando para o
período seguinte a mesma quantidade de usuários beneficiados no período anterior. Ou seja, a meta de
cadastramento de famílias na Tarifa Social pelo prestador foi a própria quantidade observada no período de
referência. Antes, a Arsae-MG estabelecia uma meta que exigia maiores esforços dos prestadores para
ampliar o cadastramento, mas percebeu-se que essa meta estava sempre acima da capacidade deles, o que
gerava altos montantes de devolução aos usuários nos reajustes, uma vez que parcela significativa do valor
subsidiado não se convertia em desconto à categoria social, por falta de cadastramento.
Independentemente da meta, a Copanor deve continuar buscando expandir o cadastramento a
todas as famílias que têm o direito, mesmo que isso implique, por algum período, obtenção de receita abaixo
da prevista. Essa diferença sempre será ressarcida ao prestador no período seguinte, com correção pela Selic.
O mesmo vale para o caso em que o cadastramento é menor que o previsto, quando então o ressarcimento
é feito aos usuários.
A compensação é calculada pela diferença, mês a mês, entre a receita efetivamente auferida e a
receita que teria sido auferida se o percentual de cadastramento dos usuários da Tarifa Social tivesse sido
igual ao previsto:
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑅𝑇 𝑚𝑒𝑡𝑎 − 𝑅𝑇 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 ,
onde:
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RT incorrida: receita obtida faturando-se o mercado observado no período de referência (nº de
economias e volumes a cada faixa de consumo e categoria) com as tarifas em vigor no mesmo período,
ou seja, é a receita efetivamente auferida naquele período.
RT meta: receita resultante do mesmo cálculo acima, porém faturando-se o mercado ajustado, supondo
que o cadastro de usuários na Tarifa Social tenha mantido a mesma proporção observada no mercado
utilizado no cálculo do reajuste/revisão anterior.

Para construir esse mercado ajustado, os totais efetivos de economias e de volumes no período de
referência (out/17 a nov/18) nas categorias Social e Residencial são redistribuídos entre essas duas
categorias, observando, para cada faixa de consumo, as proporções existentes no mercado que foi utilizado
como referência no cálculo do reajuste/revisão anterior (out/16 a set/17). A diferença entre as receitas
resultantes do faturamento do mercado com e sem ajuste é justamente devido a uma maior ou menor
parcela de usuários recebendo o desconto da Tarifa Social em relação ao que foi previsto.
A Copanor arrecadou receita acima do necessário para custear o desconto concedido aos usuários
da Tarifa Social, o que gerou uma compensação de -R$ 69.311 (devolução aos usuários), conforme
apresentado na próxima tabela.

Tabela 9 - Compensação da Tarifa Social

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

4.1.3. Compensação Adequação e Capacitação de Pessoal
A Arsae inseriu recursos na Revisão em 2017 para Adequação e Capacitação de Pessoal da Copanor.
Foram inseridos os montantes de R$535.887 para Capacitação e R$441.878 para Adequação do quadro de
Pessoal. Conforme verificado a partir dos registros contábeis do prestador e de planilhas extra-contábeis, o
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prestador desembolsou R$457.241 com treinamentos10 e R$721.965 com adequação11. Não há compensação
tarifária de adequação, visto que o prestador gastou mais do que a Arsae inseriu na tarifa, porém o montante
de R$238.830 referente à capacitação será reduzido dos componentes financeiros, retornando à modicidade
tarifária, pois se trata de recurso não utilizado pelo prestador, conforme tabelas abaixo:

Tabela 10 - Compensação Capacitação de Pessoal

Tabela 11 - Compensação Adequação de Pessoal

4.1.4. Compensação pelo impacto da variação de mercado nos Componentes Financeiros
do PR0
O total de componentes financeiros (CF) que o prestador deve receber ou devolver ao usuário é
deduzido ou acrescido à receita tarifária base, resultando na receita tarifária de aplicação:
𝑅𝑇 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 = 𝑅𝑇 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝐹
A partir da receita tarifária de aplicação, são definidas as tarifas aplicadas aos usuários, de modo que,
mantido o mesmo comportamento do mercado (nº de usuários em cada categoria e volumes médios
faturados), o prestador faturará exatamente a receita tarifária que precisa para a prestação dos serviços
(receita base) mais o adicional referente aos componentes financeiros.
Porém, como o mercado varia, a receita faturada também varia. Em relação à parcela que seria a RT
base, pressupõe-se que um aumento ou redução no consumo ocasiona um aumento ou redução nos custos
associados, ainda que não proporcionalmente, e que, por isso, não são necessários ajustes em relação ao
montante efetivamente auferido12. Já no caso dos Componentes Financeiros, a variação do mercado não

10

Dados incorridos de outubro/2017 até novembro/2018 com previsão para dezembro/2018.
Dados incorridos de outubro/2017 até novembro/2018. Não foi realizada previsão para dezembro, pois o prestador
há havia excedido o montante tarifário, de modo que independentemente do valor de dezembro, não haveria
compensação financeira.
12
Considerando o alto custo fixo dos serviços de saneamento, o custo marginal tende a ser menor que o custo médio,
o que é um incentivo à expansão do atendimento e à busca por custos eficientes, já que quanto maior o crescimento
11
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implica aumento ou redução do valor que precisa ser recebido ou devolvido aos usuários e, portanto, é
necessário compensar posteriormente a diferença entre o valor previsto e o que efetivamente ocorreu.
Na revisão de 2017, os componentes financeiros calculados somaram R$381.728 negativos
(ressarcimento aos usuários). Esse valor representava 1,25% da RT1Aplic da Revisão (R$ 30.432.509). Com a
variação de mercado, esse percentual passou a corresponder a R$482.744, quando multiplicado pela
RT0Aplic, gerando assim uma compensação de R$101.016, que após atualizada pela Selic totaliza R$109.435.

Tabela 14 - Impacto da variação de mercado sobre os CF 2017

4.1.5. Compensação pela mudança na data do reajuste
A data de aplicação das novas tarifas foi alterada de 1º de outubro para 17 de janeiro. Com a
postergação de 107 dias para a atualização das tarifas neste ano de 2018, foi necessário realizar a
compensação retratada a seguir, devido à necessidade de correção inflacionária dos dias sem reajuste.
Calculou-se o montante referente à atualização monetária da receita tarifária calculada para os 107 dias, com
correção pela taxa Selic.

Tabela 15 – Compensação pela mudança na data do reajuste

Nota: Devido a modificações nos trâmites burocráticos referentes a publicações no Diário Oficial por
parte do Estado, a aplicação das tarifas foi adiada em um dia, para o dia 17 de janeiro.

4.1.6. Custos Regulatórios
A atuação do regulador pode ocasionar novos custos ao prestador, denominados de custos
regulatórios, cujos impactos podem não ter sido previstos no reajuste/revisão anterior. Logo, para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o prestador deve ser imunizado desses custos. Uma
ressalva importante é que são aceitos apenas custos oriundos de práticas não previstas pela base normativa
vigente até a atuação da Arsae-MG e devidamente comprovados.
A Copanor apresentou à Arsae-MG notas fiscais e planilha comprobatória de Custos Regulatórios,
referentes a gastos de material e mão de obra para confecção de malas diretas para comunicação de início

do mercado associado a um menor custo marginal, maior o excedente auferido pelo prestador ao longo do ciclo
tarifário.
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de operação de serviços de água e esgoto; locação de máquina copiadora; compra de papel, e contratação
de gráfica para produção de comunicações.
Em 2017, foi realizada Revisão Tarifária na qual foram inseridos recursos para todos os itens acima,
sem glosa alguma, de modo que a consideração como Custos Regulatórios dos valores requisitados pelo
prestador implicaria dupla contagem. Sendo assim, os valores não foram reconhecidos na tarifa.

4.1.7. Total de Componentes Financeiros
A tabela a seguir sintetiza os resultados dos componentes financeiros a serem compensados nos
próximos doze meses. O valor total foi de R$ 1.222.833,90, a serem ressarcidos à Copanor no período de
jan/19 a dez/19. Com o efeito desses componentes financeiros, o impacto a ser sentido pelos usuários nas
tarifas será maior que o Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de 10,76%.
Tabela 16 – Componentes Financeiros

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

O aumento ou redução da Receita Tarifária de aplicação devido à contabilização dos componentes
financeiros faz com que variem também os valores de alguns itens que são calculados em percentual da
receita: Pasep, Remuneração Capital de Giro e Inadimplência. Esses impactos totalizaram R$145,6 mil. Assim,
o impacto total dos Componentes Financeiros na RT aplicada foi um aumento de R$1.368.515,70, conforme
discriminado na tabela abaixo.
Tabela 17 – Impacto total dos Componentes Financeiros considerando efeitos circulares

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

4.2. Efeito Tarifário Médio (ETM)
Definidos a RT1 base e o total de Componentes Financeiros, a Receita Tarifária de aplicação projetada
para dez/18 a nov/19 é calculada conforme equação abaixo:
𝑅𝑇1 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 = 𝑅𝑇1 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐶𝐹
Em que:
RT1 aplicação = Receita Tarifária de aplicação no momento 1;
RT1 base = Receita Tarifária base no momento 1;
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CF = Componentes Financeiros.
Estabelecido o nível de receita tarifária a ser auferida pelo prestador no próximo período (RT 1
aplicação), a etapa seguinte é o cálculo do Efeito Tarifário Médio (ETM), que mede o impacto a ser sentido
pelos usuários devido à variação das tarifas de aplicação, considerando os componentes financeiros. O ETM
é calculado pela seguinte fórmula:
𝑅𝑇1 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜

𝐸𝑇𝑀 = 𝑅𝑇0 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎çã𝑜 − 1
Em que:
ETM = Efeito Tarifário Médio;
RT0 aplicação = Receita Tarifária de aplicação no momento 0;
RT1 aplicação = Receita Tarifária de aplicação no momento 1.
O cálculo da Receita Tarifária de aplicação no momento 1 (RT1 aplic) foi explicitado acima, enquanto
a Receita Tarifária de aplicação no momento 0 é calculada faturando-se o mercado de referência com as
tarifas do Tabela Tarifária de aplicação vigente, ou seja, as que estão sendo cobradas dos usuários desde a
revisão tarifária de 2017.
Tabela 17 – Cálculo do Efeito Tarifário Médio (ETM)

Fonte: cálculos da Arsae-MG.

O Efeito Tarifário Médio é igual a 16,76% e corresponde ao impacto médio a ser sentido pelos
usuários devido à variação das tarifas aplicadas. A diferença entre o IRT e o ETM se refere aos Componentes
Financeiros: retira-se o impacto dos componentes considerados no último reajuste/revisão e acrescenta-se
o impacto dos calculados neste reajuste, lembrando que esses componentes são calculados para cada ano
sem afetar as tarifas permanentemente.

5. Estrutura Tarifária
A estrutura tarifária corresponde à definição dos valores das tarifas a serem praticadas conforme
categorias de usuários (residencial, residencial tarifa social, comercial, industrial e pública), faixas de
consumo (em m³, ou 1.000 litros) e serviços (água e esgoto). Após a avaliação da necessidade de receita
tarifária do prestador em questão, passa-se à análise sobre como deve ser a cobrança de cada usuário
segundo os seguintes critérios: aderência ao custo; incentivos (ao consumo consciente, por exemplo);
capacidade de pagamento e subsídios; e minimização de impactos tarifários a serem sentidos pela mudança
da estrutura de cobrança. Todas as mudanças na estrutura tarifária são efetuadas de forma neutra para o
prestador, ou seja, a receita tarifária é mantida, havendo modificações apenas na maneira como os valores
são cobrados dos usuários.
Na Revisão de 2016, a Arsae-MG iniciou a mudança na estrutura tarifária da Copanor. Foi criada a
Tarifa Fixa em substituição à política de consumo mínimo, além das modificações realizadas nas faixas de
consumo e nas estruturas de progressividade entre as tarifas, conforme detalhado na NT GRT 08/2016. Outra
mudança importante da Revisão de 2016 foi a criação da Tarifa Social.
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Na Revisão de 2017, a Arsae-MG alterou as relações entre as tarifas de água e de coleta e tratamento
de esgoto, aos moldes do que foi realizado na Revisão Tarifária da Copasa, alterou também as relações de
progressividade entre as tarifas, levando em conta subsídios e capacidade de pagamento dos usuários, além
de aumentar e unificar o percentual de subsídio concedido aos beneficiários da tarifa social.
Tanto as relações entre tarifas de água e esgoto, quanto as progressividades foram alteradas com o
estabelecimento de uma trajetória para os anos seguintes, como se verifica nos tópicos a seguir.

5.1. Trajetória de modificação da progressividade das tarifas
Para a definição da relação das tarifas entre as categorias de unidades usuárias, optou-se por adotar
tarifas maiores para as categorias comercial e industrial de forma a subsidiar a categoria residencial e permitir
valores mais módicos. O objeto principal dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário é o atendimento à categoria residencial (consumo humano), já que as demais categorias dispõem
de meios para repassar custos a seus clientes, além de terem relativamente maior capacidade de pagamento
e, em alguns casos, possibilidade de realizarem obras para captação própria de água.
Para a categoria residencial, as faixas de baixo consumo possuem tarifas subsidiadas por se tratarem
de volumes destinados a necessidades básicas de consumo, higiene e saúde. As faixas intermediárias
referem-se a uso misto, agrupando famílias maiores que possuem consumo consciente e famílias com poucos
integrantes, mas que consomem acima do necessário. Estas faixas devem possuir tarifas intermediárias, sem
subsídios e próximas do custo médio. Já faixas de consumos maiores caracterizam-se por agrupar unidades
com consumo supérfluo, variando em grande medida devido ao nível de renda do usuário e à baixa
preocupação com um uso consciente do recurso. Neste caso espera-se que haja uma tarifação elevada, que
busque inibir excessos dos usuários e que permita, em parte, o financiamento de subsídios.
Embora possuam uma tarifa média maior, a progressividade das tarifas das categorias não
residenciais deve ser menor do que a das categoriais residenciais, no entendimento da Agência. Uma alta
progressividade produz uma distorção ao prejudicar usuários de maior porte que não necessariamente
desperdiçam recursos, apenas possuem escala na demanda (por exemplo, não é considerado razoável que
escolas com tamanhos diferentes tenham custos médios por metro cúbico diferentes).
A Arsae-MG definiu uma trajetória de alteração das progressividades, de modo a diluir os impactos
ao longo dos anos. Nesse reajuste, a Arsae-MG está dando continuidade à trajetória estabelecida na Revisão
de 2017.

5.2. Relações entre tarifas de água e coleta (EDC) e tratamento (EDT) de esgoto
Na estrutura de cobrança que vem sendo praticada pela Copanor, as tarifas de esgoto são divididas
em três: coleta, tratamento e esgoto estático. Até 2016, as tarifas para os usuários que recebiam apenas o
serviço de coleta e afastamento eram 50% do valor da tarifa de água, enquanto aqueles que possuem
tratamento de esgoto pagam uma tarifa com valor equivalente a 90% da tarifa de água. Os usuários que não
estão conectados à rede pública e fazem uso de fossas pagam um valor equivalente a 30% da tarifa de água.
Seguindo as mesmas diretrizes do que foi realizado na Revisão da Copasa, a Arsae-MG entendeu que, nesse
momento, o ideal seria incentivar o prestador a expandir o tratamento de esgoto. Por esse motivo, a agência
pretende reduzir gradualmente as tarifas de EDC e aumentar gradualmente as tarifas de EDT. Futuramente,
os dados disponibilizados pelos prestadores poderão propiciar o aprofundamento da compreensão dos reais
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custos do tratamento e da coleta de esgotamento sanitário, de modo que os percentuais de cobrança desses
serviços sejam definidos com precisão.
Estabeleceu-se, na Revisão de 2017, uma trajetória de modificação das tarifas de esgoto até que
alcançassem, ao final de quatro anos, os percentuais de 25% (EDC) e 100% (EDT) das tarifas de água. Na
Revisão, iniciou-se a trajetória de modificação, com os percentuais de EDC atingindo 43,75% e EDT 92,5%.
Neste reajuste, a Arsae-MG está dando prosseguimento à mudança nos percentuais dos serviços, de modo
que as tarifas de coleta custarão aproximadamente 37,5% das de água, enquanto as de tratamento
custarão aproximadamente 95% do valor da água. A Arsae-MG reforça que todas essas modificações são
realizadas sem alteração da receita de equilíbrio do prestador.

5.3. Tarifa Social
Neste Reajuste Tarifário, a Arsae-MG promoverá alteração na regra da Tarifa Social no que diz
respeito à retirada do benefício em função de inadimplemento do usuário. Pela Resolução Arsae-MG nº
98/2017, a Arsae-MG estabeleceu a perda do benefício por inadimplência, conforme os parágrafos 2º e 3º
do artigo a seguir:

Art. 4º Manter os critérios de enquadramento dos usuários à Tarifa Social:
I - unidade usuária classificada como residencial;
II - os moradores da unidade usuária classificada como Residencial – Tarifa Social
devem pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais; e
III - a renda per capita mensal familiar desta unidade usuária deve ser menor ou igual
a meio (1/2) salário mínimo nacional.
§ 1º O benefício da Tarifa Social será vinculado somente a uma unidade usuária por
família registrada no Cadastro Único para Programas Sociais.
§ 2º Quando da emissão de uma nova fatura, somente será concedido o benefício aos
usuários que tiverem no máximo duas faturas vencidas e não pagas. (grifo nosso)
§ 3º O prestador notificará mensalmente o beneficiário inadimplente quanto ao
número de faturas vencidas e não pagas, sobre a possibilidade de suspensão do
benefício e, quando couber, sobre a efetivação da suspensão e os meios para a sua
regularização. (grifo nosso)

As análises realizadas pela equipe técnica da agência demonstraram a ineficácia da regra em seu
objetivo de reduzir a inadimplência por parte dos beneficiários da tarifa social. Além de não terem sido
observadas diferenças significativas nos níveis de inadimplência entre as categorias residencial e residencial
social quando da ameaça da perda do benefício para os últimos, observou-se maior dificuldade destes em
quitar suas contas quando faturados pela tarifa residencial, uma vez que elas sofriam aumentos significativos.
Por não atender ao objetivo esperado, considerou-se razoável a revogação da norma. Portanto, o
usuário que estiver inadimplente com a Copanor, independentemente do número de faturas não pagas,
poderá manter o benefício da Tarifa Social.
Com relação ao subsídio concedido aos usuários da categoria Residencial Social, observa-se que as
tarifas foram estabelecidas com percentual equivalente a 60% da tarifa Residencial, isto é, 40% de redução.
A Arsae tem usualmente determinado percentuais da ordem de 50% para seus demais prestadores. O motivo
pelo qual não foi possível elevar o subsídio para a Copanor são os altos impactos que seriam sentidos pelas
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demais categorias, em especial a Residencial, visto que modificações na estrutura tarifária são realizadas sem
que haja alteração na receita do prestador. Cabe lembrar que a Tarifa Social foi implementada na Copanor
apenas em 2016, quando os demais prestadores já concediam o benefício.

5.4. Tarifas reajustadas
A Tabela Tarifária I apresenta as Tarifas Base a serem aplicadas no próximo Período de Referência.
Além da mudança de estrutura tarifária, há a incidência do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de 10,76%

Tabela Tarifária I – Reajuste Tarifário 2018
Tarifas Base (não aplicáveis aos usuários)

A Tabela Tarifária II apresenta as Tarifas de Aplicação a serem praticadas no próximo Período de
Referência. Além da trajetória de modificação decorrente da mudança de estrutura tarifária, há a incidência
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do Efeito Tarifário Médio (ETM) de 16,76% calculado neste reajuste. Estas são as tarifas que de fato serão
pagas pelos usuários da Copanor.

Tabela Tarifária II - Reajuste Tarifário 2018
Tarifa de Aplicação

As novas tarifas incidem sobre os volumes utilizados a partir de 17 de janeiro de 2019.
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5.5. Impactos Tarifários
As tabelas a seguir apresentam os impactos tarifários (em reais e em termos percentuais) a serem
sentidos pelos usuários de acordo com o nível de consumo (em m³) e a classificação em categorias. Os
impactos consideram a mudança de estrutura tarifária, a aplicação dos índices inflacionários e componentes
financeiros.
Os maiores impactos são sofridos por usuários residenciais de baixo consumo. A razão se dá pelo
altíssimo subsídio contido na estrutura da Copanor, que impõe tarifas muito altas em outras faixas e
categorias. Na estrutura proposta pela Agência, as tarifas de baixo consumo continuam subsidiadas (com
custo abaixo da tarifa média), porém seguindo uma progressividade entendida como adequada.
No caso de usuários não-residenciais, percebe-se claramente impactos que demonstram o
movimento no sentido de reduzir a alta progressividade. Conforme dito anteriormente, usuários nãoresidenciais de grande consumo que não necessariamente desperdiçam recursos, podendo seu consumo
estar mais relacionado à escala, o que torna pouco razoável uma progressividade elevada.

Tabela 19 – Impactos Tarifários por Nível de Consumo (Categorias Residencial e Residencial Social)
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Tabela 20 - Impactos Tarifários por Nível de Consumo e Categoria (Água e Esgoto)

6. Capacidade de pagamento
Conforme explicado na Nota Técnica CRFEF 63/2017, a Arsae-MG elaborou uma metodologia para
avaliar a capacidade de pagamento dos usuários residenciais dos prestadores regulados. A metodologia
consiste, basicamente, em observar a representatividade das despesas com serviços de água e esgotamento
dinâmico na renda média mensal familiar. Desse modo, a Agência construiu um indicador que depende de 4
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variáveis: a) renda familiar de referência; b) consumo per capita de referência; c) número de indivíduos por
domicílio; e d) tarifas praticadas.
Para se avaliar a capacidade de pagamento dos usuários, foi feita uma análise a partir dos microdados
obtidos no Censo 2010 do IBGE referentes às macrorregiões atendidas pela Copanor, Vale do Mucuri e Vale
do Jequitinhonha. As classes de salários referentes ao ano de 2010 foram proporcionalizadas para 2018 a
partir do salário mínimo atual (R$954,00). A análise se voltou especificamente às classes de rendimento
nominal mensal domiciliar per capita (em termos de salários mínimos).
No que diz respeito ao consumo médio de água, a Arsae-MG utilizou como referência o mesmo
volume considerado na Revisão de 2017 para as duas categorias, 10m³.
Avaliado o consumo médio, realiza-se o faturamento de acordo com as tarifas que serão aplicadas a
partir dos resultados do reajuste. Finalmente, analisa-se a proporção que a fatura ajustada absorve do
orçamento das famílias. É importante ressaltar que o indicador em questão leva em conta o pagamento não
apenas dos serviços de abastecimento de água, mas também o do serviço de esgotamento. Ademais,
destaca-se que, como as tarifas e o número médio de habitantes por domicílio é diferente para famílias que
se enquadram nas categorias Social e Residencial, dois indicadores serão gerados, os quais estão descritos a
seguir.


Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para Categoria Social
Para calcular a renda representativa das famílias que se enquadram nessa categoria, optou-se por
calcular a mediana das rendas familiares que auferiam até meio salário mínimo per capita, levando
em consideração a distribuição dos domicílios permanentes em cada uma das classes de rendimento
em 2010. Aplicando o salário mínimo de 2018, a renda per capita encontrada foi de R$312.
No cálculo do número representativo de indivíduos por domicílio, foi utilizado seu valor médio até o
percentil 50% referente à amostra observada. A média observada foi de 4,18 habitantes por
domicílio.
Assim, para a Categoria Social, a fórmula para cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento é:
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙) =



𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 10 𝑚³ 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎)

Cálculo do Indicador de Capacidade de Pagamento para Categoria Residencial
Após discussões com diversos atores do setor de saneamento sobre como definir o indicador de
Capacidade de Pagamento para a Categoria Residencial, foi definido que um corte de renda
adequado para ser analisado seria o primeiro quartil de renda. Assim, seria analisada a capacidade
de pagamento justamente das famílias que possuem menos renda disponível para arcar com as
despesas de saneamento, mas que não se enquadram na Categoria Social.
Como ressaltado anteriormente, as tarifas da Arsae-MG são diferenciadas para famílias que possuem
direito à Tarifa Social. Assim, para definir o primeiro quartil de renda para famílias que se enquadram
na categoria Residencial, os dados referentes às famílias que possuíam rendimento per capita de até
meio salário mínimo foram retiradas da análise.
Dessa forma, foi identificado que o primeiro quartil de renda das famílias que se encontravam entre
meio salário mínimo e um salário mínimo per capita, precisamente em R$763,20 per capita, levando
em consideração o salário mínimo de 2018. Este valor foi multiplicado por 3,72 – número médio de
indivíduos por domicílio até o primeiro quartil após ½ salário mínimo.
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Dessa forma, a fórmula para cálculo do indicador de Capacidade de Pagamento para a Categoria
Residencial é:
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) =

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 10 𝑚³ 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 (1º 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙)

Como parâmetro de referência, foi selecionado o valor definido pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da ONU que objetiva promover o desenvolvimento e eliminar a
pobreza no mundo. De acordo com o Human Development Report (Relatório de Desenvolvimento Humano
- 2006), o comprometimento da renda domiciliar familiar não deveria ultrapassar mais do que 3% com
serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto.
Após as adequações nas tarifas e a aplicação do Efeito Tarifário Médio, os indicadores de capacidade
de pagamento resultaram em 2,11% para a categoria Residencial e 1,61% para a categoria Residencial
Social. Portanto, estão abaixo do valor estabelecido pela ONU e, então, de acordo com o princípio da
capacidade de pagamento dos usuários.

7. Comparativo entre as tarifas da Copasa e Copanor
Conforme o § 7º do Art. 1º contido na Lei 16.698/07, que determinou a criação a Copanor, as tarifas
praticadas pela subsidiária devem ser inferiores àquelas praticadas pela Copasa. As tabelas a seguir mostram
o comparativo entre os quadros tarifários dos prestadores.
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8. Conclusão
Esta nota técnica apresentou os cálculos do Reajuste Tarifário de 2018 para a Copanor, buscando
subsidiar e dar embasamento técnico às decisões da Diretoria Colegiada da Arsae-MG, que serão
formalizadas em resolução específica.
O nível de receita real do prestador foi recomposto de acordo com a variação de custos causada pela
inflação, principal objetivo dos reajustes tarifários anuais. Com isso, a receita tarifária base foi reajustada em
10,76% (Índice de Reajuste Tarifário), sendo 6,96% referente a correções inflacionárias
Com o efeito dos componentes financeiros, que resultaram em um ressarcimento líquido de
R$1.222.833 à Copanor, o impacto a ser sentido nas tarifas será maior que o IRT. A receita tarifária de
aplicação, que contempla esses componentes, sofreu um aumento de 16,76% (Efeito Tarifário Médio), sendo
este o impacto a ser sentido pelos usuários, em média.
As novas tarifas passam a valer no dia 17 de janeiro de 2019 não incidindo sobre volumes utilizados
antes dessa data.
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ANEXO I – Metodologia de compensação de itens não administráveis
No momento da revisão tarifária, são estabelecidos os montantes necessários para custear cada despesa que
será incorrida na prestação dos serviços, considerando o atendimento do mercado existente no período de
referência, nas condições atuais. Em geral, com exceção da aplicação do fator de produtividade, a proporção
de cada item de custos na tarifa não é alterada ao longo do ciclo tarifário em termos reais. Pressupõem-se
que o período de um ciclo tarifário não é suficiente para haver alteração significativa nas condições de
prestação do serviço, a ponto de gerar um desequilíbrio entre receitas e despesas.
Basicamente, os custos podem crescer em termos nominais devido à expansão do atendimento, melhorias
na qualidade da prestação dos serviços ou devido a ineficiências. No primeiro caso, considera-se que o
aumento de faturamento advindo do aumento de usuários atendidos é, no mínimo, suficiente para a
cobertura do custo adicional, dado o custo marginal decrescente. Quanto ao aumento de despesas para
aumento de qualidade, geralmente são alocados recursos na tarifa para despesas como treinamento de
funcionários e desenvolvimento tecnológico, e as melhorias em infraestrutura que exigem investimento são
cobertas antecipadamente no caso de prestadores sem fins lucrativos, ou são remuneradas posteriormente
no caso dos que visam lucro. Quanto ao aumento de custos por ineficiência, a ideia é justamente que seja
desincentivado.
Então, nos reajustes tarifários anuais, os montantes destinados a cobrir cada despesa são corrigidos apenas
pela inflação e, às vezes, são impactados por fatores de incentivo. Em relação à inflação, desde a primeira
revisão tarifária periódica de cada prestador, a Arsae-MG aloca na tarifa antecipadamente uma “projeção”13
da inflação a ser observada no próximo período. A inflação observada em cada despesa pode ser diferente
da prevista, para mais ou para menos, e isso, em geral, será absorvido pelo prestador, que deve gerenciar os
custos buscando a eficiência na alocação dos recursos.
No entanto, alguns itens de despesa são considerados “não administráveis”, conforme previsão do art. 8°
da Lei 18.309/09, e, mesmo que ainda haja espaço para gerenciá-los, a Arsae-MG garante uma compensação
ao prestador por variações14 diferentes das previstas dentro do ciclo tarifário. Dentro da classificação
regulatória utilizada pela Arsae-MG, enquadram-se como não administráveis os itens alocados nos seguintes
subgrupos: (i) combustíveis e lubrificantes, (ii) telecomunicação, (iii) material de tratamento, (iv) energia
elétrica e (v) tributos e outras obrigações.
Para os quatro primeiros itens, a compensação é referente às diferenças entre inflação prevista e incorrida,
não havendo compensação alguma por variação nas quantidades, apenas nos preços. Ou seja, se o consumo
e a despesa com energia aumentam sem que tenha havido variação nas tarifas (preço), a compensação é
igual a zero. Já para os tributos e outras obrigações, busca-se garantir neutralidade ao prestador, que será
compensado por qualquer diferença entre desembolsos previstos e incorridos, em conformidade com o art.
9º, §3º da Lei de Concessões.
As formas de cálculo são explicadas a seguir. Ao final, é apresentado também o ajuste prospectivo do
patamar dos itens não administráveis, efetuado para não propagar para períodos futuros os erros de
previsão passados.

13

Não se trata exatamente de uma estimativa de quanto será a inflação futura, mas simplesmente de se projetar para
frente a inflação que ocorreu no período anterior.
14
Variações referentes à inflação, e não às quantidades, as quais são gerenciáveis. Ressalva-se a exceção para os tributos
e outras obrigações, que são compensados integralmente.
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(i)

Combustíveis e lubrificantes, telecomunicação e material de tratamento

No momento da revisão tarifária, para se estabelecer um valor de referência para cada uma dessas despesas,
observa-se o custo total incorrido nos últimos 12 meses e, em seguida, atualiza-se esse valor pela inflação
observada nesses mesmos 12 meses, para que o total anual fique a preços do PR1 (período em que a nova
tarifa irá vigorar). Porém, esse procedimento pressupõe que a inflação que será observada nas próximas 12
janelas de 12 meses será a mesma que ocorreu nos últimos 12 meses, o que provavelmente não ocorrerá.
Essa será a diferença a ser compensada. Além disso, mesmo que a inflação dos últimos 12 meses fosse
continuar se repetindo nas próximas 12 janelas de 12 meses, haveria no mínimo o erro de previsão dos
últimos dois meses, que geralmente não estão disponíveis na data dos cálculos tarifários.
Exemplo hipotético supondo apenas um item de despesa, atualizado por um índice único de inflação:
Supondo: PR0: (período utilizado como referência na definição dos custos para o PR1): jan/17 a dez/17;
PR1 (período em que as novas tarifas vigorarão): jan/18 a dez/18.
Índice de inflação
observado

Variação acumulada a cada
janela de 12 meses

Evolução da despesa
nominal

dez/16

100,00

dez/16

R$ 100.000

jan/17

100,86

jan/17

R$ 100.860

fev/17

101,47

fev/17

R$ 101.465

mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17

101,94
102,50
102,88
103,15
103,18

mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17

R$
R$
R$
R$
R$

ago/17

103,43

ago/17

R$ 103.428

set/17

103,79

set/17

R$ 103.790

out/17

104,38

out/17

R$ 104.382

nov/17

104,95

nov/17

R$ 104.945

dez/17

105,91

jan/17 a dez/17

5,91%

dez/17

R$ 105.911

jan/18

106,49

fev/17 a jan/18

5,59%

jan/18

R$ 106.493

101.942
102.503
102.882
103.149
103.180

fev/18

107,23

mar/17 a fev/18

5,68%

fev/18

R$ 107.228

mar/18

108,21

abr/17 a mar/18

6,15%

mar/18

R$ 108.215

abr/18

108,94

mai/17 a abr/18

6,28%

abr/18

R$ 108.940

mai/18

109,44

jun/17 a mai/18

6,38%

mai/18

R$ 109.441

jun/18

109,88

jul/17 a jun/18

6,52%

jun/18

R$ 109.879

jul/18

109,89

ago/17 a jul/18

6,50%

jul/18

R$ 109.890

ago/18

110,16

set/17 a ago/18

6,51%

ago/18

R$ 110.164

set/18

110,79

out/17 a set/18

6,75%

set/18

R$ 110.792

out/18

111,26

nov/17 a out/18

6,59%

out/18

R$ 111.258

nov/18

111,82

dez/17 a nov/18

6,56%

nov/18

R$ 111.825

dez/18

112,70

jan/18 a dez/18

6,41%

dez/18

R$ 112.697

Total PR0 (valor
de referência)

R$ 1.238.438

* (1 + 5,91%)
= R$ 1.311.640

Referência atualizada
para preços do PR 1

R$ 1.316.821

Valor efetivamente
observado no PR 1

Supondo uma revisão tarifária sendo calculada em dezembro de 2017 para aplicação das novas tarifas em
janeiro de 2018, e considerando os dados de despesa e inflação apresentados acima, ter-se-ia como
referência o montante anual de R$1.238.438 incorrido no PR0, que seria atualizado pela inflação acumulada
de jan/17 a dez/17 (5,91%), resultando no valor anual de R$1.311.640 a ser contemplado nas tarifas do PR1
(jan/18 a dez/18). Ao proceder a atualização inflacionária dessa forma, o resultado é o mesmo que se fossem
atualizados todos os valores mensais por esse mesmo percentual de 5,91%, e somados em seguida.
Acontece que, na verdade, a inflação será diferente para cada mês, e só será conhecida ao final do PR1. Para
saber corretamente qual seria a despesa em mai/18, por exemplo, seria necessário conhecer a inflação
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acumulada de jun/17 a mai/18, que foi 6,38%, portanto acima dos 5,91% previstos. Ao considerar a inflação
incorrida a cada mês, o total observado no PR1 foi de R$1.316.821, aproximadamente 0,4% acima do
montante previsto. Ressalta-se que, neste exemplo simplificado, estamos supondo que as despesas sofrem
variações apenas em função da oscilação de preços (inflação) e não de quantidades.
Além disso, é necessário considerar o impacto acumulado da inflação com o fator de produtividade e outros
componentes porventura computados após a correção inflacionária.
O cálculo da compensação é efetuado mês a mês. Considerando os dados do exemplo acima, e supondo que
não houvesse fator de produtividade, a compensação referente ao mês de fev/18, por exemplo, poderia ser
descrita pela seguinte equação:
Diferença entre inflação prevista e
incorrida (em pontos percentuais)

Selic acumulada de
fev/17 a dez/17

Ponderador de Receita,
explicado a seguir

Valor mensal alocado na tarifa
no último reajuste/revisão,
antes da correção inflacionária

O cálculo exemplificado acima é efetuado para cada mês e os resultados são somados ao final, conforme
equação abaixo:

∑𝑛𝑡=1(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡𝑒 ) ∗ 𝐺 𝑒 ∗

𝑅𝑡

𝑅𝑡𝑒

∗ 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡 𝑛

,

(1)

onde:
𝜋𝑡 : inflação acumulada de t-11 até t, para cada mês (em %);
𝜋𝑡𝑒 : estimativa de 𝜋𝑡 com base na inflação acumulada nos 12 meses anteriores (PR 0). Será igual para todos os meses;
Ge : Gasto mensal (em R$) estimado no reajuste/revisão anterior antes da correção inflacionária (valor anual dividido
por 12). Será igual para todos os meses;
𝑅𝑡
𝑅𝑡𝑒

: ponderador de receita, onde 𝑅𝑡 = faturamento mensal efetivamente observado e 𝑅𝑡𝑒 = receita mensal estimada

faturando-se o mercado de referência com as tarifas que estavam vigentes;
𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡 𝑛 : Selic acumulada de t até n.

O “ponderador de receita” é utilizado para captar o efeito da variação de preços sobre a variação de
mercado, e é calculado pela razão entre o faturamento do mercado considerado no reajuste/revisão anterior
e o faturamento do mercado efetivamente observado no período em que as tarifas vigoraram, ambas as
receitas calculadas com as mesmas tarifas. Para cada mês do período de referência, o ponderador é dado
pela fórmula:

𝑅𝑡

𝑅𝑡𝑒

, onde: 𝑅𝑡 = faturamento mensal efetivamente observado e 𝑅𝑡𝑒 = receita mensal estimada

faturando-se o mercado de referência com as tarifas que iriam vigorar. Em outras palavras, o ponderador de
receita mede a diferença entre os volumes15 faturados considerados no último reajuste/revisão e os
efetivamente faturados no período de vigência das tarifas.

15

A utilização da receita em vez do volume de água tem o objetivo de considerar todos os serviços do prestador (água,
esgoto coletado e esgoto tratado).
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Conforme já explicado, são compensadas apenas as variações de preços, e não de quantidades, já que a
ineficiência deve ser desincentivada e o aumento de custos por variação de mercado é coberto pelo aumento
do faturamento. Porém, a variação de preços não impacta apenas o montante referente à quantidade
prevista, mas também a parcela referente ao acréscimo nas quantidades devido ao aumento de mercado.
Por exemplo, supondo que houve um aumento no consumo de energia elétrica devido ao crescimento do
mercado atendido que elevou a despesa total de R$100.000 para R$100.500. Ao mesmo tempo, a inflação
observada foi 2 pontos percentuais acima da prevista. O ponderador de receita faz com que a compensação
desses 2% seja feita também sobre os R$500 adicionais e não apenas sobre os R$100.000. Note-se que essa
compensação adicional será igual a R$10,00 (2% de R$500), e não R$510, já que o aumento na quantidade
consumida não é compensado.
Por fim, é necessário considerar o impacto acumulado da inflação com o fator de produtividade e outros
componentes porventura considerados após a correção inflacionária. Então, supondo agora que tenha sido
aplicado um Fator de Produtividade igual a -2%. Assim, o exemplo do cálculo da compensação referente ao
mês de fev/18 seria adaptado para:
{ [(1 + 5,68%) ∗ (1 − 2%) − 1] − [(1 + 5,91%) ∗ (1 − 2%) − 1] } ∗

𝑅$ 1.238.438
∗ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐
12

Ou, de forma genérica, a compensação total seria dada por:
∑𝑛𝑡=1{ [(1 + 𝜋𝑡 ) ∗ (1 + 𝐹𝑃) − 1] − [(1 + 𝜋𝑒𝑡 ) ∗ (1 + 𝐹𝑃) − 1] } ∗ 𝐺𝑒 ∗

𝑅𝑡
𝑅𝑒𝑡

∗ 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡 𝑛 ,

(2)

onde:
𝜋𝑡 : inflação acumulada de t-11 até t, para cada mês (em %);
𝜋𝑡𝑒 : estimativa de 𝜋𝑡 com base na inflação acumulada nos 12 meses anteriores (PR 0). Será igual para todos os meses;
FP : Percentual do Fator de Produtividade após a correção inflacionária. Será igual para todos os meses;
Ge : Gasto mensal (em R$) estimado no reajuste/revisão anterior antes da correção inflacionária (valor anual dividido
por 12). Será igual para todos os meses;
𝑅𝑡

𝑅𝑡𝑒

: ponderador de receita, onde 𝑅𝑡 = faturamento mensal efetivamente observado e 𝑅𝑡𝑒 = receita mensal estimada

faturando-se o mercado de referência com as tarifas que iriam vigorar;
𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡 𝑛 : Selic acumulada de t até n.

(ii)

Energia elétrica

A compensação referente ao item energia elétrica é calculada de forma similar à descrita para combustíveis
e lubrificantes, telecomunicação e material de tratamento, com duas exceções referentes ao índice de
variação de preços considerado:




O índice não é previsto com base no observado nos últimos 12 meses, pois a variação das tarifas de
energia elétrica em um período pouco se relaciona com a variação observada no período anterior. Isso
também pode ser verdade para outros itens, mas a despesa com energia elétrica é a segunda de maior
peso dentre os custos operacionais, de modo que os erros de previsão têm impacto relevante no fluxo
de caixa.
Para mensurar a inflação, em vez de basear em índices calculados e divulgados por outras instituições,
como IPCA e IGP-M, a Arsae-MG calcula o índice de reajuste de energia elétrica (IEE), que capta o
impacto das variações nas tarifas e bandeiras da Cemig sobre a despesa do prestador com esse item,
com base no seu perfil de consumo no PR0. O cálculo do IEE é dado pela equação abaixo:
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𝐼𝐸𝐸 =

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 1
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 0

−1

(3)

Onde: Faturamento 0 = faturamento simulado do consumo de energia elétrica do prestador nos meses do PR 0 com
as tarifas e bandeiras que vigoraram no mesmo período;
Faturamento 1 = faturamento simulado do consumo de energia elétrica do mesmo período, porém com as
tarifas e bandeiras que ocorrerão (previsão) no PR1.

A Arsae-MG não conhece a priori as bandeiras tarifárias que vigorarão no próximo período, sendo necessário
prevê-las. Geralmente prevê-se bandeira amarela, exceto quando há uma informação diferente com base
em declarações da Aneel, por exemplo. Já no caso das tarifas, na data de publicação de reajustes/revisões
da Copanor, já foi divulgado o índice de reajuste ou revisão da Cemig pela Aneel daquele ano (geralmente 28
de maio), que vigorará até maio do ano seguinte. Como o PR da Copanor é de dezembro a novembro, é
necessária uma previsão para os últimos meses. Esta é feita com base nas variações previstas do IGP-M16
acumulado de junho a maio;
O IEE resultante é utilizado para reajustar as despesas com energia elétrica a cada reajuste ou revisão,
projetando-as para preços do PR1.
Já para o cálculo da compensação referente ao período anterior, são calculadas, de forma análoga à equação
acima, as variações mensais efetivamente observadas17 após transcorrido o período (IEEs mensais
observados). A compensação é calculada então a partir das diferenças entre o IEE previsto (𝝅𝒆𝒕 ) e as
variações mensais observadas (𝝅𝒕 ) , conforme demonstrado nas Equações (1) e (2).
(iii) Tributos e outras obrigações
Para os itens do grupo “tributos e outras obrigações”, busca-se garantir neutralidade ao prestador, que será
compensado por qualquer diferença entre desembolsos previstos e incorridos, em conformidade com o art.
9º, §3º da Lei de Concessões. Ressalta-se que não se enquadram aqui os tributos sobre o lucro.
Assim, a compensação para cada item (TFAS, Pasep e outros) é dada pela diferença entre o montante
auferido na receita tarifária para pagamento desses tributos e o montante efetivamente gasto. O montante
auferido para cada item é calculado aplicando-se, sobre a receita tarifária auferida18 a cada mês, o percentual
(da RT1 aplicação) definido para aquele item no reajuste/revisão anterior. Já o montante incorrido é
informado pelo prestador e consistido com as informações contábeis. Destaca-se que, para o item Pasep, a
alíquota estabelecida na revisão tarifária foi líquida de recuperação de crédito tributário, de modo que o
valor incorrido a ser comparado também deve ser líquido.

Ajuste prospectivo do patamar dos itens não administráveis (exceto tributos e outras obrigações)
As compensações calculadas da forma explicada acima objetivam compensar as diferenças percebidas no
período passado, devido aos erros de previsão. Porém, os valores de cada item que serão considerados para
o período seguinte (exceto tributos e outras obrigações) também são afetados por esses erros de previsão,
podendo estar em patamar acima ou abaixo do correto.
16

O IGP-M é o índice de inflação considerado pela Aneel nos reajustes/revisões tarifárias. Para períodos em que o índice
oficial ainda não foi divulgado, a Arsae utiliza previsões do Banco Central.
17
E considerando, além das tarifas e bandeiras incorridas, as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins incorridas pela Cemig a
cada mês, para que o prestador seja compensado também pela variação nessas alíquotas.
18
Receita direta de água e esgoto sem incluir vendas canceladas e descontos.
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Por isso, além da compensação retroativa, é feito um ajuste prospectivo sobre os índices de correção
inflacionária a serem aplicados sobre os itens não administráveis (exceto impostos e taxas), de modo a evitar
a propagação, para os períodos futuros, dos erros de estimação dos índices no último reajuste.
Por exemplo, considerando que:
 o montante para energia elétrica era R$ 100,00 no ano 1 e foi reajustado em 10%, resultando em
R$ 110,00 para o ano 2;
 no outro ano, ao calcular a compensação de itens não administráveis, verifica-se que a inflação
incorrida foi 5% e não 10%, sendo necessário devolver aos usuários R$ 5,00 referentes ao período
anterior. Em termos percentuais, a diferença entre previsto e realizado no período anterior foi igual
a: (1+5%) / (1+10%) – 1 = - 4,55%.
Pode-se observar que essa compensação retroativa não anula a necessidade de se corrigir o valor que será
base para os períodos futuros, o qual deve ser R$ 105,00 e não R$ 110,00. Se for prevista para o ano 3 uma
inflação de 8%, por exemplo, esse percentual deve ser aplicado sobre R$ 105,00, resultando em R$ 113,40,
e não sobre a base de R$ 110, que levaria a um resultado superestimado.
Por isso, é feito o ajuste prospectivo, ajustando-se o valor base de cada item conforme exemplo: R$ 110 *
[1+(-4,55%)] = R$ 105.
Alternativamente, pode-se efetuar um ajuste no percentual de 8%: (1 + 8%) * (1 - 4,55%) - 1 = 3,09%. Assim,
esse percentual de 3,09% pode ser aplicado sobre a base de R$ 110 advinda do cálculo tarifário anterior,
levando ao resultado correto de R$ 113,40.
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