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1. Resumo Executivo
Este relatório consolida as análises realizadas com relação ao desempenho econômico-financeiro da
Companhia Municipal de Saneamento de Juiz de Fora – CESAMA – após a Revisão Tarifária de 2016.
Diferentes aspectos são avaliados, como a evolução do mercado do prestador, o resultado regulatório
por ele obtido de suas operações, seus custos de capital e a variação de suas disponibilidades. São
também feitas observações sobre os riscos observados para o período de análise e ações
eventualmente adotadas para a sua mitigação. As avaliações são feitas, em boa parte, por comparação
entre as expectativas alinhadas entre regulador e prestador em momentos de Revisão e Reajuste
Tarifários e o efetivamente alcançado pela Cesama.
As análises são apresentadas em função dos períodos de observação, a saber: PR (abr/15 a mar/16,
referência para a Revisão Tarifária); P1 (12 meses entre a Revisão e o primeiro Reajuste Tarifário abr/16 a mar/17), P2 (12 meses após o primeiro Reajuste Tarifário do ciclo – abr/17 a mar/18) e P3 (6
meses após o segundo Reajuste Tarifário do ciclo – abr/18 a set/18). A seguir, são apresentados os
principais pontos observados e um resumo dos entendimentos alcançados por este trabalho.
O mercado do prestador apresentou recuperação relevante durante o período avaliado, com o
aumento dos números de ligações (5,53%), de economias de água (5,89%), de economias de esgoto
(4,90%) e do volume médio consumido pelos usuários, como um todo (7,89%). O consumo médio
sofreu uma leve redução (com queda de 1,03% no período) e, ao final, houve uma realização de
mercado (faturamento) 2,57% superior ao mercado de referência, no acumulado do período.
Em função do mercado realizado, foram disponibilizados para a Cesama recursos tarifários totais de
R$517,2 milhões, parte deles diretamente via fatura de serviços e parte via compensação por
concessão de benefícios da Tarifa Social (R$1,8 milhões). Nem todos esses recursos se converteram
em receita tarifária, no entanto, em função, principalmente, de vendas canceladas e descontos a
grandes usuários. A Figura 1, a seguir, apresenta um resumo dos fatores com impacto na receita
tarifária efetivamente alcançada pelo prestador.
Figura 1 – Impactos na Receita Tarifária

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Vale observar que as tarifas estabelecidas para o prestador já previam cerca de R$8,6 milhões em
vendas canceladas para o período e, por isso, apenas a parcela de vendas canceladas inferior à previsão
(R$0,56 Milhão) possui potencial impacto positivo nos recursos necessários ao prestador.
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Ao final, foram percebidos pela Cesama R$366,8 milhões de recursos tarifários para sua livre gestão,
que, complementados pela compensação do benefício da Tarifa Social totalizaram, aproximadamente
R$368,8 milhões. Outros R$136,2 milhões foram percebidos em recursos tarifários destinados aos
programas especiais com destinações específicas, ou seja, vinculados a determinado conjunto de
ações. A Figura 2, a seguir, apresenta visualmente os recursos disponibilizados via tarifa e aqueles
obtidos pelo prestador.
Figura 2 – Recursos Tarifários

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Além das receitas tarifárias, o prestador tem acesso a outras fontes de receitas, com origem em novas
ligações, multas por atrasos e rendimentos de aplicações financeiras, dentre outras origens. Parte
dessas receitas serão de livre gestão do prestador e outra parcela estará vinculada a programas
especiais com destinações específicas, de forma similar ao que ocorre com as receitas tarifárias. A
Figura 3, a seguir, demonstra a distribuição das receitas consideradas, do ponto de vista regulatório,
como outras receitas.
Figura 3 – Outras Receitas

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador
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De forma similar ao ocorrido no caso do faturamento dos serviços tarifados, as outras receitas se
realizaram também em patamar superior à referência estabelecida pela Revisão e Reajuste Tarifários.
Foram realizados R$25,74 milhões em Outras Receitas, uma variação positiva de R$4,05 milhões em
relação à referência para este tipo de receita. Deste montante total, R$21,6 milhões têm livre gestão
do prestador e o restante associa-se a receitas de aplicações financeiras com Destinações Específicas.
Observou-se que a Cesama realizou despesas operacionais em patamar inferior à referência
estabelecida pela Revisão e Reajuste Tarifários, tendo as despesas realizadas através de recursos de
livre gestão do prestador ficado R$5,07 milhões abaixo da referência estabelecida pela Revisão e
Reajuste Tarifários (R$315,84 milhões ante R$320,91 milhões da referência, no período); já as
despesas operacionais associadas aos programas com Destinações Específicas foram realizadas em
montante R$2,09 milhões inferiores à referência para o período (R$36,14 milhões ante R$38,23
milhões de referência). Observam-se, no segundo caso (Destinações Específicas), gastos a menor
associados a algum atraso na alavancagem inicial dos programas associados.
Ao final, abatendo-se as despesas operacionais das receitas obtidas no período, chega-se a um
Resultado Operacional Regulatório1 de R$176,31 milhões no período de análise, podendo ser este
resultado segregado entre aquele obtido por meio de recursos de livre gestão do prestador e aquele
obtido por meio de recursos com Destinações Específicas, como demonstrado na Figura 4, abaixo.
Figura 4 – Resultado Operacional Regulatório Livre Gestão e DE

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

A menor realização de gastos com Destinações Específicas produziu Resultado Operacional Regulatório
DE no valor de R$104,03 milhões, superior ao Resultado Operacional Regulatório de Livre Gestão por
1

Chama-se este resultado de “Resultado Operacional Regulatório” em função de se distinguir do que é tradicionalmente definido “Resultado
Operacional”, para que sejam viabilizadas comparações mais precisas com as projeções estabelecidas em Revisões e Reajustes Tarifários.
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parte do prestador, que acumulou R$72,28 milhões no período. É importante observar que se espera
que esses recursos obtidos da operação possam ser suficientes para arcar com os Custos de Capital da
Cesama, incluindo os investimentos, juros, amortização de empréstimos (líquida de eventuais
créditos), remuneração de capital próprio e o pagamento de tributos sobre o lucro.
Passando-se aos Custos de Capital, observa-se na Figura 5 uma baixa realização de Investimentos
Incentivados (R$36,31 milhões abaixo da referência para o período), ao passo em que os custos de
capital realizados com recursos de livre gestão2 ficaram abaixo da referência para o período em
aproximadamente R$3,40 milhões (realização de R$68,44 milhões ante uma referência de R$71,84
milhões). Destaca-se, no entanto, que esta percepção não foi equilibrada. Enquanto em P1 houve um
investimento excedente à referência em R$ 5,13 milhões, os primeiros 6 meses de P3 já foram
responsáveis por uma realização a menor de R$ 7,89 milhões, valores que contribuíram de forma mais
pronunciada para o valor de realização negativo de 3,40 milhões de reais.
Figura 5 – Custos de Capital Livre Gestão e DE (Investimentos Incentivados)

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Observa-se que o Resultado Operacional Regulatório de R$72,28 milhões foi superior à referência para
os Custos de Capital (em 0,44 milhão) e aos Custos de Capital incorridos (em R$ 3,84 milhões).
Ainda com relação aos Custos de Capital, é relevante falar sobre o ritmo de entrada em operação de
novos ativos formados com recursos de livre gestão e sobre investimentos pendentes de início. Em
que pese a realização de custos de capital com recursos de livre gestão ter se dado em patamar pouco
menos de 4,73% inferior ao suportado pelos recursos disponíveis, a entrada de novos ativos em
operação se deu em ritmo inferior ao projetado durante a Revisão Tarifária, fazendo com que a
liberação de recursos adicionais para livre gestão do prestador (que depende da entrada em operação
2

Dentre estes Custos de Capital destacam-se gastos com financiamentos, investimentos e tributos sobre o lucro (CSLL).
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desses ativos) também sofresse atrasos. Isso contribuiu para com o aperto de liquidez percebido pelo
prestador em P1 e parte de P2. Durante o P2, observou-se a incorporação de novos ativos à base em
operação, o que ajuda a reduzir os impactos desse atraso, a partir do reajuste de 2018.
Com relação aos investimentos pendentes de início, eles são observados tanto dentre aqueles a serem
realizados com recursos de livre gestão (nesse caso por frustração de financiamentos) quanto dentre
aqueles a serem realizados com recursos da Destinação Específica Investimento Incentivado. Cabe
observar, neste último caso, que a acumulação de recursos destinados a Investimentos Incentivados
sem a sua utilização, de forma similar ao que ocorre com despesas DE não realizadas, faz com que o
lucro percebido pelo prestador, do ponto de vista fiscal, seja majorado, aumentando seus tributos
sobre o lucro e, consequentemente, a restrição de recursos de livre gestão.
Para que se possam avaliar os impactos das atividades operacionais e dos custos de capital do
prestador em suas disponibilidades é necessário excluir receitas e despesas que não representem
entradas e saídas de recursos durante o período avaliado e incluir variações patrimoniais ainda não
consideradas no Resultado Operacional Regulatório ou nos Custos de Capital, ainda que tendo impacto
no caixa do prestador.
A Figura 6 apresenta as contribuições das atividades operacionais da Cesama para com as suas
disponibilidades, sejam elas de livre gestão (parte esquerda) ou com destinações específicas (parte
direita). No primeiro caso, observou-se uma contribuição de R$42,63 milhões para a formação das
disponibilidades, já no segundo caso, uma contribuição de R$106,96 milhões.
Figura 6 – Contribuições das Atividades Operacionais para a Formação das Disponibilidades

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Já a Figura 7 apresenta as contribuições dos Custos de Capital para o consumo dos recursos. Observase contribuição de R$53,02 milhões para o consumo de recursos de livre gestão, valor superior aos
recursos de livre gestão obtidos das atividades operacionais em aproximadamente R$10,39 milhões.
Como os Custos de Capital já consideram as entradas de recursos de financiamentos, o excedente de
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recursos de livre gestão despendidos impactou diretamente as disponibilidades do prestador. Já com
relação às Destinações Específicas (Investimento Incentivado), os Custos de Capital consumiram cerca
de R$44,62 milhões no período avaliado, valor inferior aos R$106,96 milhões obtidos das atividades
operacionais para DE’s.
Figura 7 – Contribuições dos Custos de Capital para a Formação das Disponibilidades

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Podem ser destacadas nas Figuras 6 e 7 a transferência dos Tributos sobre o Lucro de Custos de Capital
para Atividades Operacionais (onde ficam melhor apropriados, do ponto de vista contábil), e os valores
investidos em giro (em função da variação da necessidade de capital de giro – Δ NCG), que consumiu
R$ 15,55 milhões em recursos de livre gestão no período.
A Figura 8 apresenta o resultado do efeito combinado das contribuições das Atividades Operacionais
e dos Custos de Capital para com as disponibilidades da Cesama. Em resumo, as análises realizadas
pela Arsae apontam para um consumo de recursos de livre gestão da ordem de R$10,39 milhões, ao
passo em que as atividades desenvolvidas com recursos com destinações específicas deveriam ter
acumulado R$62,33 milhões, no mesmo período (março/2016 a setembro/2018). No entanto, o
impacto observado (efetivamente incorrido) nas disponibilidades foi aumento de R$ 0,17 milhões em
recursos de livre gestão e um acúmulo de R$53,59 milhões nas disponibilidades associadas a DE’s.
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Figura 8 – Efeito Combinado das Contribuições Operacionais e de Custos de Capital

Impacto Identificado
Livre
Gestão

DE

Livre Gestão
Atividades Operacionais
Custos de Capital
Total Livre Gestão
Destinação Específica
Atividades Operacionais
Custos de Capital
Total DE

Impacto Observado e Diferença

Contribuição
42,63
-

53,02

-

10,39

Contribuição
106,96
-

44,62
62,33

Livre Gestão
Contribuições Identificadas Variação Observada
Diferença

Valor

Destinação Específica
Contribuições Identificadas
Variação Observada
Diferença

Valor

10,39
0,17
10,56

62,33
53,59
8,75

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

A diferença negativa de R$8,75 milhões entre a variação observada nas disponibilidades referentes às
Destinações Específicas e a variação identificada (esperada) pela Arsae deve-se em grande medida a
recursos tarifários pendentes de transferência das contas bancárias de livre gestão para as contas
bancárias associadas às DE’s. Parte desses recursos tarifários referem-se ao último mês do período de
análise (ou seja, a transferências pendentes, mas dentro do prazo) e outra parte a compensações
diversas (não transferência de recursos tarifários, pagamentos realizados indevidamente pela conta
vinculada, tributos que devem ser restituídos, etc.).
Isso também explica aproximadamente R$7,2 milhões dos R$10,56 milhões da diferença positiva entre
a variação observada nas disponibilidades de livre gestão do prestador e a variação identificada por
este trabalho, visto que os recursos não transferidos para as contas de DE’s encontram-se
temporariamente sob livre gestão do prestador.
Foram identificadas por este trabalho, portanto, as principais causas do consumo de recursos de livre
utilização pela Cesama, limitando suas disponibilidades de livre gestão, ao longo do período avaliado.
São elas:




A frustração de parte das receitas tarifárias em função de descontos a grandes usuários
(R$4,34 milhões), combinada com a percepção de receita devido ao aumento de outras
receitas em relação à referência (R$4,05 milhões) e com um volume de vendas canceladas em
montante inferior ao considerado nas tarifas (R$0,56 milhão). O efeito líquido é positivo de R$
0,27 milhões;
A expressiva variação da Necessidade de Capital de Giro (NCG) de Livre Gestão, em cerca de
R$15,6 milhões, principalmente em função do aumento de valores em Contas a Receber de
Usuários. Destaca-se que a gestão do passivo operacional teve contribuição importante para
que o aumento da NGC não fosse ainda maior que o valor acima apresentado;
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A realização de custos de capital a menor do que os recursos obtidos da operação e de
financiamentos permitiria realizar, em um montante de R$3,40 milhões. A maior parte deste
impacto foi percebida em P1 (realização a maior de R$ 5,13 milhões) e em P3 (realização a
menor de R$ 7,89 milhões). Vale observar que colabora para aumentar os custos de capital o
baixo patamar de realização de iniciativas suportadas pelas Destinações Específicas,
aumentando o lucro contábil e os tributos sobre o lucro percebidos pela Cesama, que são
refletidos, do ponto de vista regulatório, em Custos de Capital.
Realização de despesas operacionais de livre gestão a menor que a Referência Ajustada em
aproximadamente R$5,07 milhões.

Considerados em conjunto, esses aspectos explicam grande parte do impacto identificado sobre as
disponibilidades de livre gestão, apresentado na Figura 8 (R$ 6,42 milhões).
Observa-se que a Cesama tem tido atenção na gestão dos recursos disponíveis, preservando tanto a
prestação de serviços quanto o desenvolvimento das atividades. Foram observados dois perfis ao
longo da análise, com os primeiros 24 meses do ciclo (P1 e P2) demonstrando um consumo maior de
recursos quando comparado à referência estabelecida e nos 6 primeiros meses de P3 sendo observada
uma redução significativa de custos operacionais e de capital em relação à referência. Tal movimento
foi relevante sobre as disponibilidades do prestador, que se viram em situação de maior pressão nos
dois primeiros períodos, sendo esperada uma melhora nessa situação nos períodos seguintes, caso
seja seguida a tendência dos últimos meses analisados. A incorporação de novos investimentos à base
de ativos também foi relevante para aumento dos recursos de livre gestão, embora o montante ainda
se mantenha muito aquém da previsão realizada na revisão de 2016. Vale ressaltar a relevância de que
o prestador siga buscando maior compreensão dos mecanismos regulatórios envolvidos em
cooperação com a Agência, para que as causas aqui referidas possam ser tratadas, permitindo um
maior avanço da Cesama em direção aos objetivos previstos para o ciclo tarifário em curso.

2. Contexto
2.1 O município de Juiz de Fora

O Município de Juiz de Fora, localizado na mesorregião da Zona da Mata de Minas Gerais, porção sulsudeste do Estado, possui uma extensa área geográfica, com, aproximadamente, 1.435,749 km². Tal
valor equivale a aproximadamente 4,33 vezes a área do Município de Belo Horizonte. Sua população
estimada em 2017 pelo IBGE3 é de 563.769 habitantes, um crescimento total de 9,21% com relação

3

Fonte: IBGE, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/juiz-de-fora/panorama, acesso em 24 de novembro de 2017
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aos dados medidos pelo Censo de 2010, distribuindo-se em 98,90% na área urbana e 1,1% na zona
rural.
Segundo dados do IBGE, o IDH municipal em Juiz de Fora, em 20104, foi de 0,778, o que o coloca na
faixa de desenvolvimento humano alto, superior ao IDH médio nacional (0,744). Ainda de acordo com
o IBGE, Juiz de Fora apresentou em 2014 um PIB per capita de R$ 24.913,80, muito próximo da média
do Estado de Minas Gerais, de R$ 24.917,12.
O Índice de Gini municipal é 0,56, apontando para uma desigualdade inferior à média nacional (0,61)5.
Segundo dados de 2014 do IBGE e da Suframa, o setor de serviços é o mais relevante da economia
local, representando 72,85% do PIB do município. Os setores industrial e agropecuário representam,
respectivamente, 26,72 e 0,43%6.
O Município está inserido na área da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul7. Os sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município são administrados pela Companhia
de Saneamento Municipal (Cesama), empresa pública que sucedeu o antigo Departamento de Água e
Esgoto (DAE) do município.
2.2 Os Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Município

Juiz de Fora realizou grande esforço no planejamento das ações de avaliação dos serviços de
saneamento dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Como resultado obteve-se um
documento que detalha tanto o contexto de prestação dos serviços de saneamento no munícipio
quanto propõe um plano de ações visando o atendimento das demandas populacionais.
Dentre as características de operação do sistema de abastecimento de água, conforme destaca o
documento, o índice de atendimento chama atenção para a cobertura pelo sistema coletivo que, em
2012, abrangia 98,85% da população urbana, atendendo a um consumo per capita médio de,
aproximadamente, 155 litros por habitante/dia. A oferta de água pela Companhia Municipal se
estrutura em três grandes pontos: a) represa Dr. João Penido, onde se localizam duas estações de
tratamento que respondem por 50,33% da oferta total de água; b) o Ribeirão Espírito Santo, que
atende a mais 41,61% da oferta total de água; e c) a represa de São Pedro, respondendo por 5,37% da
produção total8.

4

Fonte: IBGE, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=313670&idtema=118, acesso em 24 de novembro de
2017. Dados provenientes do Atlas Brasil 2013.
5 Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) - http://www.pnud.org.br/, acesso em 24 de novembro de 2017. O
IDH e o Coeficiente de Gini do Município de Juiz de Fora e o do Brasil são provenientes do Censo Nacional de 2010. Em relação a este último
índice, quanto mais elevado, maior a desigualdade social identificada.
6
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de
Manaus – SUFRAMA – http://www.cidades.ibge.gov.br/, acesso em 24 de novembro de 2017
7 Fonte: Igam – http://www.igam.mg.gov.br
8 Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora, em https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=30072, acesso em 15 de janeiro de 2018.
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O atendimento a distritos cuja conexão à rede geral é dificultada pela distância em relação à sede do
município é realizado através de poços profundos e sistemas isolados, com uma produção de 27,72
L/s. Ampliações no sistema pretendem expandir a oferta de água em cerca de 5,59% até 2022, com
intuito de atender a demanda prevista para um horizonte de longo prazo9.
Os serviços de esgotamento sanitário vêm recebendo importantes investimentos para ampliação da
estrutura de tratamento dos efluentes produzidos no município. Em 2010 o atendimento da população
urbana com serviços de coleta de esgoto era de 98,02%, contando atualmente com mais de 600 Km
de redes coletoras no município. A proposta atual para o sistema inclui a operação de três estações de
tratamento de esgotamento: a) Barreira do Triunfo, com capacidade de tratamento de 10L/s e prevista
a expansão; b) Barbosa Lage, com potencial de tratamento previsto em 73 L/s; c) União-indústria, que
expandirá a capacidade da Companhia em tratar o esgoto da sede do município em 847 L/s,
contribuindo significativamente com o projeto de despoluição do Rio Paraibuna; e d) ETE Santa Luzia,
que se encontrava em fase de projeto, com previsão de capacidade de 158 L/s. Vale ressaltar que o
percentual de tratamento de esgoto coletado em 2013 pelos sistemas Barreira do Triunfo e Barbosa
Lage, apresentado pelo PMSB, era de apenas 10%, com potencial de ampliação das duas unidades em
310 L/s.

2.3 A Arsae

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado
de Minas Gerais (Arsae-MG) foi criada pela Lei 18.309/2009. A criação atende às demandas atribuídas
pela Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Compete à Arsae supervisionar, controlar e fiscalizar a prestação de serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, incluindo aspectos contábeis, financeiros e
relativos ao desempenho técnico-operacional, além de expedir regulamentos de ordem técnica e
econômica, estabelecendo o regime tarifário, dentre outras funções.
Na regulamentação aplicável à atuação da Agência, destacam-se, para os fins deste estudo, a
Resolução Normativa nº 40, de 3 de outubro de 2013, que contém as condições gerais a serem
observadas pelos prestadores regulados, e o Decreto 45.871, de 30/12/2011, que contém o
regulamento da Arsae e estabelece as competências de cada unidade administrativa da Agência. Nesse
contexto, cabe à Gerência de Fiscalização Econômica (GFE) fiscalizar a aplicação de normas legais,
regulamentares e técnicas e verificar o atendimento às determinações da Agência, no âmbito
econômico.

9

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora, em https://www.pjf.mg.gov.br/e_atos/e_atos_vis.php?id=30072, acesso em 15 de janeiro de 2018.

PROCESSO Nº GFE 2018/32
ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG
Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br

12

Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais

2.4 Histórico de Regulação e Fiscalização no Município

O Município de Juiz de Fora assinou convênio com a Arsae em outubro de 2012, delegando à Agência
as atribuições de regulação, fiscalização e controle da prestação dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário prestados pela Companhia de Saneamento Municipal. Desde então,
a Arsae regula e fiscaliza aspectos econômicos e operacionais dos serviços prestados pela Empresa à
população de Juiz de Fora.
No âmbito econômico, foram conduzidos dois processos de reajuste tarifário pela Agência junto ao
prestador, nos anos de 2013 e 2014, sendo que em 2012 esta Autarquia ainda participou da reavaliação
do resultado do reajuste questionado pelo Ministério Público Estadual. Um novo convênio – nº
05/2015 – foi firmado em 04 de maio de 2015, entre o Município de Juiz de Fora e a Arsae, mantendo
a delegação das atribuições concernentes à regulação, fiscalização e controle da prestação dos serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário pela Cesama.
Em 2015, em um contexto de escassez hídrica, com risco de graves consequências para o
abastecimento de água no município de Juiz de Fora, foi conduzido processo de Revisão Tarifária
preliminar para a Cesama. O acréscimo de valor às tarifas visou aumentar a oferta de água para a
represa João Penido por meio da construção de uma adutora, permitindo elevar, consequentemente,
a produção de água tratada em períodos de estiagem.
Em 1º de Março de 2016 foi publicada a Nota Técnica CRFEF 14/2016, que detalha os cálculos da
primeira Revisão Tarifária ordinária do prestador, momento em que há reavaliação das condições da
prestação dos serviços e de mercado, com o estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à
eficiência e metas de expansão e qualidade dos serviços. Em 23 de fevereiro de 2017 foi publicado o
primeiro reajuste após a revisão, detalhado na Nota Técnica CRFEF/GRT 03/2017. Em 01 de março de
2018 foi publicado, através da Nota Técnica GRT 05/2018, o segundo reajuste do ciclo.
Desde o início das atividades da Arsae junto ao munícipio de Juiz de Fora foram realizadas ações de
fiscalização econômico-financeira pela Arsae junto à Companhia em 2016 (vide relatórios CRFEF/GFEF
02 e 08 de 2016) e 2017 (vide relatórios CRFEF/GFEF 05 e 09 de 2017), primordialmente focadas no
acompanhamento dos Recursos de Destinação Específica estabelecidos na Revisão Tarifária de março
de 2016 e na Tarifa Adicional para Investimentos estabelecida pela Revisão Tarifária de 2015. Além
disso, foi produzido pela Gerência de Fiscalização Econômica parecer técnico sobre demanda trazida
por usuário à Ouvidoria dessa Autarquia (Parecer Técnico GFE nº 07/2017).
Ainda no início deste ano foi produzido o primeiro relatório de análise econômico-financeira, com
informações obtidas junto ao prestador ao longo de 2016 e 2017. Foi realizada uma avaliação do
desempenho da Cesama durante o período transcorrido entre abril de 2016 (início de vigência das
definições da 1ª Revisão Tarifária Periódica) e setembro de 2017 (último mês de análise), em especial
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com relação aos objetivos estabelecidos nessa Revisão. Este relatório atualiza a análise produzida no
início de 2018.

3. Objetivos do Relatório
Com o objetivo de contribuir para o reconhecimento do desempenho da Cesama e oferecer
informações analíticas sobre a sua evolução, a GFE disponibiliza este relatório, retratando os
resultados atingidos pelo prestador após a Revisão Tarifária de 2016. Pretende-se, com este estudo,
promover publicidade e transparência, compartilhando os principais entendimentos da Agência com
relação ao desempenho econômico-financeiro do prestador com outras partes interessadas, como os
usuários dos serviços, o Ministério Público, o Executivo e o Legislativo Municipais.
O prestador tem o seu desempenho analisado em quatro dimensões: Mercado, Resultado Regulatório,
Custos de Capital e Disponibilidades, Controles e Riscos. Por meio da análise, espera-se oferecer uma
visão abrangente sobre a dinâmica do mercado por ele atendido, os resultados alcançados pela sua
operação, a evolução da disponibilidade de recursos em caixa e a sua efetiva aplicação nos
investimentos previstos para o ciclo tarifário vigente. Vale observar que todas essas questões se
encontram diretamente ligadas ao atingimento das suas metas de prestação de serviços. Além disso,
buscam-se identificar riscos eventualmente presentes e como a Cesama os tem mitigado.

4. Análises
As análises sobre a Cesama aqui apresentadas têm como referência principal a Revisão Tarifária
promovida pela Arsae para o prestador e detalhada na Nota Técnica 14/2016 da Coordenadoria
Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira, publicada em 1º de março de 2016.
As definições da 1° Revisão Tarifária Periódica entraram em vigor em abril de 2016, após o
encerramento do 1° Ciclo Tarifário da Companhia (2012-2016) sob regulação da Arsae, no mês
anterior. Durante os trabalhos da revisão, como normalmente ocorre neste tipo de processo, foram
reavaliados os custos operacionais do prestador para se estabelecer o nível de receita tarifária que
garantisse tanto o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços quanto a modicidade
tarifária.
Nessa revisão, a Agência optou por adotar um modelo híbrido de regulação tarifária, que permite
combinar elementos e incentivos de eficiência operacional da regulação pelo preço, contudo, sem
desvincular completamente a receita do prestador dos custos incorridos pelo mesmo, conforme a
regulação pelo custo, garantindo assim a manutenção e continuidade da prestação dos serviços e o
baixo custo de capital pela redução do risco.
A decisão do modelo a ser adotado na Revisão Tarifária considerou o contexto enfrentado pelo
prestador no desenvolvimento de suas atividades e as principais necessidades do serviço de
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abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Juiz de Fora, expressos no Plano
Municipal de Saneamento Básico aprovado pelo Decreto n° 11.878, de 21 de fevereiro de 2014.
São destacados como principais fatos observados no ciclo tarifário de 2012 a 2016:












Base com ativos antigos e já depreciados, o que implicaria em baixo montante de recursos
para atendimento dos custos de capital (depreciação e remuneração) caso as tarifas fossem
revistas em modelo adotado para companhias de direito privado e sem considerar as
necessidades de novos investimentos.
Necessidade de recadastramento de usuários, pois o banco de dados comercial da Companhia
encontrava-se desatualizado e incompleto (falta informação de CPF/CNPJ e RG para muitos
usuários), dificultando assim a identificação do real mercado do prestador e o volume total de
usuários com direito ao benefício da tarifa social;
Necessidade de reposição de ativos, dada a operação de equipamentos e redes antigas e
depreciadas, acarretando altas perdas reais (físicas) e elevadas despesas com manutenção;
Insuficiente capacidade de realização de investimentos pela Companhia com recursos próprios
obtidos via receita tarifária, dada a pequena base de ativos capazes de gerar remuneração,
criando elevada dependência sobre recursos obtidos com terceiros.
Elevado impacto operacional com a crise hídrica em 2015, alterando significativamente o
faturamento e os padrões de consumo no município, levando ao comprometimento de
recursos com despesas operacionais extras e com obras voltadas à ampliação do sistema de
tratamento e abastecimento de água.
Necessidade de adequação da estrutura tarifária: alteração de critérios para cobrança mínima,
ampliação da tarifa social e ajustes na relação de tarifas entre categorias e faixas de consumo;
Quadro de pessoal oneroso e com alto volume de funcionários alocados em funções
administrativas, implicando em elevado comprometimento de recursos com folha de
pagamento. Ao mesmo tempo constatava-se a falta de funcionários em postos-chave para
operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Além dos pontos acima citados identificou-se a necessidade de melhoria da eficiência operacional da
Cesama, que apresentou, nas análises feitas pela Agência, índice de desempenho abaixo da referência
adotada para prestadores com perfil semelhante ao seu.
Levando-se os aspectos aqui colocados em consideração, além dos ajustes promovidos na estrutura
tarifária, foi estabelecido o nível de receita a ser auferida pelo prestador no “ciclo tarifário” abrangido
pela Revisão, receita essa que deveria ser suficiente para a prestação de serviços de qualidade e o
desenvolvimento dos projetos de investimentos acordados entre a gestão da Cesama e a Agência.
Diante disso, a Revisão Tarifária de 2016 reposicionou as tarifas do prestador em patamar que
representou uma variação média de 16,87% nos valores percebidos pelos usuários, com vigência a
partir de abril de 2016.
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Além da definição de novas Tabelas Tarifárias para a Cesama, a Arsae estabeleceu:







Mudança nos critérios de enquadramento dos usuários para Tarifa Social;
Modificação da estrutura tarifária, com adoção de novos critérios para a cobrança mínima,
novas faixas de consumo e mudanças de progressividade;
As Destinações Específicas (DE’s), que são recursos tarifários com propósitos previamente
estabelecidos, em geral relacionados a ações que não são naturalmente priorizadas pelo
prestador, em função de menor retorno comercial ou indisponibilidade de recursos. São elas:
Compensação da Tarifa Social, Manutenção, Combate às Perdas de Água, Proteção de
Mananciais de Abastecimento Público, Treinamento de Funcionários e Investimentos
Incentivados;
A criação de contas correntes e contas contábeis específicas para recebimento e
movimentação dos recursos relacionados com as Destinações Específicas;
Com o prestador, programa de investimentos a ser realizado no período de 4 anos, segregado
entre aqueles a serem realizados com recursos próprios e aqueles incentivados pela Agência,
que podem utilizar recursos das DE’s. Priorizaram-se, nesse último caso, investimentos
relacionados à promoção de maior segurança hídrica, à reforma de sistemas e à expansão da
qualidade dos serviços prestados pela companhia.

Além das definições objetivas da Revisão Tarifária, outros aspectos merecem detalhamento maior.
As análises realizadas pela Gerência de Fiscalização Econômica consideram todos os aspectos técnicos
definidos pela Arsae na Revisão, seja com relação aos níveis de receita ou com relação aos incentivos
estipulados para o prestador. A evolução da Companhia em diferentes quesitos é apresentada com o
objetivo de facilitar a sua interpretação pelos diferentes públicos-alvo que se deseja alcançar.
A apresentação do presente relatório consolidará as informações para o período delimitado por
Revisões e Reajustes Tarifários, denominado Período Tarifário. Sob essa ótica, o Período Tarifário 1
(P1) se estende de abril de 2016 a março de 2017 (12 meses), o Período Tarifário 2 (P2) como sendo o
período entre abril de 2017 a março de 2018 (12 meses) e o Período Tarifário 3 (P3) como sendo o
período entre abril de 2018 e setembro de 2018 (6 meses). Em alguns momentos refere-se também
ao Período de Referência (PR) utilizado pela Agência durante os cálculos da Revisão Tarifária de 2016
(abril de 2015 a março de 2016) e aqui adotado para fins comparativos, onde pertinente.
Cabe observar que, em função de P1, P2 e P3 envolverem, neste relatório, por questões relacionadas
à disponibilidade de dados tratados, um número de meses diferentes, o trabalho busca apresentar
também, para viabilizar comparações entre os períodos e sempre que possível, valores médios
mensais. É importante ressaltar que, em que pese comparações serem viabilizadas por este método,
os valores de P3 apresentam-se mais susceptíveis a eventuais variações sazonais (de consumo, por
exemplo). Na medida em que transcorra o ciclo tarifário as informações integrantes deste relatório
serão atualizadas por trabalhos posteriores, permitindo assim reduzir, até o final do ciclo tarifário de
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quatro anos, eventuais impactos deste tipo. Destaca-se que tal esforço já está evidenciado para P2, o
qual foi analisado para um período de 6 meses no relatório anterior e se encontra completo (12 meses)
neste relatório.
Para todos os casos em que foi possível foram utilizadas informações fornecidas pelo prestador e
previamente verificadas pela Gerência de Informações Econômicas da Arsae (GIE). Nos demais casos
foram adotadas informações fornecidas diretamente pelo prestador ou disponíveis em fontes
secundárias com acesso público, posteriormente analisadas pela Gerência de Fiscalização Econômica
(GFE). É importante ressaltar que são fontes primárias do estudo informações fornecidas pelo próprio
prestador e que, em alguns casos, tais informações apresentam-se com nível de detalhamento
diferenciado em relação às referências de comparação, demandando adaptações para sua
interpretação. As análises apresentadas encontram-se, portanto, sujeitas a revisões futuras, caso
algum esclarecimento ou retificação venham a ser futuramente colocados pela Cesama.
Apresentam-se, a seguir, as análises e conclusões associadas a cada dimensão.
4.1 Mercado
O mercado atendido pela Cesama é compreendido pelas unidades usuárias de serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Juiz de Fora, sejam essas unidades
de uso residencial (social e comum, uni e multifamiliar no último caso), comercial, industrial ou público.
O faturamento auferido pelo prestador está diretamente relacionado com a quantidade de unidades
usuárias, sua distribuição entre as diferentes categorias existentes, o perfil de consumo de cada
categoria, os descontos e os benefícios concedidos.
É importante atentar para a diferenciação da “unidade usuária” (ou economia), que representa o uso
independente dos serviços por uma unidade familiar (domicílio), de negócios (ex. escritório comercial
ou indústria) ou pública daquelas ligações que conectam os imóveis às redes de água e de esgoto da
Companhia. Uma única ligação pode atender a diversas economias, como ocorre em um prédio
residencial, ou apenas uma, como normalmente ocorre em uma casa. Pode-se dizer que,
normalmente, uma ligação conectará todas as economias de determinado imóvel às redes do
prestador.
Após essas definições, passa-se à análise sobre como evoluiu o mercado da Cesama, entre abril de
2016 e setembro de 2018.
4.1.1

Ligações e Economias (Unidades Usuárias)

A tabela a seguir (Tabela 1) mostra a evolução do número total de ligações aos serviços de
abastecimento de água prestados pela Cesama, no período de análise.
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Tabela 1 – Número Total de Ligações

Item
Quantidade
Variação: Quantitativa
Variação: Percentual
Multieconomias
Multicategorias

abr/16
Início P1
136.062

21.707

mar/17 mar/18 set/18
Fim P1 Fim P2 Fim P3
139.193 142.195 143.582
3.131
3.002
1.387
2,30%
2,16% 0,98%
21.590

21.917

Variação
Total
7.520
7.520
5,53%

21.813

0,49%

4.135
4.227
4.337
4.318
Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

4,43%

Os dados indicam ter havido crescimento do número de total de ligações de 5,53%. Se considerado o
período total, verifica-se uma taxa composta de crescimento anual (CAGR10) de 2,18% para o número
de ligações. Observa-se, no mesmo período, aumento (0,49%) no número de ligações multieconomias
(ligações com mais de uma economia cadastrada, independente da categoria) e um aumento de 4,43%
no número de ligações multicategorias (ligações com economias cadastradas em mais de uma
categoria, ex.: uma ligação com 1 economia residencial e 1 comercial).
A seguir, observa-se a distribuição das economias de água e esgoto atendidas pela Cesama entre as
categorias existentes.

Tabela 2 – Número de Economias – por Categoria
Categoria
Social
Residencial Unifamiliar

Δ
Δ

Residencial Multifamiliar

Δ

Comercial
Industrial
Pública
Total

Δ
Δ
Δ
Δ

abr/16
Início P1
218
102.769
105.261
22.944
556
1.679
233.427
-

Economias de Água
mar/17 mar/18 set/18 Variação abr/16
Fim P1 Fim P2 Fim P3
Total Início P1
3.723
4.335
4.441 1937,16%
216
1607,80%
16,44%
2,45%
102.162 104.175 105.318 2,48%
102.769
-0,59%
1,97%
1,10%
107.032 109.846 111.132 5,58%
104.850
1,68%
2,63%
1,17%
22.706 22.938 23.290
23.359
1,51%
-1,04%
1,02%
1,53%
751
1.074
1.237
555
122,48%
35,07%
43,01%
15,18%
1.728
1.768
1.767
1.655
5,24%
2,92%
2,31%
-0,06%
238.102 244.136 247.185 5,89%
233.404
2,00%
2,53%
1,25%
-

Economias de Esgoto
mar/17 mar/18 set/18 Variação
Fim P1 Fim P2 Fim P3
Total
3.641
4.239
4.333 1906,02%

1585,65%

16,42%

2,22%

100.294 102.233 103.359
-2,41%

1,93%

1,10%

106.612 109.428 110.575
1,68%

2,64%

1,05%

23.117

23.351

23.636

-1,04%

1,01%

1,22%

745

1.043

1.202

34,23%

40,00%

15,24%

1.701

1.739

1.738

2,78%

2,23%

-0,06%

236.110 242.033 244.843
1,16%

2,51%

1,16%

0,57%
5,46%
1,19%
116,58%
5,02%
4,90%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

10

CAGR: Do Inglês Compound Annual Growth Rate; taxa anual de crescimento que, aplicada sucessivamente (ano a ano) à base do período
anterior, produz o mesmo resultado final que aquele produzido pelo crescimento anual (variável) observado no mercado em análise.
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A Tabela 2 mostra que a Companhia atendia, em setembro de 2018, a 247.185 economias com serviços
de abastecimento de água e a 244.843 economias com serviços de esgotamento sanitário, por meio
de 143.582 ligações (Tabela 1). Na comparação entre o início e fim do período de análise, a proporção
de economias com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário caiu de um valor
próximo a 100% para 99,05%, sugerindo uma expansão dos serviços de água não acompanhada pela
oferta dos serviços de esgotamento sanitário.
A relação “número de economias por ligação” apresentou pequeno crescimento no período, de 1,715
para 1,722 para abastecimento de água e redução de 1,715 para 1,705 para esgotamento sanitário.
Observou-se um acréscimo no número de economias em todas as categorias no período analisado. As
categorias Social (1.906,02%) e industrial (116,58%) apresentam crescimento elevados, com variação
significativa no número de economias entre março de 2016 e setembro de 2018. O crescimento das
economias sociais resulta da implementação de novos critérios para o programa (com base na renda
per capita familiar) e da cooperação entre prestador e Agência (GIE) na identificação de usuários com
direito ao benefício, por meio de cruzamento de bases de dados. Já a evolução no número de
economias industriais é em grande parte justificada pela mudança no critério de caracterização de
ligações temporárias para construção de edificação, que passaram a ser considerados economias
industriais até que houvesse a conclusão da obra (conforme Res. 40, Art. 27 §3º).
4.1.2

Consumo – Evolução por Categoria

Outra variável importante a ser acompanhada com relação ao mercado é o volume de água consumido
pelos usuários. Em linhas gerais, a identificação do volume consumido por cada usuário é feita por
medição e, em função disso, quanto maior o volume medido nas ligações dos usuários, maiores serão
os volumes e os valores faturados. A Tabela 3, a seguir, demonstra o comportamento do volume
mensal médio medido, no período em análise.
Tabela 3 – Volume Mensal Médio Medido em m³
Referência
Categoria
Volume Participação
0,14%
Social
3.124
Residencial Unifamiliar 936.117 41,02%
Residencial Multifamiliar 928.348 40,67%
Comercial
240.547 10,54%
2,24%
Industrial
51.097
5,40%
Público
123.139

Volume
26.516
963.326
961.299
232.486
53.329
149.882

Participação

Mercado Total

2.386.839

100,00%

2.282.372

100%

P1
1,11%
40,36%
40,28%
9,74%
2,23%
6,28%

P2
Volume Participação
1,62%
40.069
1.008.478 40,83%
974.594 39,46%
9,59%
236.862
2,31%
57.128
6,19%
152.993

Volume
41.402
999.748
977.085
233.044
54.135
157.110

Participação

2.470.123

2.462.525

100%

P3

Variações (Δ)
Ref. - P1 P1 - P2 P2 - P3

1,68%

748,76%

51,11%

3,33%

40,60%

2,91%

4,69%

-0,87%

39,68%

3,55%

1,38%

0,26%

9,46%

-3,35%

1,88%

-1,61%

2,20%

4,37%

7,13%

-5,24%

6,38%

21,72%

2,08%

2,69%

100%

4,58%

3,49%

-0,31%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

No agregado, o volume mensal médio medido no P1 é superior em 4,58% àquele utilizado como
referência nos cálculos da Revisão Tarifária, apurado entre abril de 2015 e março de 2016, tendo sido
este último intervalo impactado por crise hídrica observada no município. A tendência de recuperação
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de consumo se manteve em P2, com volume mensal médio medido mostrando-se superior em 3,49%
ao apurado para P1. Já em P3 observou-se uma certa estabilização, com leve queda de -0,31%.
Vale ressaltar que a escassez de água e a redução do volume demandado pelas famílias implicaram em
uma queda de 5,85% do consumo em comparação ao período pré-crise – segundo dados da Revisão
de 2016. Ao compararmos a evolução entre a referência e o P3, observamos uma variação total de
7,89%, o que já indicaria uma recuperação da demanda de água no município. No entanto, destaca-se
o fato de que tal evolução se encontra mais atrelada ao crescimento do número total de economias,
conforme números já observados na tabela 2, do que à volta dos hábitos de consumo dentro das
unidades familiares (aumento do consumo médio por economia, em relação ao período de referência).
Cabe observar que a variação de consumo observada na Tabela 3 para a categoria Social encontra-se
bastante impactada pela evolução do número de economias sociais (inclusão de famílias cadastradas),
sendo os números agregados os mais representativos da evolução do mercado, nessa tabela.
A Tabela 4 apresenta visão complementar, indicando a evolução do volume mensal médio medido por
economia, para cada categoria de unidades usuárias da Cesama.
Tabela 4 – Volume Mensal Médio Medido – Por Economia em m³
P1
P2
P3
Referência
Variação
Categoria
Volume Volume Variação Volume Variação Volume Variação Total
-3,51%
6,39%
0,89%
3,56%
Social
9,144
8,823
9,386
9,470
1,01%
3,13%
-2,60%
1,46%
Residencial Unifamiliar
9,392
9,487
9,783
9,529
0,45%
-0,69%
-1,88%
-2,12%
Residencial Multifamiliar
9,027
9,067
9,005
8,836
0,75%
-8,10%
Comercial
10,957
10,248 -6,48%
10,324
10,069 -2,47%
Industrial
95,064
86,439 -9,07%
61,377 -28,99% 45,992 -25,07% -51,62%
-0,88%
17,30%
Público
75,723
87,952 16,15% 87,178
88,823 1,89%

Mercado Total

10,066

10,130

0,64%

10,240

1,09%

10,012

-2,23%

-0,54%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Essa visão elimina o efeito do aumento do número de economias na evolução do consumo, apontando
para uma queda nos volumes mensais médios medidos por economia, diferente do que sugeriria uma
análise que considerasse apenas a evolução dos volumes mensais médios medidos totais. Tal redução,
de 0,54% em relação aos volumes médios medidos por economia durante o período de referência,
pode incluir efeitos sazonais do período de 6 meses analisado em P3, ou, caso persista por um período
maior, indicar uma efetiva redução no padrão de consumo dos usuários.

4.1.3

Evolução da Relação de Faturamento Médio por Economia

A crise hídrica impôs significativa redução do consumo das famílias no ano de 2015, impactando
sensivelmente a receita percebida pela Cesama. Devido à possibilidade de eventos futuros
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semelhantes, com impacto nos recursos disponíveis para operação dos serviços de água e
esgotamento, a Arsae optou por implementar na revisão de 2016 um mecanismo de redução do risco
de oscilação da demanda por esses serviços. Além de observar desvios que sejam significativamente
desfavoráveis à Companhia, o indicador funciona também para o caso de desvios significativamente
favoráveis a ela, um risco presente no momento da Revisão Tarifária, uma vez que foi adotado um
mercado de referência em que havia restrições de consumo para previsão das tarifas, estando este
suscetível a recuperações fortes nos períodos seguintes.
O mecanismo envolve o acompanhamento de indicador de faturamento de água médio por
economia11 e a alteração dos valores a serem transferidos para a conta bancária específica para
Investimento Incentivado sempre que esse indicador variar em percentual além de uma faixa 2% do
valor de referência estabelecido para cada trimestre12. Variações positivas superiores a 2% aumentam
o valor a transferir para a conta bancária específica e variações negativas inferiores a -2%, por sua vez,
reduzem esse valor. Dessa forma a Cesama fica salvaguardada contra ganhos e prejuízos
extraordinários, evitando-se o uso de recursos excedentes em aumentos ineficientes de despesas
operacionais ou ausência de disponibilidades para custeio de despesas operacionais, em variações
abruptas do mercado. O Gráfico 1 mostra o comportamento do indicador apurado ao longo do período
de análise.
Gráfico 1 – Variação do Indicador de faturamento por economia

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador
11

Deu-se preferência a este indicador em detrimento de considerar o faturamento de esgotamento sanitário no intuito de evitar que um
aumento de receita pela maior abrangência do serviço fosse capturado, incentivando a sua expansão e permitindo a absorção do aumento
de custos para operação dos serviços normalmente associados a essas expansões.
12 Os valores são diferenciados para cada trimestre, para preservar a sazonalidade de consumo dos usuários.
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Com relação aos resultados observados na apuração mensal, apontados pela linha azul do Gráfico 1,
tem-se como um dos destaques o último semestre de 2016 (segundo ”vale”), assim como o primeiro
trimestre de 2018. Esperava-se um comportamento sazonal que proporcionasse uma tendência de
crescimento de mercado nos períodos (ligado ao efeito de aproximação do verão e aumento das
temperaturas), efeito observado historicamente e incluído na previsão do indicador, mas que não foi
confirmado para 2016 e 2018. Tal resultado apurado implicou na compensação mais significativa para
a Cesama, que viu o consumo defasado em relação ao esperado estabelecido para a revisão. Destacamse também os meses de setembro de 2017, abril de 2018 e julho de 2018, pelos fortes aumentos
observados para o indicador mensal, superando a referência em mais de 5%. Em que pese a
intensidade da evolução do indicador apurado para este mês de 2017, superando significativamente o
valor de referência, esse crescimento mostra-se mais coerente com o comportamento sazonal
esperado para o segundo semestre de cada ano, acima comentado. Já para 2018 o comportamento
difere da previsão, observando-se um consumo acima do esperado durante os meses que ocupam a
metade do ano. Os demais meses mantiveram resultado dentro dos limites previstos ou com
divergências pouco significativas, com valores próximos dos limites apresentados pelas linhas
pontilhadas.
Um aspecto que chamou atenção na análise conjunta dos dados foi o fato de que, ao confrontar a
variação de mercado com os valores do indicador apurados para P1, eles não pareciam consistentes
entre si. No mesmo período em que o mercado variava positivamente em 4,36% (vide Tabela 6),
representando uma variação positiva em relação ao faturamento de referência da ordem de R$ 8,340
milhões, o indicador direcionou R$ 1,176 milhões a menos para a Conta DE Investimento Incentivado,
conforme pode ser observado na primeira linha da Tabela 5. Ou seja, o indicador não acompanhou a
tendência de variação de mercado, do contrário teria direcionado valores a mais para a Conta DE. Ao
analisar mais a fundo tal resultado, identificou-se que o indicador foi aplicado de forma diferente da
esperada, durante P1 e P2, sendo corrigido apenas em P3.
Tabela 5 – Compensação Referente ao Indicador de Mercado – Mensal x Trimestral
Compensação do Indicador de Mercado
Compensação Mensal Realizada (Mensal)
Comparativo Compensação Mensal Prevista (Trimestral)
Destinação
Adequação das Variáveis do Indicador (Mensal)
Específica
Adequação da Metodologia Indicador (Trimestral)
Diferença Observada
Compensação Compensação Mensal / Variação do Mercado
e Variação de Compensação Trimestral / Variação do Mercado
Mercado
Diferença Observada / Variação do Mercado

P1

P2

-1.176.090 -619.001

P3*

Total

NA

-1.795.090

P1 - Média P2 - Média P3 - Média Total - Média

-98.007

-51.583

NA

744.270

1.527.722

0

2.271.992

62.022

127.310

0

94.666

1.421.121

2.074.660

NA

3.495.781

118.427

172.888

NA

145.658

-676.852

-546.938

1.920.360 2.146.722

-59.836

NA

-1.223.789

-56.404

-45.578

NA

-50.991

NA

4.067.082

160.030

178.894

NA

154.503

-14,10%

-17,20%

NA

-13,87%

-14,10%

-17,20%

NA

-13,87%

8,92%

42,45%

0,00%

17,56%

8,92%

42,45%

0,00%

21,95%

23,03%

59,65%

NA

31,44%

23,03%

59,65%

NA

35,83%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador. * A partir de P3 utilizou-se o valor trimestral para compensação.

Duas diferenças foram observadas na aplicação do indicador. Na primeira, ao invés das transferências
(a maior ou a menor) em função da variação do indicador de mercado terem se dado em caráter
trimestral, na prática elas ocorreram mensalmente, em função da variação mensal do mesmo
indicador, em relação à diferença. Uma segunda diferença, com maior impacto, foi a adoção de
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variável diferente da prevista no cálculo do indicador. Adotou-se o número de economias totais no
lugar do número de economias ativas, situação que não estava prevista na estimação das referências
do indicador de mercado. Esta mudança aumentou o denominador do indicador, respectivamente,
levando à subestimação do crescimento de mercado por meio da metodologia de apuração.
A Tabela 5 mostra a diferença observada entre a aplicação prática e a previsão inicial de metodologia.
O indicador apurado em P1 apontou para uma redução de R$ 1.176.090 nos valores a serem
transferidos para a conta bancária específica para Investimento Incentivado, ao passo que a sua
apuração considerando seus parâmetros originais apontaria, no mesmo período, para uma
transferência de R$ 744.270 adicionais para essa conta bancária específica, o que teria sido mais
condizente com dinâmica proposta para o mecanismo. O gráfico 1 demonstra os resultados positivos
observados em P1 nos quatro primeiros trimestres.
Ainda em P2 temos a adoção inadequada do indicador. Embora a tabela 6 aponte para um crescimento
de 1,73% do mercado, o cálculo apontou um valor negativo de R$619.001, ao tempo que o movimento
esperado seria de um depósito em favor da conta de Investimento Incentivado no montante de R$
1.527.722, conforme comportamento apresentado no gráfico 1.
A partir de P3 corrigiu-se o cálculo do indicador, adotando o valor trimestral como referência para
determinação das compensações da oscilação de mercado, bem como o uso no denominador do
número de economias ativas. Ao observar os valores de mercado, de acordo com a tabela 6, houve
uma leve oscilação positiva de 0,95%. Este valor representou uma oscilação na qual o indicador se
manteve dentro dos montantes estabelecidos como referência. Por estar dentro da faixa de
movimento esperado para o mercado, o indicador trimestral não apurou necessidade de quaisquer
compensações para o último período de 6 meses analisado. Por ocorrer o cálculo da fórmula
adequada, os dados de compensação e adequação mensal não foram necessários para P3 dentro da
Tabela 5.
Considerando todo o período de análise, a aplicação adequada do indicador de mercado teria
destinado R$ 4,07 milhões de reais adicionais à Conta DE Investimento Incentivado, em relação aos
valores a ela destinados.
4.1.4

Evolução do Faturamento Total

Em função do mecanismo de compensação estabelecido pela Agência para os subsídios concedidos
pela aplicação da Tarifa Social ao faturamento junto a usuários de baixa renda, a evolução do
faturamento do prestador será verificada sob dois aspectos: o de apuração da variação de mercado
incorrida em cada período e o de apuração do efetivo valor esperado para o faturamento do prestador,
uma vez concedido o benefício da tarifa social.
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A seguir, na Tabela 6, apresentam-se a variação do mercado e o efetivo faturamento esperado para o
prestador, em função do mercado realizado.
Tabela 6 – Variação de Mercado e Faturamento Esperado
Itens

Variação de
Mercado

Faturamento
Esperado

P1

P2

P3

Total

P1 - Média

P2 - Média

P3 - Média Total - Média

Faturamento do Mercado de Referência
Faturamento do Mercado Observado
Variação de Faturamento - Mercado (em R$)
Variação de Faturamento - Mercado (em %)

191.107.306 208.239.880 104.894.853 504.242.040 15.925.609 17.353.323 17.482.476 16.808.068

Faturamento do Mercado Observado
Faturamento do Mercado Observado - c/ TS
Variação de Faturamento com TS (em R$)
Variação de Faturamento com TS (em %)

199.447.341 211.838.664 105.893.814 517.179.819 16.620.612 17.653.222 17.648.969 17.239.327

199.447.341 211.838.664 105.893.814 517.179.819 16.620.612 17.653.222 17.648.969 17.239.327
8.340.035

3.598.784

998.961

12.937.779

695.003

299.899

166.493

431.259

4,36%

1,73%

0,95%

2,57%

4,36%

1,73%

0,95%

2,57%

199.015.478 211.179.888 105.184.158 515.379.524 16.584.623 17.598.324 17.530.693 17.179.317
-431.863

-658.776

-709.656

-1.800.295

-35.989

-54.898

-118.276

-60.010

-0,22%

-0,31%

-0,67%

-0,35%

-0,22%

-0,31%

-0,67%

-0,35%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador.

Observa-se uma variação de mercado de 4,36% em P1, de 1,73% em P2 e de 0,95% em P3, ante suas
respectivas referências, resultando em uma variação total de mercado de 2,57%, com o prestador
tendo acesso, no total (P1+P2+P3), a R$517.179.819 em recursos tarifários. Na apuração do
faturamento esperado, também demonstrado na Tabela 6, usuários sociais têm seu faturamento
calculado utilizando-se as Tarifas Sociais, com intuito de demonstrar o benefício concedido, resultando
em um faturamento total de R$515.379.524 (também em P1+P2+P3). Cabe observar que a perda de
faturamento pela concessão do benefício da Tarifa Social, de R$1.800.295 no total, pode ser
integralmente compensada pelo prestador por meio saques no mesmo montante da conta bancária
específica criada para essa finalidade, a “Conta DE Tarifa Social”.
Outra observação importante neste ponto, com relação à variação do mercado, é que em momentos
de variação positiva (crescimento), admite-se que as despesas da empresa cresçam na mesma
proporção, ou que a Cesama acumule algum superávit, naquele período. Já quando a variação é
negativa, fica constatada uma redução de mercado e a gestão da empresa precisa ser ainda mais
eficiente, reduzindo os gastos de maneira proporcional à redução de mercado observada. Do
contrário, sua operação será deficitária. Considerados os inúmeros fatores que podem afetar a
realização do mercado (alguns externos, como crises hídricas), é prudente que tais ajustamentos de
gastos (em especial para cima, em momentos de crescimento) sejam promovidos com bastante
cuidado, evitando que oscilações negativas futuras possam vir a trazer momentos de dificuldades
financeiras. Em que pese a presença do mecanismo de ajuste de mercado como salvaguarda para
variações imprevisíveis e significativas de faturamento, amortecendo a mudança nos recursos de livre
gestão do prestador, eventuais descuidos na elevação do patamar de gastos nos momentos de
crescimento de receitas podem trazer repercussões de liquidez, em momentos de menor realização
de mercado.
Complementando a visão sobre o perfil de faturamento da Cesama, a Tabela 7 apresenta a distribuição
do faturamento esperado em cada período por categoria, em função das informações comerciais de
cadastro e consumo dos usuários disponibilizadas pelo prestador, ou seja, do mercado realizado.
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Tabela 7 – Faturamento Esperado para o Mercado Realizado
Categoria

P1 - 04/16 a 03/17
Total

Mensal

P2 - 04/17 a 03/18
%

Social
Residencial Unifamiliar
Residencial Multifamiliar
Comercial
Industrial
Público

1.298.302
67.078.275
71.611.816
35.938.792
8.435.266
14.653.027

Mercado Total

199.015.478 16.584.623 100%

Total

108.192 0,65% 3.941.625
5.589.856 33,71% 74.111.795
5.967.651 35,98% 74.733.948
2.994.899 18,06% 35.757.445
702.939 4,24% 7.624.062
1.221.086 7,36% 15.011.012

Mensal
328.469
6.175.983
6.227.829
2.979.787
635.339
1.250.918

P1 - 04/18 a 09/18
%

Total

1,87% 1.395.517
35,09% 37.524.838
35,39% 37.791.254
16,93% 17.272.520
3,61% 3.567.060
7,11% 7.632.968

211.179.889 17.598.324 100%

Mensal

%

232.586
6.254.140
6.298.542
2.878.753
594.510
1.272.161

1,33%
35,68%
35,93%
16,42%
3,39%
7,26%

105.184.158 17.530.693

Total do
Mercado
6.635.443

Total Mensal
do Mercado
221.181,45

178.714.908

5.957.163,59

184.137.018

6.137.900,61

88.968.758

2.965.625,26

19.626.388

654.212,94

37.297.007

1.243.233,57

100% 515.379.522 17.179.317,41

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Percebida a situação de mercado, seu crescimento, distribuição e faturamento, serão apresentados os
fatores que influenciam diretamente o faturamento e a arrecadação do prestador.
4.1.5

Fatores com Impacto na Receita e na Arrecadação

Nem todo o valor identificado no “Faturamento do Mercado Observado – c/ TS” da Tabela 6 convertese em receita e nem toda a receita converte-se em arrecadação, por diversos fatores. Neste tópico é
realizada a análise sobre os fatores que influenciaram de alguma forma a receita e arrecadação dos
recursos tarifários, durante o período avaliado.
4.1.5.1 Perda de receita com vendas canceladas
Ao receber a fatura informando os valores cobrados pela Companhia, parte dos usuários questiona
medições ou erros de cobrança. Uma parcela dos questionamentos provoca retificações ou
cancelamentos de faturas. Isso ocorre, em boa parte, após o fornecimento do banco de dados de
faturamento pelo prestador à Arsae e, portanto, o efeito dessas retificações e cancelamentos, via de
regra, não estará repercutido nos valores de “Faturamento do Mercado Observado – c/ TS” aqui
demonstrados. Durante a Revisão Tarifária de 2016 a relevância dessa questão foi identificada, tendo
sido o seu impacto estimado e considerado no estabelecimento das tarifas que valeriam a partir de
então, por meio da adequada redução do mercado de referência.
Na prática, a Receita Tarifária efetivamente percebida pelo prestador será sempre impactada por essas
vendas canceladas, não sendo obtidos todos os recursos representados nos bancos de dados de
faturamento disponibilizados à Arsae. Em função disso, é importante que as perdas de receita com
vendas canceladas sejam avaliadas, confirmando se elas se mantiveram em linha com o previsto
durante o processo de Revisão Tarifária.
Na Tabela 8 é possível perceber que o impacto das vendas cancelas sobre a receita da Cesama com a
prestação de serviços tarifados representou, em termos agregados para o período, 1,56% do
faturamento do mercado realizado pelo prestador, ou seja, R$8.060.656.
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Tabela 8 – Perda de receita com vendas canceladas
Itens

P1

P2

P3

Total

P1 - Média

P2 - Média

P3 - Média Total - Média

Faturamento do Mercado Realizado pelo Prestador 199.015.478 211.179.888 105.184.158 515.379.524 16.584.623 17.598.324 17.530.693 28.632.196
Vendas Canceladas Previstas (R$)
3.326.353
Perda de
Perda de Faturamento com Vendas Canceladas (R$) 3.522.036
faturamento
com Vendas Perda de Faturamento com Vendas Canceladas (%)
1,77%
Canceladas e
Diferença entre previsão e realizado (R$)
195.683
Retificadas
Diferença entre previsão e realizado (%)
5,88%
Faturamento retificado por vendas canceladas

3.533.014

1.766.081

8.625.448

277.196

294.418

294.347

479.192

3.065.787

1.472.833

8.060.656

293.503

255.482

245.472

447.814

1,45%

1,40%

1,56%

1,77%

1,45%

1,40%

1,56%

-467.226

-293.248

-564.792

16.307

-38.936

-48.875

-31.377

-13,22%

-16,60%

-6,55%

5,88%

-13,22%

-16,60%

-6,55%

195.493.443 208.114.101 103.711.325 507.318.868 16.291.120 17.342.842 17.285.221 28.184.382

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Comparando-se com o montante de R$8.625.448 previsto pela Agência para o mesmo período, em
função do histórico da Cesama, houve um cancelamento inferior em R$564.792, representando -6,55%
ao montante previsto pela Revisão Tarifária ou 0,016% do faturamento realizado pelo prestador. Ainda
que a diferença entre valores previstos e realizados seja pequena, ela sugere uma mudança de
comportamento dos usuários, havendo uma reversão do movimento de P1, em que os valores
realizados ficaram acima do esperado, ao tempo que para P2 e P3 o montante de vendas canceladas
esteve abaixo do previsto.
4.1.5.2 Perda de receita com concessão de desconto para grandes usuários
Por consumirem grandes volumes de água e por seu poder econômico, grandes usuários têm poder
de barganha para negociar descontos para ajustar o nível de faturas a um patamar que lhes seja mais
conveniente, dado que o alto custo poderia incentivá-los a internalizar os serviços de saneamento.
Além da perda de receita por parte dos prestadores, a internalização desse tipo de atividade poderia
comprometer a qualidade da água utilizada e a correta destinação dos resíduos produzidos. O artigo
41 da lei federal 11.445/07 prevê essa situação afirmando que “desde que previsto nas normas de
regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante
contrato específico, ouvido previamente o regulador. ”
No entanto, tais valores não são incorporados ao cálculo tarifário realizado pela Arsae, devendo a
empresa arcar com o ônus provocado pela política de desconto. Adicionalmente, os descontos devem
seguir critérios definidos de forma objetiva e com homologação da agência. A adoção da prática fica a
critério do prestador, sendo o faturamento destes consumidores considerado em valor integral para
cálculos regulatórios. Ainda que haja todas estas peculiaridades, entende-se como importante avaliar
o impacto provocado pelos descontos na receita e no fluxo de caixa do prestador. A Tabela 9 apresenta
o impacto observado pela política de desconto, representando uma perda de faturamento de
aproximadamente 0,84% da receita do prestador, ao longo do período avaliado.
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Tabela 9 – Perda de receita com descontos para grandes usuários
Itens

P1

P2

P3

Total

P1 - Média

P2 - Média

P3 - Média Total - Média

Faturamento do Mercado Observado - c/ efeito TS

199.015.478 211.179.888 105.184.158 515.379.524 16.584.623 17.598.324 17.530.693 17.179.317

Fa tura mento do Merca do - c/ Venda s Ca ncel a da s

195.493.443 208.114.101 103.711.325 507.318.868 16.291.120 17.342.842 17.285.221 16.910.629

Faturamento Perda de Fa tura mento com Mega Us uá ri os (R$)
real x
Perda de Fa tura mento com Mega Us uá ri os (%)
faturamento
esperado Recei ta de Referênci a Líqui da
Recei ta Ta ri fá ri a Contá bi l
Des vi o

-1.865.522

-1.833.085

-638.593

-4.337.200

-155.460

-152.757

-106.432

-144.573

-0,94%

-0,87%

-0,61%

-0,84%

-0,94%

-0,87%

-0,61%

-0,84%

193.627.921 206.281.015 103.072.732 502.981.668 16.135.660 17.190.085 17.178.789 16.766.056
193.515.188 206.283.185 103.197.437 502.995.810 16.126.266 17.190.265 17.199.573 16.766.527
0,06%

0,00%

-0,12%

0,00%

0,06%

0,00%

-0,12%

0,00%

Fonte: Banco de dados disponibilizados pela GIE com base em dados do prestador.

A perda de receita com descontos a grandes usuários em todo o período avaliado (R$4.337.200)
representa pouco mais da metade do valor observado para as vendas canceladas. Como mostra a
Tabela 9, deduzindo-se as vendas canceladas e os descontos a grandes usuários do faturamento
observado no mercado atendido pela Cesama chega-se a um valor bem próximo ao da receita tarifária
contábil, com divergência total imaterial de R$ 14.142, apresentado como 0,00% na coluna Total da
Tabela 9, que sugere não serem relevantes outros fatores que porventura pudessem ter impacto sobre
a receita total da Cesama.
4.1.5.3 Inadimplência – Geral
O valor de contas a receber de clientes refere-se apenas ao que é devido à Cesama no curto prazo (um
ano). Ou seja, até um ano após o vencimento entende-se como maior a probabilidade de recebimento
e, portanto, não se inclui o valor da fatura na estimativa de Receitas Irrecuperáveis. Na medida em que
o prazo sem receber os valores faturados aumenta, reduz a probabilidade do seu recebimento.
A Agência reconhece, em seus processos de Revisão e Reajustes, que uma parcela da receita de
serviços total faturada pelo prestador possivelmente não será arrecadada em função de
inadimplemento por parte dos usuários: essa é a chamada Receita Irrecuperável. Na medida em que
representa uma perda financeira, essa parcela é incluída nos cálculos tarifários como um dos itens de
custos que compõem as tarifas dos serviços de água e esgotamento sanitário.
A referência utilizada para as receitas irrecuperáveis na Revisão Tarifária de 2016 foi estabelecida a
partir da curva de envelhecimento (curva de aging) das faturas da Cesama. A Agência observou o
percentual de estabilização da inadimplência na Companhia e adotou como referência para receitas
irrecuperáveis a média do valor total das faturas com pagamento em aberto após 16, 20 e 24 meses
da sua data de referência13. O resultado foi o percentual de 0,55% sobre a receita tarifária auferida,
tendo como referência agosto do ano de 2015.
Com o objetivo de acompanhar o controle sobre o nível de inadimplência exercido por parte do
prestador, este parâmetro foi reavaliado durante este trabalho, por meio da apuração da média do
13

A inadimplência da Universidade Federal de Juiz de Fora e valor das contas em aberto da Prefeitura Municipal para o período não foram
considerados no cálculo, para evitar que especificidades no acerto de contas da Cesama com esses entes influenciasse na avaliação.
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valor total das faturas que estavam em aberto por 16, 20 e 24 meses, no mês de setembro de 201814.
Os resultados obtidos, mostrados na Tabela 10, apontam para um percentual de 1,01%, o que sugere
um patamar de Receitas Irrecuperáveis superior ao definido na Revisão Tarifária.
Tabela 10 – Retrato da Inadimplência e faturas em aberto em setembro de 2018

set/16
jan/17
mai/17

Inadimplência
Critérios Regulatórios
R$ 158.817,65
R$ 174.981,94
R$ 189.662,03

Média
Meta regulatória

R$ 174.487,21
R$ 94.728,64

Percentual
0,97%
0,98%
1,09%
1,01%
0,55%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

O percentual apurado pode ser aplicado sobre o faturamento de origem tarifária para estimar as
receitas irrecuperáveis de cada período, em termos monetários. Cabe observar que, em que pese a
provável influência do cenário macroeconômico desfavorável15 nessa elevação do patamar de receitas
irrecuperáveis, ela sugere a intensificação de esforços para recuperação de receita, com o objetivo de
manter as receitas irrecuperáveis tão baixas quanto possível, em períodos subsequentes, uma vez que
contribuem para a redução das disponibilidades do prestador.
4.1.6

Considerações finais sobre o mercado

O número de ligações e economias apresentou um crescimento moderado ao longo do período, da
ordem de 5,5%. Isso, a princípio, tende a proporcionar um aumento de faturamento para a Cesama,
tendo em vista que cada “nova” economia pagará pelos serviços prestados, em função das tarifas fixa
e variável vigentes.
Na análise dos volumes mensais médios medidos, há um crescimento constante do volume em P1 e
em P2, indicando uma recuperação do mercado ante ao ciclo tarifário anterior fortemente afetado
pela escassez hídrica. Em P3, no entanto, houve uma leve redução nesses volumes, com uma queda
de 0,31%. Já o consumo mensal médio medido por economia variou acumulou redução de 1,03% entre
o período de referência e o P3, fazendo com que o efeito do aumento do número de economias não
se transferisse integralmente ao faturamento (mercado) percebido pelo prestador, ligeiramente
reduzido por essa redução no consumo.
De fato, o efeito combinado das variações de ligações, economias e volumes médios totais repercutem
em uma variação de mercado de 4,36% em P1, 1,73% em P2, 0,95% no P3 e 2,57% no agregado. Essa

14

Foi comparado o valor total das faturas vencidas e não pagas com o valor total das faturas com vencimento no período de análise (16, 20
e 24 meses), para identificação do valor percentual da inadimplência.
15 Incluindo, dentre outros aspectos relevantes, significativo aumento do desemprego.
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variação do mercado ofereceu montante de recursos adicionais à Cesama. Maiores detalhes sobre
esses aspectos serão comentados na dimensão de análise de Resultado.
Os descontos para grandes usuários se demonstraram relevantes para a redução da disponibilidade
de recursos inicialmente previstos de acordo com o mercado faturado (aproximadamente R$ 4,3
milhões durante o período avaliado). A aplicação do indicador de mercado de forma diferenciada em
relação à prevista pela Revisão Tarifária de 2016 contribuiu, por sua vez, para a preservação de
recursos que seriam direcionados à Conta DE Investimento Incentivado nas contas bancárias de livre
gestão, em montante em torno de R$ 4 milhões.
Sobre a Tarifa Social vale observar o avanço ocorrido entre abril e maio de 2016 no cadastramento de
usuários para percepção do benefício, o qual não foi sucedido por novos incrementos no número de
usuários beneficiados, mantendo seu quantitativo bem aquém da meta estipulada para o ciclo. A Tarifa
Social é um programa que busca assegurar dignidade no acesso aos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário para a população de baixa renda, sendo importante, para o cumprimento de
sua função social, que a Cesama amplie seus esforços para a melhoria das informações do seu banco
de faturamento e para a identificação de novos beneficiários.
Por último, a inadimplência, fator que não impacta a receita, mas impacta a arrecadação da mesma,
mostrou-se um acima do percentual estimado na Revisão Tarifária, sem que a diferença observada
pudesse se caracterizar como um fator capaz de trazer desequilíbrio financeiro ao prestador.
4.2 Resultado Operacional Regulatório
Nesta dimensão, as análises estão voltadas para apurar o Resultado Operacional Regulatório da
Cesama. Busca-se demonstrar a contribuição das receitas e despesas operacionais do prestador nas
suas disponibilidades financeiras e avaliar a efetiva disponibilidade de recursos para direcionamento
aos custos de capital previstos para o ciclo iniciado pela Revisão Tarifária de 2016.
É importante lembrar, neste ponto, que as variações de mercado observadas no tópico anterior
impactam diretamente as receitas, potencial e efetiva, do prestador. Em situações de oscilação na
receita, é recomendada especial atenção à gestão eficiente de recursos para evitar a incorporação de
gastos desnecessários em períodos de variação positiva de mercado, especialmente aqueles de
natureza continuada, que em momentos posteriores, de variação negativa, possam reduzir as
disponibilidades e, consequentemente, o nível de investimentos e o atingimento dos objetivos
estabelecidos na Revisão Tarifária. Em função disso, será utilizado no decorrer deste tópico o conceito
de “Referência Ajustada”, que já contempla os reflexos das variações de mercado observadas nas
expectativas de Receita e Despesa a serem comparadas com aquelas efetivamente incorridas pelo
prestador.
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Recuperando conceitos discutidos no tópico de Mercado, o faturamento efetivamente realizado em
cada período pode ser superior ou inferior ao Faturamento de Referência, utilizado em cada Revisão
ou Reajuste Tarifário. A “Receita de Referência Ajustada” 16 representará a receita que é esperada para
o prestador em função do faturamento efetivamente realizado (mercado realizado), ou seja, será
proporcionalmente maior ou menor do que a referência de receita original, conforme o mercado
apresente crescimento ou redução.
Na mesma linha, a “Despesa de Referência Ajustada” refere-se ao nível máximo de despesas que
poderiam ser suportadas em função do mercado observado. Ou seja, a Referência Ajustada já
considera o quanto a Companhia poderia gastar a mais ou a menos do que a referência de despesas
original (dependendo da variação do mercado), sem prejuízos ao fluxo de caixa necessário à execução
dos investimentos previstos na Revisão Tarifária ou para a liquidez do prestador.
Antes de passarmos às análises em si, cabem algumas observações a respeito da diferenciação dada
neste trabalho, a partir de agora, entre os recursos de livre gestão do prestador e aqueles com
destinações específicas. Na Revisão Tarifária promovida pela Resolução Arsae 79/2016, a Agência
incluiu, nas tarifas da Cesama, recursos com previsão de tratamento diferenciado, visando assegurar
a sua destinação a iniciativas de natureza específica e previamente acordadas entre o prestador e a
Agência. Chamados de Destinações Específicas (DE’s), esses recursos devem ser transferidos e
mantidos em contas bancárias segregadas da conta de uso geral do prestador e obedecer a
determinadas regras de acumulação, utilização, publicidade e registros contábeis e extracontábeis,
viabilizando, assim, o devido acompanhamento por parte da Agência, dos usuários, do Município e
demais interessados17. As Destinações Específicas são: Compensação da Tarifa Social (já mencionada
neste relatório), Proteção de Mananciais, Treinamento, Manutenção, Controle de Perdas e
Investimentos Incentivados. Até o seu uso nas inciativas previstas, os recursos com destinação
específica devem ser mantidos nas contas vinculadas e em aplicações financeiras, cujos rendimentos
se incorporam aos montantes a serem destinados a essas iniciativas. Em função das particularidades
associadas às DE’s, a partir deste ponto do relatório, serão, sempre que aplicável, segregados os
valores de receitas, despesas, custos de capital e disponibilidades de livre gestão pelo prestador
daqueles vinculados a iniciativas específicas e, portanto, indisponíveis para outros usos.
Passa-se, a seguir, às análises sobre as receitas e despesas realizadas pela Cesama durante o período
de análise.

16

A “Receita de Referência Ajustada” possui duas componentes: a da Receita Tarifária e aquela associada a outros tipos de receitas (Receita
Não-Tarifária). A componente tarifária é equivalente ao Faturamento do Mercado Observado (vide Tabela 6), uma vez que a perda de
faturamento pela concessão do benefício da Tarifa Social é integralmente compensada por saques da Conta DE a ela relacionada. A
componente não-tarifária parte dos valores de referência estabelecidos para Outras Receitas na Revisão Tarifária, atualizados
monetariamente e conforme variação do mercado (Receita Tarifária).
17 Informações detalhadas sobre as Destinações Específicas da Cesama podem ser encontrados no sítio eletrônico da Agência, nos seguintes
endereços: http://www.arsae.mg.gov.br/audiencia-publica/page/483-09-2016-revisao-tarifaria-periodica-da-cesama (normativas) e
http://www.arsae.mg.gov.br/relatorios/economico-financeira/documents?view=documents&category_id=93 (relatórios de fiscalização) e
também no sítio eletrônico do prestador (http://www.cesama.com.br/).
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4.2.1

Receitas

De acordo com o pronunciamento “CPC 00 – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro”, as receitas são definidas como “aumentos nos benefícios econômicos
durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição
de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a
contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
Os estudos aqui realizados consideram as informações de receita observadas nos balancetes contábeis
disponibilizados pela Cesama para o período de análise (abr/2016 e set/2018), previamente avaliados
quanto à sua consistência pela Gerência de Informações Econômicas (GIE) da Agência, antes da
produção deste trabalho por parte da Gerência de Fiscalização Econômica (GFE) da Arsae.
4.2.1.1 Composição das Receitas
A partir dessas informações conceituais, apresenta-se, na Tabela 11, a composição das receitas da
Cesama no período compreendido entre abril de 2016 e setembro de 2018. Essa tabela apresenta a
receita total e a média mensal de receita apuradas em cada período de análise. A receita do prestador
é composta, primariamente, pela receita tarifária de serviços de água e esgoto, e complementada por
outras receitas de origem não tarifária, como receitas de capital, multas, tarifas de expediente,
rendimentos de aplicações financeiras e receitas de serviços não tarifados.
Tabela 11 – Fontes de receita da Cesama
Receita
Receita Direta Água

P1
119.447.928

P2
126.636.390

Livre gestão

87.386.244

91.334.412

DE

32.061.683

35.301.978

74.067.260

79.646.795

Livre gestão

54.186.454

57.443.940

DE

19.880.806

22.202.855

193.515.188
147.054
1.024.959
2.979.516
2.773.322
3.953.123
10.877.973
204.393.161

206.283.185
3.265
1.843.819
2.903.149
3.358.983
1.508.924
9.618.140
215.901.325

Receita Direta Esgoto

Receita Direta Total
Receita TAI
Receitas Financeiras DE
Receita Financeira
Não Tarifado
Diversas fontes

Outras Receitas
Receita Total

P3
Total
63.038.782 309.123.100
46.704.589 225.425.245
16.334.192
83.697.854
40.158.655 193.872.710
29.753.010 141.383.404
10.405.645
52.489.306
103.197.437 502.995.810
1.955
152.274
1.114.699
3.983.477
1.354.854
7.237.518
2.116.746
8.249.052
656.792
6.118.839
5.245.046 25.741.160
108.442.483 528.736.970

P1 médio
9.953.994

P2 médio
10.553.032

7.282.187

7.611.201

7.784.098

2.671.807

2.941.832

2.722.365

2.789.928

6.172.272

6.637.233

6.693.109

6.462.424

4.515.538

4.786.995

4.958.835

4.712.780

1.656.734

1.850.238

1.734.274

1.749.644

16.126.266
12.255
85.413
248.293
231.110
329.427
906.498
17.032.763

17.190.265
272
153.652
241.929
279.915
125.744
801.512
17.991.777

P3 médio Total médio
10.506.464 10.304.103
7.514.175

17.199.573 16.766.527
326
5.076
185.783
132.783
225.809
241.251
352.791
274.968
109.465
203.961
874.174
858.039
18.073.747 17.624.566

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Destacam-se nos valores de receita tarifária de água e esgoto aqueles com Destinações Específicas
(DE’s), calculados mensalmente com base na receita tarifária do prestador e depositados no mês
subsequente em contas bancárias vinculadas a cada programa (Contas DE’s). Destacam-se também as
Receitas Financeiras originadas a partir de recursos mantidos nas Contas DE’s, enquanto não utilizados
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nos respectivos Programas. Cabe observar que 26,54% dos recursos tarifários obtidos pelo prestador
no período de análise (R$ 140.322.911 de R$ 528.736.970) vinculam-se às DE’s.
4.2.1.2 Receita Tarifária
A Receita Tarifária é obtida por meio da efetiva prestação dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário. Ela é reconhecida a partir do faturamento dos serviços, reduzida pelas vendas
canceladas e arrecadada no momento em que o usuário quita os débitos da fatura mensal. Na Cesama,
representa parcela significativa da receita total (no período de análise, aproximadamente 95%).
A Tabela 12 compara a Receita Tarifária Realizada pela Cesama com a Referência Ajustada, para cada
período tarifário. Observou-se que a Receita Tarifária Realizada esteve abaixo da Referência Ajustada
em P1 (1,33%), P2 (0,97%) e P3 (2,55%) refletindo, consequentemente, sobre o total (1,44% abaixo,
considerando P1+P2+P3).
Tabela 12 – Receita Tarifária: Realizada x Referência Ajustada
Receita Tarifária
P1
P2
P3
Total
Total
193.515.188 206.283.185 103.197.437 502.995.810
Ref. Ajustada
196.120.988 208.305.650 105.893.814 510.320.452
Diferença
- 2.605.800 - 2.022.465 - 2.696.377 - 7.324.642
Diferença %
-1,33%
-0,97%
-2,55%
-1,44%

P1 médio
16.126.266
16.343.416
- 217.150
-1,33%

P2 médio
17.190.265
17.358.804
- 168.539
-0,97%

P3 médio
17.199.573
17.648.969
- 449.396
-2,55%

Total médio
16.766.527
17.010.682
- 244.155
-1,44%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Dentre os fatores que levaram a uma realização de receita abaixo daquela esperada em função do
mercado observado destacam-se os descontos concedidos a grandes clientes (R$ 4.337.200 no
período, conforme Tabela 9), os benefícios concedidos a usuários Tarifa Social (R$ 1.800.295, conforme
Tabela 6) e as vendas canceladas abaixo do previsto para o período (R$ 564.792, conforme Tabela 8),
totalizando R$ 6.702.287, ou seja, explicando grande parte da diferença entre a Receita Tarifária
Realizada e sua Referência Ajustada. Um total de 8,5% da diferença não teve sua origem identificada.
Cabe observar, aqui, que o prestador compensa integralmente a parcela de perda de receita por
concessão do benefício da Tarifa Social, por meio de saques na conta bancária vinculada a essa
Destinação Específica.
Em resumo, analisando-se todo o período (abr/16 a set/18), a parcela da receita tarifária realizada a
menor do que a sua referência ajustada e que não poderá ser compensada representou, em termos
monetários, R$ 4.901.992 (1,00% da Referência Ajustada), sendo 88,48% deste valor (R$ 4.337.200)
devido aos descontos concedidos a grandes clientes, 11,52% justificados pelas vendas canceladas
abaixo do previsto (R$564.792) e o restante com origem não identificada por este trabalho.
4.2.1.3 Receitas Não Tarifárias
São formadas por todas as demais receitas incorporadas às disponibilidades do prestador, de origem
não tarifária, sendo classificadas neste trabalho em dois grandes grupos: a) Receita Financeira e b)
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Outras Receitas. Dentre outros exemplos, podemos citar as receitas de capital, multas, tarifas de
expediente, rendimentos de aplicações financeiras e serviços não tarifados como componentes desses
grupos. A Tabela 13 apresenta a comparação entre a referência ajustada de receitas de origem não
tarifária e a sua efetiva realização.
Tabela 13 – Receitas Não Tarifárias: Realizadas x Referência Ajustada
Outras receitas
Receita TAI
Receitas Financeiras DE
Receita Financeira
Não Tarifado
Diversas fontes
Total
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %

P1
147.054
1.024.959
2.979.516
2.773.322
3.953.123
10.877.973
8.191.935
2.686.038
32,79%

P2
3.265
1.843.819
2.903.149
3.358.983
1.508.924
9.618.140
8.881.261
736.880
8,30%

P3
Total
1.955
152.274
1.114.699
3.983.477
1.354.854
7.237.518
2.116.746
8.249.052
656.792
6.118.839
5.245.046 25.741.160
4.616.988 21.690.184
628.058
4.050.976
13,60%
18,68%

P1 médio P2 médio P3 médioTotal médio
12.255
272
326
5.076
85.413 153.652 185.783 132.783
248.293 241.929 225.809 241.251
231.110 279.915 352.791 274.968
329.427 125.744 109.465 203.961
906.498 801.512 874.174 858.039
682.661 740.105 769.498 723.006
223.837
61.407 104.676 135.033
32,79%
8,30%
13,60% 18,68%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Destaca-se a realização das Receitas Não Tarifárias acima de sua Referência Ajustada, em montante
que quase chega a compensar a realização a menor da Receita Tarifária, com relação à sua respectiva
Referência Ajustada. Observa-se também que, dentre as Receitas Financeiras realizadas no período
(R$ 11.373.269), 36,36% originaram-se de recursos com destinações específicas e os 63,64% restantes
estiveram sob livre gestão do prestador. Já com relação às Diversas Fontes, dentro do grupo de Outras
Receitas, destacam-se aquelas advindas de “ligações, acréscimos por impontualidade, indenizações e
ressarcimento de despesas”, que representaram, no período, aproximadamente 75% desse grupo.
4.2.1.4 Receita Total
A Tabela 14 mostra a comparação entre a Receita Total por período e sua Referência Ajustada.
Tabela 14 – Receita Total x Referência Ajustada
Receita
Total
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %

P1
P2
P3
Total
204.393.161 215.901.325 108.442.483 528.736.970
204.312.923 217.186.911 110.510.803 532.010.636
80.238 - 1.285.585 - 2.068.319 - 3.273.666
0,04%
-0,59%
-1,87%
-0,62%

P1 médio
17.032.763
17.026.077
6.687
0,04%

P2 médio
17.991.777
18.098.909
- 107.132
-0,59%

P3 médio
18.073.747
18.418.467
- 344.720
-1,87%

Total médio
17.624.566
17.733.688
- 109.122
-0,62%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Confirma-se que a realização das Receitas Não Tarifárias acima de sua Referência Ajustada ajudou a
compensar parte da realização a menor da Receita Tarifária, resultando em uma realização a menor
de apenas 0,62% (R$ 3.273.666) da Receita Total no período, em comparação à sua Referência
Ajustada. Considerando-se que parte dessa realização a menor (R$ 1.800.295) poderia ser compensada
por saques na Conta DE Tarifa Social, fica um valor de R$ 1.473.371 de receita realizada a menor sem
direito a compensação por parte do prestador, o que representa um montante de 0,28% da Receita
Total prevista (Referência Ajustada). Em que pese ter sido identificada certa concentração da diferença
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de receita no P3, pode-se afirmar que, em termos consolidados (P1+P2+P3), a realização da Receita
Total se deu em linha com a sua Referência Ajustada.
4.2.2

Despesas

Uma vez avaliadas as receitas do prestador, passa-se então à análise das suas despesas. De acordo
com o pronunciamento “CPC 00 – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro”, as despesas são definidas como “decréscimos nos benefícios econômicos
durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de
passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com
distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
A Tabela 15 realiza uma comparação entre as Despesas Operacionais18 efetivamente realizadas e a sua
Referência Ajustada, para cada período de estudo. Vale destacar que essas despesas não consideram
a despesa de capital, a ser tratada em tópico específico, no intuito de enfocar a análise sobre
financiamentos e dispêndios de capital realizados ao longo do período.
Tabela 15 – Despesas Operacionais da Cesama
Despesas Operacionais
P1
P2
P3
Total
P1 médio
Realizada
140.621.255 140.322.070 71.368.259 352.311.583
11.718.438
Ref. Ajustada
146.896.993 153.427.464 76.087.525 376.411.982
12.241.416
Diferença
- 6.275.738 - 13.105.394 - 4.719.266 - 24.100.399 - 522.978
Diferença %
-4,27%
-8,54%
-6,20%
-6,40%
-4,27%

P2 médio
11.693.506
12.785.622
- 1.092.116
-8,54%

P3 médio
11.894.710
12.681.254
- 786.544
-6,20%

Total médio
11.743.719
12.547.066
- 803.347
-6,40%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Reforça-se aqui um aspecto relevante para a intepretação dos números da Tabela 15: a Referência
Ajustada já considera os ajustes esperados nos gastos do prestador, em função das variações
observadas no mercado. Como demonstrado na tabela, houve realização a menor de despesas em P1,
P2 e P3, comparativamente à Referência Ajustada, acumulando uma realização a menor de 6,40% ou
R$24.100.399 ao longo de todo o período avaliado (P1+P2+P3).
Para melhor compreender o real significado dessa realização a menor é importante, no entanto, avaliar
em maiores detalhes a composição das despesas realizadas. Passa-se, então, à avaliação das despesas
por natureza e a sua adequação ao planejamento original. A Tabela 16 apresenta a abertura das
Despesas Operacionais em dois grandes grupos: Livre Gestão (que contém Custos operacionais,
Impostos e Taxas e Outras Despesas) e Destinações Específicas19.

18

Os estudos aqui apresentados incluem as despesas consideradas para fins regulatórios e também as despesas glosadas e relacionadas a
multas, indenizações, autoconsumo e outros custos não considerados pela Agência na definição da Receita Requerida, no momento da
Revisão. Faz-se essa opção em função desses custos serem percebidos pelo prestador, ainda que não sejam subsidiados pelas tarifas.
Observa-se que o valor médio das despesas glosadas corresponde a 0,1% das despesas operacionais, no período avaliado.
19Vale observar que os valores relacionados à Compensação da Tarifas Social não transitam pelas contas contábeis de despesas, por se
tratarem de compensações por perda de faturamento que se realizarão, via de regra, por meio de transferências de valores desta conta para
conta bancária de livre movimentação do prestador. Configuram-se, portanto, como permutações entre elementos do ativo, e não como
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Tabela 16 – Despesas por Natureza20
Livre Gestão

P1

P2

P3

Total

104.340.097

103.644.398

51.068.246

259.052.741

8.695.008

8.637.033

8.511.374

8.635.091

Impostos e Taxas

19.485.470

20.745.587

10.393.294

50.624.351

1.623.789

1.728.799

1.732.216

1.687.478

Outras Despesas

2.874.152

2.170.471

1.115.686

6.160.308

239.513

180.873

185.948

Custos Operacionais

Total
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %
Destinações Específicas
Despesa Líquida
Pasep e Cofins DE

Total DE
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %
Glosados
Realizada

126.699.719 126.560.456 62.577.225 315.837.401
125.210.312 130.482.365 65.215.963 320.908.640
1.489.408 - 3.921.909 - 2.638.738 - 5.071.239
1,19%
-3,01%
-4,05%
-1,58%
P1
P2
P3
Total

P1 médio

10.558.310
10.434.193
124.117
1,19%
P1 médio

P2 médio

10.546.705
10.873.530
- 326.826
-3,01%
P2 médio

P3 médio

10.429.538
10.869.327
- 439.790
-4,05%
P3 médio

Total médio

205.344

10.527.913
10.696.955
- 169.041
-1,58%
Total médio

13.205.171

13.244.802

7.597.154

34.047.127

1.100.431

1.103.733

1.266.192

1.134.904

634.137

915.743

540.925

2.090.805

52.845

76.312

90.154

69.694

13.839.309
14.160.545
8.138.079
36.137.933
1.153.276
1.180.045
1.356.346
1.204.598
21.686.681
22.945.100 10.871.561
55.503.342
1.807.223
1.912.092
1.811.927
1.850.111
- 7.847.373 - 8.784.554 - 2.733.483 - 19.365.410 - 653.948 - 732.046 - 455.580 - 645.514
-36,19%
-38,29%
-25,14%
-34,89%
-36,19%
-38,29%
-25,14%
-34,89%
P1
P2
P3
Total
P1 médio
P2 médio
P3 médio Total médio
82.227
(398.931)
652.954
336.250
6.852
(33.244)
108.826
11.208

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

A Tabela 16 traz descriminada por grupos a variação ante aos valores de referência. Com relação às
despesas realizadas com recursos de livre gestão, observou-se uma realização acumulada 1,58%
menor do que a sua referência, com redução dos valores médios mensais observada em P2 e P3. Ao
final, realizaram-se Despesas Operacionais de Livre Gestão inferiores à Referência Ajustada em
R$5.071.239, estando essa diferença em tese disponível para utilização em outros grupos de despesa
ou na formação de caixa. Já as despesas relacionadas a Destinações Específicas foram realizadas em
montantes menores do que os disponíveis, resultado em R$19.365.410 economizados no acumulado,
refletindo em uma maior acumulação de recursos nas contas bancárias a elas vinculadas, o que será
retomado posteriormente, neste relatório.
Cabe observar que a visão apresentada na Tabela 16 foi identificada durante este trabalho como o
maior detalhamento possível para as despesas operacionais por natureza sem a utilização de
direcionadores que pudessem reduzir a confiabilidade da informação, em alguma medida. Isso se deve
ao fato de que as projeções de gastos realizadas durante a Revisão Tarifária de 2016 (que são ponto
de partida para a definição das Referências Ajustadas) consideraram forma de apresentação adotada
pela Cesama em suas demonstrações financeiras da época, demonstrando as despesas em valores
brutos (incluindo impostos recuperáveis). Em resumo, àquela época, os gastos eram apresentados
brutos e eventuais créditos tributários eram deduzidos diretamente do grupo de contas contábeis
associados a Impostos e Taxas. A partir de 2016, a empresa alterou essa forma de apresentação,
passando a apresentar os gastos líquidos de créditos tributários e os tributos em valores brutos,

despesas. As despesas que venham a ser realizadas com esses recursos serão percebidas apenas quando eles forem gastos em iniciativas de
livre gestão do prestador, após realizada a compensação.
20 Os números da Tabela 16 consideram os Custos Operacionais, Impostos e Taxas (à exceção dos Tributos sobre o Lucro) outras despesas de
origem diversa, sejam elas promovidas com recursos de livre gestão ou com recursos de Destinações Específicas. Os Custos de Capital, sejam
eles realizados com recursos próprios ou de Destinações Específicas, são tratados em tópico específico, adiante.
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fazendo com que se perdesse a comparabilidade direta entre os lançamentos contábeis produzidos
nas diferentes abordagens. Na forma como apresentadas na Tabela 16 a comparação das despesas
realizadas se torna possível, por adotarem Referência Ajustada agregada (considerando todas as
contas de impostos diretos21 e outros gastos).
Para que as informações segregadas por linha de despesa (energia elétrica, pessoal, etc.) não ficassem
indisponíveis para os usuários deste relatório, foi incluída no Anexo I análise segregada das despesas
operacionais realizadas, comparando-as com suas Referências Ajustadas. No entanto, tais informações
são disponibilizadas com a ressalva de que foram utilizados direcionadores para apropriação dos
tributos a cada uma das despesas, devendo ser essas informações segregadas utilizadas com cautela.
Um dos elementos mais significativos para explicação do resultado financeiro da Cesama são os
recursos com destinação específica. A Tabela 17, apresentada a seguir, detalha o baixo consumo
desses recursos, em relação às suas disponibilidades, com destaque para aqueles destinados a perdas.
Tabela 17 – Despesas por Destinação Específica
Destinação Específica
Tarifa Social
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %
Proteção de Mananciais
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %
Treinamento
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %
Manutenção
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %
Programa Controle de Perdas
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %
Investimento Incentivado
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %
Pasep e Cofins DE
Total
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %

P1

-

-

-

-

-

-

0
4.631.646
4.631.646
-100,00%
1.680.307
2.451.512
771.206
-31,46%
58.907
118.626
59.720
-50,34%
11.464.214
12.523.687
1.059.473
-8,46%
0
1.961.210
1.961.210
-100,00%
1.744
1.744
634.137
13.839.308
21.686.681
7.847.373
-36,19%

P2

-

-

-

-

-

-

4.913.327
4.913.327
-100,00%
1.503.228
2.600.605
1.097.378
-42,20%
91.199
128.608
37.409
-29,09%
11.650.367
13.222.074
1.571.708
-11,89%
2.080.484
2.080.484
-100,00%
8
8
915.743
14.160.545
22.945.100
8.784.555
-38,29%

P3

-

-

-

-

-

-

1
1.541.108
1.541.107
-100,00%
791.347
1.317.417
526.070
-39,93%
25.636
66.858
41.222
-61,66%
6.476.260
6.892.245
415.985
-6,04%
147.695
1.053.934
906.239
-85,99%
156.215
156.215
540.925
8.138.079
10.871.561
2.733.482
-25,14%

Total

-

-

-

-

-

-

1
11.086.080
11.086.079
-100,00%
3.974.881
6.369.535
2.394.654
-37,60%
175.742
314.093
138.351
-44,05%
29.590.840
32.638.006
3.047.166
-9,34%
147.695
5.095.628
4.947.933
-97,10%
157.967
157.967
2.090.805
36.137.932
55.503.342
19.365.410
-34,89%

P1 médio
0
385.970
- 385.970
-100,00%
140.026
204.293
64.267
-31,46%
4.909
9.886
4.977
-50,34%
955.351
1.043.641
88.289
-8,46%
0
163.434
- 163.434
-100,00%
145
145
52.845
1.153.276
1.807.223
- 653.947
-36,19%

P2 médio
409.444
- 409.444
-100,00%
125.269
216.717
91.448
-42,20%
7.600
10.717
3.117
-29,09%
970.864
1.101.840
- 130.976
-11,89%
173.374
- 173.374
-100,00%
1
1
76.312
1.180.045
1.912.092
- 732.046
-38,29%

P3 médio Total médio
0
0
256.851
369.536
- 256.851 - 369.536
-100,00% -100,00%
131.891
132.496
219.570
212.318
87.678 79.822
-39,93%
-37,60%
4.273
5.858
11.143
10.470
6.870 4.612
-61,66%
-44,05%
1.079.377
986.361
1.148.707 1.087.934
69.331 - 101.572
-6,04%
-9,34%
24.616
4.923
175.656
169.854
- 151.040 - 164.931
-85,99%
-97,10%
26.036
5.266
26.036
5.266
90.154
69.694
1.356.346 1.204.598
1.811.927 1.850.111
- 455.581 - 645.513
-25,14%
-34,89%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

21

Cabe observar que, neste trabalho, os impostos sobre o lucro encontram-se demonstrados no tópico de Custos de Capital, a fim de
assegurar a comparabilidade com as projeções integrantes da Revisão Tarifária de 2016.
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A realização de gastos associados à Tarifa Social se deu, basicamente, em função de tarifas bancárias,
em valores desprezíveis. Para essa Destinação Específica de fato não é esperada a realização de outras
despesas além das bancárias, uma vez que os gastos a serem promovidos com esses recursos se darão
em iniciativas diversas, de livre gestão do prestador, que serão contabilizadas nas rubricas apropriadas
à natureza do gasto (e não em rubrica específica de Tarifa Social). De qualquer forma, o fato do
cadastramento de usuários para percepção do benefício ter evoluído pouco durante o período fez com
que o acesso ao recurso destinado à compensação pela Tarifa Social fosse baixo e, consequentemente,
grande parte desses recursos se acumulassem na conta bancária específica para o programa.
Outra Destinação Específica com baixa realização de gastos, o Programa de Controle de Perdas, tem
outra motivação para isso: a estruturação inicial das iniciativas, que tomou mais tempo do que o
originalmente previsto. Uma vez superadas essas dificuldades iniciais, espera-se observar a promoção
de gastos associados ao programa, revertendo o quadro apresentado na Tabela 17, de baixa realização
de gastos, e apenas em P3.
Vale observar que, além dessas duas Destinações Específicas com realização de gastos muito inferior
à esperada, as outras Destinações Específicas, à exceção daquela voltada à Manutenção, também
apresentam gastos significativamente inferiores aos esperados. É importante destacar, nesse
contexto, que os recursos relacionados às DE’s são mantidos nas contas específicas, acumulando
rendimentos, até a sua efetiva utilização. Dessa forma, tanto as receitas financeiras decorrentes da
manutenção dos recursos em aplicação quanto a menor realização de gastos nos programas
contribuem para a formação do Resultado Operacional Regulatório do prestador.
4.2.3

Apuração do Resultado Operacional Regulatório

Neste tópico faz-se a consolidação das avaliações anteriores relacionadas à realização de receitas e
despesas consideradas operacionais no âmbito deste trabalho, para o período analisado. Tal análise
se dará apurando o Resultado Operacional Regulatório como um todo e também segregando as
parcelas desse resultado decorrentes das receitas e despesas com livre gestão do prestador daquelas
relacionadas às Destinações Específicas. Tal distinção se faz importante para viabilizar a apuração da
disponibilidade efetiva de recursos financeiros para custeio e investimento também de forma
segregada.
Em termos globais, a Receita Total apresentou-se compatível com o patamar estabelecido pela Revisão
e Reajuste Tarifários realizados pela Arsae, destacando-se, entretanto, que a Receita Tarifária,
principal componente da Receita Total, ficou 1,44% abaixo da sua Referência Ajustada.
As Despesas Operacionais apresentaram-se 6,41% abaixo de sua Referência Ajustada, fortemente
influenciadas pelo baixo nível dos itens de Destinação Específica (34,89% abaixo da Referência
Ajustada). Este movimento foi semelhante ao observado na análise anterior, em que as despesas com
itens de Destinação Específica foram as que mais contribuíram para manter o nível realizado abaixo da
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referência ajustada. Ao revisitar a evolução de despesas operacionais de livre gestão, que havia
apresentado em P1 um crescimento e uma queda nos 6 primeiros meses de P2 na primeira análise
produzida para a Cesama, percebe-se que houve um esforço da companhia para redução dos gastos.
Tal esforço vem se refletindo em uma trajetória de redução das despesas operacionais de livre gestão
ao longo do tempo, com variações de 1,19% em P1, -3,01% em P2 e -4,05% em P3. No total, o esforço
combinado, além de sinalizar para uma melhoria de desempenho nos próximos anos, promoveu uma
economia de aproximadamente R$ 5 milhões (1,58%) em relação aos gastos máximos que poderiam
ter sido realizados com recursos de livre gestão.
Efetuando-se o confronto entre a Receita Total e a Despesa Operacional Total, chega-se ao Resultado
Operacional Regulatório, demonstrado na Tabela 18. É importante destacar que grande parte desse
resultado é proveniente das Destinações Específicas, o que será melhor discutido no próximo tópico.
Tabela 18 – Resultado Operacional da Cesama
Resultado
Receita
Receita Livre Gestão
Receita DE

Despesa
Despesa Livre Gestão
Despesa DE

Resultado Operacional

P1
204.393.161

P2
215.901.325

151.278.659

156.549.407

80.585.992

53.114.502

59.351.918

27.856.491

140.621.255

P3
Total
108.442.483 528.584.696

P1 médio
17.032.763

P2 médio P3 médio Total médio
17.991.777 18.073.747 17.624.566

388.414.058

12.606.555

13.045.784

13.430.999

140.170.637

4.426.208

4.945.993

4.642.749

4.677.430

140.322.070

71.368.259 352.311.583

11.718.438

11.693.506 11.894.710

11.743.719

126.781.946

126.161.525

63.230.180

316.173.650

10.565.162

10.513.460

10.538.363

10.539.122

13.839.309

14.160.545

8.138.079

36.137.933

1.153.276

1.180.045

1.356.346

1.204.598

63.771.906

75.579.255

37.074.225 176.273.113

5.314.326

6.298.271

6.179.037

5.880.846

12.947.135

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

4.2.3.1 Resultado Operacional Regulatório – Destinações Específicas
Parcela significativa do Resultado Operacional Regulatório decorre do acúmulo de recursos de
destinação específica que não foram utilizados ao longo do período avaliado. Ao mesmo tempo em
que a receita com DE’s foi de pouco mais de R$140 milhões, as despesas estiveram próximas de
R$36,14 milhões, conforme pode ser observado na Tabela 19.
Tabela 19 – Resultado Operacional Regulatório – DE’s (Considerando Apenas Destinações Específicas)
Resultado DE
Receita DE
Receita Direta
Financeira
TAI

Despesas DE
Proteção de Mananciais

P1
53.114.502

P2
59.351.918

P3
Total
27.856.491 140.170.637

P1 médio
4.426.208

P2 médio
4.945.993

51.942.489

57.504.834

26.739.838

1.024.959

1.843.819

1.114.699

147.054

3.265

1.955

13.839.309

14.160.545

8.138.079

P3 médio Total médio
4.642.749 4.677.430

136.187.160

4.328.541

4.792.069

4.456.640

4.539.572

3.983.477

85.413

153.652

185.783

132.783

12.255

272

326

5.076

36.137.933

1.153.276

1.180.045

1.356.346

1.204.598
132.496

1.680.307

1.503.228

791.347

3.974.881

140.026

125.269

131.891

Treinamento

58.907

91.199

25.636

175.742

4.909

7.600

4.273

5.858

Manutenção

11.464.214

11.650.367

6.476.260

29.590.840

955.351

970.864

1.079.377

986.361
4.923

Programa Controle de Perdas

0

-

147.695

147.695

0

-

24.616

Tarifa Social

0

-

1

1

0

-

0

0

156.215

157.967

145

26.036

5.266

540.925

2.090.805

52.845

76.312

90.154

69.694

19.718.413 104.032.705

3.272.933

3.765.948

3.286.402

3.472.833

Investimento Incentivado
PASEP/COFINS

Resultado Operacional

1.744

8

634.137

915.743

39.275.193

45.191.373

1

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador
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Trabalhando-se com essa perspectiva de um “Resultado Operacional Regulatório – Destinações
Específicas” que busca medir a contribuição das movimentações relacionadas a DE’s para o Resultado
Operacional Regulatório do prestador, essa contribuição foi da ordem de R$ 104,03 milhões, no
período avaliado. Cabe observar que essa parcela do resultado, uma vez que está relacionada a
recursos com propósitos previamente estabelecidos (as DE’s), acumula-se nas contas bancárias
vinculadas às DE’s, em conformidade com as normativas da Agência que regulamentam o seu uso, não
podendo ser utilizada para outras finalidades.
4.2.3.2 Resultado Operacional Regulatório – Livre Gestão
É possível observar na tabela 20 o resultado operacional da Cesama considerando apenas aqueles
recursos com livre gestão por parte do prestador. Ao mesmo tempo em que a receita de livre gestão
do prestador foi próxima de R$388,4 milhões, as despesas estiveram próximas de R$316 milhões. Em
valores médios mensais, observa-se uma ligeira redução de despesas relacionadas a recursos de livre
gestão no P2, com relação a P1, com repercussão na contribuição dos recursos com livre gestão do
prestador para o seu Resultado Operacional, que se denomina, aqui, de “Resultado Operacional
Regulatório – Livre Gestão”. A redução do valor médio em P3 foi ainda mais significativo do que o
observado entre P1 e P2, destacando-se na medida que os números não são trazidos a valor presente,
ou seja, há uma redução implícita maior dos custos reais quando considerado o efeito da inflação ao
longo do tempo.
Tabela 20 – Resultado Operacional Regulatório - Livre Gestão (Desconsiderando Efeito de DE’s)
Resultado Livre Gestão
Receita Livre Gestão

P1
151.278.659

P2
156.549.407

Receita Direta Água*

87.386.244

91.334.412

46.704.589

225.425.245

7.282.187

7.611.201

7.784.098

7.514.175

Receita Direta Esgoto*

54.186.454

57.443.940

29.753.010

141.383.404

4.515.538

4.786.995

4.958.835

4.712.780

9.705.960

7.771.056

4.128.393

21.605.409

808.830

647.588

688.065

720.180

126.781.946

126.161.525

63.230.180 316.173.650

10.565.162

10.513.460 10.538.363

10.539.122

104.340.097

103.644.398

51.068.246

259.052.741

8.695.008

8.637.033

8.511.374

8.635.091

19.485.470

20.745.587

10.393.294

50.624.351

1.623.789

1.728.799

1.732.216

1.687.478

2.874.152

2.170.471

1.115.686

6.160.308

239.513

180.873

185.948

205.344

398.931

652.954

336.250

6.852

(33.244)

108.826

11.208

30.387.883

17.355.812

72.240.408

2.041.393

2.892.635

2.408.014

Outras Receitas

Despesas Operacionais
Custos Operacionais
Tributos*
Outros Operacionais (DE)
Glosados

82.227 -

Resultado Operacional

24.496.713

P3
Total
80.585.992 388.414.058

P1 médio
12.606.555

P2 médio P3 médio Total médio
13.045.784 13.430.999 12.947.135

2.532.324

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador. *sem valores de Destinação Específica.

Ao final do período analisado, observa-se contribuição da ordem de R$72,28 milhões do “Resultado
Operacional Regulatório – Livre Gestão” para o Resultado Operacional do prestador. Cabe observar
que, embora haja indicadores de melhoria dessa parcela de livre gestão do resultado operacional,
saltando de uma margem de 16,19% em P1 para 19,13% em P2, e para 22,14% em P3, é importante
levar em consideração a variação de receitas e despesas em torno da Referência Ajustada (vide tópicos
anteriores) e os efeitos dos fatores de capital para apuração da efetiva evolução da capacidade de
investimento e, em última instância, das disponibilidades do prestador. Passa-se, então, à análise dos
Custos de Capital.
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4.3 Custos de Capital
Em função da Cesama ser uma empresa de direito privado, ela deve ser compensada pela imobilização
de recursos onerosos para implantação da infraestrutura em operação e para capital de giro. A partir
da avaliação dos ativos em operação construídos com recursos onerosos (próprios ou de terceiros)
pela empresa, foram apurados na Revisão Tarifária de 2016 os montantes relativos à
amortização/depreciação regulatória e à remuneração do prestador pelo saldo residual dos ativos
ainda não amortizados/depreciados e pelo capital de giro necessário. Os valores apurados a título de
remuneração e depreciação foram consolidados em classificação regulatória chamada de Custos de
Capital, com destinos diversos: pagamentos de empréstimos (juros, correção monetária, encargos e
amortização); pagamentos de tributos sobre o lucro; participação de resultados aos funcionários;
dividendos à Prefeitura; cobertura de custos não considerados pelo Regulador; e reinvestimento.
Adicionalmente aos recursos de livre gestão por parte da Cesama obtidos via tarifa em função da
remuneração e depreciação de sua base de ativos e da remuneração do seu capital de giro, foram
acrescentados, na Revisão Tarifária de 2016, recursos tarifários para Investimentos Incentivados, cuja
execução é controlada por meio do mecanismo de Destinações Específicas. Cabe observar que as ações
classificadas como elegíveis ao uso de recursos de Investimento Incentivado referem-se, via de regra,
a medidas que não propiciam diretamente uma expansão de receita, mas sim melhoria na qualidade
da prestação dos serviços para a população já atingida; adicionalmente, observa-se que a parcela de
ativos formada com esses recursos não será passível de remuneração futura, uma vez que tais recursos
foram antecipados de forma não onerosa por meio da tarifa.
Este tópico aborda os custos de capital sob três óticas: a primeira enfoca a comparação da realização
dos custos de capital com a sua Referência Ajustada, diferenciando-se os recursos de livre gestão por
parte do prestador (chamados Custos de Capital na Revisão Tarifária de 2016) daqueles vinculados à
Destinação Específica (chamados de Investimento Incentivado), de forma análoga à adotada em
tópicos anteriores deste trabalho. A segunda enfoca a evolução da Base de Remuneração do prestador,
que serve de referência para atualização anual, durante os Reajustes Tarifários, dos valores associados
a Custos de Capital que terão livre gestão por parte do prestador e aqueles que estarão disponíveis
para Investimentos Incentivados. Por último, apresenta-se uma visão resumida dos financiamentos
realizados pelo prestador, buscando comparar, sempre que possível, suas expectativas originais com
o que aconteceu de fato, durante o período.
Passa-se então às análises.
4.3.1

Realizado x Referência Ajustada

A Tabela 21 apresenta o panorama da utilização dos recursos disponíveis para Custos de Capital por
parte da Cesama, comparando os gastos incorridos com a sua Referência Ajustada. Observou-se uma
realização de aproximadamente R$ 3,4 milhões abaixo da Referência Ajustada.
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Tabela 21 – Realização de Custos de Capital22
Custos de Capital
Amortização de Empréstimos
Juros de Empréstimos
Financeiras
Juros sobre o Capital Próprio
Participação nos Lucros e Resultados
Tributos sobre o Lucro
Investimentos
Total
Ref. Ajustada
Diferença
Diferença %

P1
P2
P3
6.797.835
6.110.515
1.937.293
5.463.546
3.671.677
1.929.861
216.159
122.944
45.326
1.000.000
3.000.000
346.224
66.184
4.514.798
5.451.176
2.693.988
12.984.867
8.909.257
3.176.704
31.323.428
27.331.754
9.783.172
26.188.584
27.979.538 17.670.861
5.134.845 647.784 - 7.887.689 19,61%
-2,32%
-44,64%

Total
14.845.644
11.065.083
384.430
4.000.000
412.408
12.659.961
25.070.828
68.438.354
71.838.983
3.400.628
-4,73%

P1 médio
P2 médio
P3 médio Total médio
566.486
509.210
322.882
494.855
455.295
305.973
321.643
368.836
18.013
10.245
7.554
12.814
83.333
250.000
133.333
28.852
5.515
13.747
376.233
454.265
448.998
421.999
1.082.072
742.438
529.451
835.694
2.610.286
2.277.646
1.630.529
2.281.278
2.182.382
2.331.628
2.945.143
2.394.633
427.904 53.982 - 1.314.615 - 113.354
19,61%
-2,32%
-44,64%
-4,73%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

É importante observar que a Tabela 21 apresenta o efeito líquido do item “Amortização de
Empréstimos”, ou seja, já deduz eventuais créditos de empréstimos dos gastos a eles associados. Outro
ponto relevante com relação a essa tabela é o fato de que os valores relacionados a Investimentos se
referem àquela parcela de investimentos realizados com recursos de livre gestão do prestador, não
incluindo os investimentos relacionados à Destinação Específica “Investimento Incentivado”. Os gastos
relacionados aos Investimentos Incentivados são apresentados na Tabela 22, também de forma
comparativa à sua Referência Ajustada. Por meio da Tabela 21 observa-se que o prestador realizou
investimentos, em P1, superiores à sua Referência Ajustada em R$5.134.854. Já em P3 foi apresentada
uma realização a menor de aproximadamente R$ 7,9 milhões, movimento que contribuiu para a
recuperação das disponibilidades de livre gestão do prestador. Como será apontado em tópico
posterior deste trabalho, a realização de investimentos com recursos de livre gestão em montante
superior à Referência Ajustada (patamar viabilizado pelo mercado, receitas, despesas e empréstimos
realizados) implicou impacto negativo nas disponibilidades de livre gestão do prestador em P1,
consumindo recursos. Em P3 foi observada uma melhoria nas disponibilidades de livre gestão para o
prestador.
O principal entrave informado pelo prestador para a expansão do número de obras em execução ou
em processo de contratação foi a redução do volume de crédito disponibilizado no mercado,
principalmente pelas grandes financiadoras públicas de obras em saneamento no país. A Cesama tem
buscado recursos para avançar com o plano, que apresenta significativos atrasos em sua execução.
Vale destacar que os atrasos e suspensões na execução dessas obras têm acarretado um ritmo de
incorporação de ativos na base de remuneração inferior ao previsto na Revisão Tarifária de 2016.
Diferentemente dos custos de capital de livre gestão do prestador, indicados na Tabela 21, observa-se
na Tabela 22 que os Investimentos Incentivados foram realizados em montante significativamente
menor do que a sua Referência Ajustada. Observa-se que até o final do período de análise deste
relatório, não haviam sido iniciadas ações relevantes relacionadas ao esgotamento sanitário (Inv 02) e
22

Esta tabela apresenta visão consolidada dos gastos promovidos pelo prestador nas destinações previstas para os recursos apurados em
função da depreciação e remuneração de ativos reconhecidos nas tarifas, do ponto de vista regulatório, primariamente relacionadas à
remuneração do capital próprio, amortização e remuneração de capital de terceiros, reinvestimento e tributos sobre o lucro (CSLL).
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ao aumento de eficiência energética e à segurança hídrica (Inv 14 e Inv 17). Destaca-se,
complementarmente, o início dos investimentos para atendimento a localidades remotas (Inv 16).
Tabela 22 – Realização de Investimento Incentivados e TAI (DE Investimento Incentivado)
Investimentos DE
Total Investimento DE

P1
P2
17.703.283 17.574.078

Inv 02 - PAC 2 - 3ª Etapa - Es gotamento
Sa ni tári o

-

Inv 03 - Progra ma de Des pol ui çã o do Ri o
Pa ra i buna e Afl uentes (contra pa rtida )
Inv 04 - Progra ma de Des pol ui çã o do Ri o
Pa ra i buna e Afl uentes (Rea jus te)

-

Inv 05 - Aqui s i çã o de Hi drômetros
Inv 09 - Supervi s ã o de Obra s
Inv 11 - Fi na l i za çã o da Obra de Ampl i a çã o
da ETA Wa l fri do Ma cha do Mendonça
Inv 14 - Ampl i a çã o da Ca pa ci da de de
Res erva çã o
Inv 16 - Impl a ntaçã o, Ampl i a çã o e
Mel hori a s de Si s tema s de Aba s teci mento
em Loca l i da des e Di s tri tos
Inv 17 - Cons truçã o de Res erva tóri o de
6.000m³ (i nterl i ga do a o res erva tóri o
Henri que de Nova es )
Inv 19 - Remodel a çã o e Sepa ra çã o de
Redes de Es goto
Inv 20 - Remodel a çã o de Redes de Água
Inv 21 - Automa çã o e Tel emetri a
Inv 22 - Progra ma de Efi ci ênci a Energética
(s ubs titui çã o de motores e
equi pa mentos )
Inv 28 - Mel hori a s Opera ci ona i s nos
s i s tema s de Água e Es goto
TAI - Ta ri fa Adi ci ona l de Inves timento

Referência Ajustada
Diferença
Diferença %

P3
9.346.524

-

-

Total
44.623.886
-

P1 - Média P2 - Média P3 - Média Total - Média
1.475.274 1.464.506 1.557.754
1.487.463
-

-

-

-

160.154

99.676

83.997

541.481

171.515

157.961

316.791

1.921.846

598.059

2.519.905

6.497.771

2.058.184

947.764

9.503.719

134.356

2.419.825

1.241.715

3.795.896

11.196

201.652

206.952

126.530

2.380.248

2.341.496

608.354

5.330.099

198.354

195.125

101.392

177.670

-

-

99.894

-

99.894

-

8.325

-

3.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.037

50.726

18.560

-

-

-

-

-

252.438

-

304.355

-

-

556.793

-

2.067.793

5.465.099

3.785.585

11.318.477

172.316

455.425

630.931

377.283

1.803.104

1.849.150

1.445.503

5.097.756

150.259

154.096

240.917

169.925

186.684

1.470

188.154

15.557

123

51.199

1.164.674

119.330

1.335.203

4.267

295.861

409.845

9.499

113.984
4.468.145

-

-

-

4.468.145

30.134.827 34.626.537 16.174.104 80.935.468
-12.431.544 -17.052.460 - 6.827.579 -36.311.582
-41,25%
-49,25%
-42,21%
-44,86%

372.345

-

6.272

97.056

19.888

44.507

-

49.310

13.661

-

-

-

2.511.236 2.885.545 2.695.684
2.697.849
- 1.035.962 -1.421.038 -1.137.930 - 1.210.386
-41,25%
-49,25%
-42,21%
-44,86%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Vale lembrar que a Nota Técnica CRFEF 14/2016, integrante da Revisão Tarifária de 2016, caracterizou
as ações elegíveis ao uso de recursos para Investimento Incentivado como “aquelas de menor
atratividade para o prestador por não estarem associadas a aumentos de mercado, e de receita, mas
a atendimento a legislação ambiental, reposição de ativos, controle de perdas, melhorias operacionais,
aumento da segurança operacional e adequações de qualidade dos serviços. ” Em linhas gerais, são
ações cuja execução o prestador tende a reduzir quando há restrição de recursos, apesar de serem
essenciais e, em boa medida, contribuírem para a redução de custos operacionais, como aqueles
associados à manutenção.
A realização de Investimentos Incentivados em montante menor do que o previsto reflete na
acumulação de recursos na conta bancária vinculada a essa Destinação Específica. Essa acumulação
sugere que o prestador reavalie o planejamento e a execução dessas iniciativas, com o objetivo de
obter o melhor proveito possível dos recursos disponíveis.
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Ainda a respeito dos investimentos realizados pelo prestador, cabe observar não ter sido possível
individualizar os investimentos promovidos com recursos de livre gestão (Tabela 21) da mesma forma
que os investimentos promovidos com recursos oriundos da DE Investimento Incentivado (Tabela 22).
Análises Econômico-Financeiras que venham a ser realizadas posteriormente sobre o prestador
buscarão contemplar maior detalhamento.

4.3.2

Evolução da Base de Remuneração

Um aspecto relevante relacionado à base de ativos passíveis de remuneração da Cesama é a elevada
depreciação identificada no momento da Revisão Tarifária de 2016. Constatou-se, naquele momento,
que os recursos gerados pela remuneração, via tarifa, dessa base não seria suficiente para atender às
necessidades dos fluxos de investimento. Por outro lado, investimentos de valor significativo estavam
previstos para entrar em operação durante o ciclo tarifário de quatro anos que se iniciaria a partir
daquela Revisão Tarifária.
Foi estabelecido, então, que os ativos que entrassem em operação até o mês de setembro de cada ano
seriam reconhecidos para fins de remuneração no Reajuste Tarifário do ano subsequente, evitando
que tal remuneração só ocorresse ao final dos quatro anos do ciclo tarifário. Ao mesmo tempo, o
patamar tarifário não seria afetado por esse reconhecimento, pois os recursos tarifários a serem
destinados para Investimentos Incentivados seriam reduzidos na mesma proporção.
O Gráfico 2 apresenta um comparativo da evolução prevista e realizada da Base de Ativos Regulatória.
Os valores previstos na revisão tarifária de 2016 partiram da posição final do banco patrimonial de
setembro de 2015, considerando as obras previstas para serem concluídas ao longo do ciclo. Já as
informações dos valores realizados foram obtidas junto à Gerência de Ativos Regulatórios. Os dados
de setembro de 2018, salvo futuras correções, serão utilizados na atualização do fator de capital no
reajuste de 2019. Destaca-se que o crescimento da base entre setembro de 2016 para setembro de
2017 foi significativo para expansão dos recursos de livre gestão disponíveis para a Cesama, ajudando
na redução dos recursos direcionados às contas de Destinação Específica. No entanto, tal movimento
ficou aquém do planejado no momento de revisão das tarifas, em 2016, quando se esperava atingir o
montante de R$ 323.378.787,79 para a Base de Remuneração em setembro de 2018.

PROCESSO Nº GFE 2018/32
ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG
Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br

43

Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais

Gráfico 2 – Evolução da Base de Remuneração (valores correntes)

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador.

Nesse ponto é importante mencionar que a incorporação de ativos na base da Cesama sofreu
significativo atraso, refletindo-se na diferença entre os valores previstos e os valores realizados para a
Base de Ativos Regulatória e, consequentemente, para a Base de Remuneração Regulatória, a qual
inclui também a necessidade de capital de giro. Em função disso e das regras estabelecidas na Revisão,
a disponibilidade de recursos de livre gestão para o prestador não evoluiu conforme esperado, fazendo
com que parte dos recursos que poderiam ter sido direcionados para a livre gestão do prestador
alocados em contas de Destinação Específica de Investimento Incentivado.
O valor de referência adotado para o reajuste das tarifas que passaram a vigorar em P2 foi o da posição
final da base de ativos regulatória em setembro de 2016, ao tempo que os valores de set/17 passaram
a afetar as tarifas em vigor em P3. A referência para o reajuste solicitado para 2019, por sua vez, será
o valor da base em setembro de 2018. Destaca-se o crescimento observado entre set/16 e set/17,
responsável por destinar um volume maior de recursos de livre gestão para o prestador. Para 2019
estima-se uma redução dos recursos de livre gestão do prestador, tendo-se em vista a queda de 8,43
milhões de reais na base de ativos. Vale ponderar que o desempenho ainda se encontra muito abaixo
do previsto no início do ciclo tarifário, com R$ 98,7 milhões de reais aquém do nível esperado.
4.3.3

Evolução dos Financiamentos

A Tabela 24 traz informações fornecidas pelo prestador com relação aos empréstimos realizados pela
Cesama. As informações são apresentadas em termos de previsão, realização e diferença, também
ocorrendo a divisão das entradas de recursos, das amortizações de empréstimos e dos juros e taxas
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embutidos. Pretende-se avaliar como os financiamentos contribuíram para o caixa da empresa,
disponibilizando entrada líquida de recursos ou consumido com saída líquida de valores. Os valores
apresentados apontam para uma previsão inicial de saída líquida de recursos com financiamento do
prestador, sem que no período analisado, tanto P1 quanto P2 e P3, houvesse entrada de valores
captados. A coluna de amortização, deduzida da coluna de entrada de recursos, para a tabela de
realização, condiz com os valores encontrados na contabilidade para o item de amortização.
Importante apontar que a Amortização se encontra deduzida dos valores de atualização monetária do
valor do principal da dívida.
Tabela 24 – Saídas e Entradas de recursos de financiamentos
Contratos
(em Milhares)
BDMG 115.734
BDMG 150.739
BDMG 181.638
CEF 161.884-77
CEF 0182.288-9207
BNDES 11.2.0784-2
CEF 58.169.41-97
CEF 22.181-66
CEF Capital de Giro
Total

Contratos
(em Milhares)
BDMG 115.734
BDMG 150.739
BDMG 181.638
CEF 161.884-77
CEF 0182.288-9207
BNDES 11.2.0784-2
CEF 58.169.41-97
CEF 22.181-66
CEF Capital de Giro
Total

Previsão P1
Recursos:
Entradas

Amort.

Juros +
Taxas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.330
177
1.623
1.988
119
795
0
79
1.000
7.111

151
395
1.678
102
220
352
0
167
511
3.577

Previsão P2
Recursos:
Desembolso
Entradas

1.481
573
3.301
2.090
339
1.147
0
246
1.511
10.688

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Realizado P1
Recursos:
Entradas

Amort.

Juros +
Taxas

0
0
1.342
0
0
0
0
0
0
1.342

1.421
248
1.694
0
82
984
0
2.711
1.000
8.138

164
435
1.567
0
224
432
0
9
769
3.600

Amort.

1.225
225
3.077
0
129
918
0
81
1.917
7.571

Previsão P3

Juros +
Recursos:
Desembolso
Taxas
Entradas

44
380
1.554
0
210
301
0
170
556
3.216

1.269
605
4.632
0
339
1.219
0
251
2.473
10.786

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Realizado P2
Recursos:
Desembolso
Entradas

1.585
683
3.261
0
306
1.416
0
2.720
1.769
11.739

0
0
453
0
0
0
0
0
0
453

Amort.

1.300
427
2.654
0
149
1.034
0
0
1.917
7.481

0
203
2.469
0
103
777
0
62
1.667
5.280

Juros +
Desembolso
Taxas

0
273
1.070
0
150
188
0
130
428
2.238

0
476
3.539
0
253
964
0
191
2.094
7.518

Realizado P3

Juros +
Recursos:
Desembolso
Taxas
Entradas

46
405
1.470
0
215
342
0
0
556
3.035

Amort.

1.346
833
4.124
0
364
1.376
0
0
2.473
10.515

0
0
555
0
0
0
0
0
0
555

Amort.

0
306
2.038
0
117
796
0
0
1.667
4.925

Juros +
Desembolso
Taxas

0
285
1.025
0
68
201
0
0
428
2.008

0
591
3.064
0
186
997
0
0
2.094
6.933

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

A expectativa é de que houvesse um desembolso para todo o período da análise de aproximadamente
R$ 29 milhões, valor que seria abatido dos recursos tarifários provenientes para cobertura dos custos
de capital. Percebe-se que houve uma realização de desembolsos pouco acima da prevista, motivados
principalmente pelo maior valor amortizado no período, totalizando uma diferença líquida de R$ 0,2
milhões a mais em despesas financeiras quando observado o realizado em face às previsões. Além
disso, houve uma entrada de recursos não prevista de R$ 1,34 milhões em P1, R$ 453 mil em P2 e R$
555 mil em P3, o que acarretaria em um saldo líquido final de R$ 2,15 milhões positivos quando
comparado o previsto com o realizado para todo o período de análise.
Cabe observar que as previsões informadas pela Tabela 24 referem-se aos financiamentos viabilizados,
não tendo sido incluídas previsões referentes àqueles financiamentos ainda não operacionalizados.
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Feita estas considerações sobre os custos de capital do prestador, faz-se importante conectar os
números aqui apresentados com os valores observados dentro da parte de resultado e avaliar o efeito
conjunto deles na evolução das disponibilidades da Cesama.
4.4 Disponibilidades, Controles e Riscos
Uma vez estudados a realização de mercado, o Resultado Operacional Regulatório e os Custos de
Capital realizados pela Cesama, passa-se ao estudo da evolução das disponibilidades financeiras da
Companhia em função das contribuições que as atividades operacionais e os custos de capital para a
formação ou consumo de caixa da companhia. Em abordagem similar à adotada em tópicos anteriores,
desenvolve-se a análise segregando-se os impactos dessas contribuições nas disponibilidades de livre
gestão do prestador daqueles impactos observados nas disponibilidades associadas às DE’s.
4.4.1

Contribuição das Atividades Operacionais

A Tabela 25 apresenta a contribuição das atividades operacionais do prestador para as suas
disponibilidades. Com esse objetivo, a partir do Resultado Operacional Regulatório DE’s e do Resultado
Operacional Regulatório de Livre Gestão apresentados, respectivamente, nas tabelas 19 e 20 deste
documento, são realizados ajustes no intuito de apresentar os impactos que esses componentes de
Resultado Operacional Regulatório irão ter sobre as disponibilidades da empresa.
É importante ressaltar que os ajustes promovidos se relacionam a tributos sobre o lucro e a variações
patrimoniais que precisam ser incorporadas ou expurgadas do Resultado Operacional Regulatório para
que se tenha uma visão mais próxima do que de fato impactará nas disponibilidades do prestador.
Dentre esses ajustes, os mais significativos relacionam-se aos tributos sobre o lucro e à variação da
Necessidade de Capital de Giro (NCG) durante o período avaliado.
Tabela 25 – Impacto total das atividades operacionais nas disponibilidades do prestador
Livre Gestão
Resultado Operacional Regulatório
Tributos s/Lucro (CSLL)
Reversão de Ajuste Avalaiação Patrimonial
Δ NCG
Provisão p/Contingências
Impostos a recuperar
Impostos e contribuições a recolher
Outras Variações em Passivos
Resultado Baixa Imobilizado
Depósitos Judiciais
Total
Destinação Específica
Resultado Operacional Regulatório
Δ NCG
Total
Total (Livre Gestão + DE)

-

-

P1
24.496.713
4.514.798
274.432
4.915.395
463.610
772.780
207.728
38.068
85.315
15.185.604
P1
39.275.193
1.677.707
40.952.900
56.138.504

-

-

P2
30.387.883
5.451.176
274.432
7.223.602
601.787
565.937
105.444
317.202
339.649
8.324
16.179.628
P2
45.191.373
164.741
45.026.631
61.206.259

-

-

P3
17.355.812
2.693.988
137.216
3.415.515
317.953
12.048
484.134
70.640
9.189
11.225.872
P3
19.718.413
1.260.574
20.978.987
32.204.859

Total
72.240.408
- 12.659.961
686.080
- 15.554.513
601.787
- 1.347.500
679.385
374.660
230.940
84.449
42.591.103
Total
104.184.979
2.773.539
106.958.518
149.549.621

P1 médio
2.041.393
- 376.233
22.869
- 409.616
38.634
64.398
17.311
3.172
7.110
1.265.467
P1 médio
3.272.933
139.809
3.412.742
4.678.209

P2 médio
2.532.324
- 454.265
22.869
- 601.967
50.149
47.161
8.787
26.434
28.304
694
1.348.302
P2 médio
3.765.948
13.728
3.752.219
5.100.522

P3 médio
2.892.635
- 448.998
22.869
- 569.253
52.992
2.008
80.689
11.773
1.532
1.870.979
P3 médio
3.286.402
210.096
3.496.498
5.367.476

Total médio
2.408.014
- 421.999
22.869
- 518.484
20.060
44.917
22.646
12.489
7.698
2.815
1.419.703
Total médio
3.472.833
92.451
3.565.284
4.984.987

Fonte: análise Arsae a partir de dados do prestador. 1 - A CSLL é paga integralmente com recursos de Livre
Gestão, ainda que parte do lucro que a origina seja observado nas DE's.
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Observa-se que as atividades operacionais desenvolvidas com recursos de livre gestão contribuíram
com aproximadamente R$42,6 milhões para com a formação das disponibilidades de livre gestão do
prestador. Já as atividades operacionais desenvolvidas com recursos associados às DE’s contribuíram
com quase R$107 milhões para com a formação das disponibilidades nas contas a elas vinculadas.
4.4.2

Contribuição dos Custos de Capital

A Tabela 26 consolida as contribuições dos Custos de Capital (atividades de financiamento e de
investimento) para o consumo das disponibilidades do prestador. De forma similar ao realizado para
as atividades operacionais, são realizados ajustes nos Custos de Capital no intuito de apresentar os
efetivos impactos sobre as disponibilidades da empresa. Dentre esses ajustes, os mais significativos
relacionam-se aos tributos sobre o lucro, excluídos dos impactos de Custos de Capital por terem sido
considerados nas contribuições das atividades operacionais, à variação monetária de financiamentos,
que integra os Custos de Capital, mas não possui efeito nas disponibilidades, e a estorno de saldo de
financiamento informado pelo prestador.
Tabela 26 – Impacto total dos custos de capital e investimentos incentivados nas disponibilidades do prestador
Livre Gestão
Custos de Capital
Tributos s/Lucro (CSLL)
Variação Monetária Financiamento
Juros s/Capital Próprio
Dividendos
Estorno saldo de Financiamento
Vendas do Imobilizado
Total
Destinação Específica
Investimento Incentivado
Total
Total (Livre Gestão + DE)

P1
- 31.323.428
4.514.798
1.875.290
740.580
161.328
- 2.710.845
104.200
- 28.119.238
P1
- 17.703.283
- 17.703.283
- 45.822.521

P2
- 27.331.754
5.451.176
759.779
2.718.579
312.599
186.837
- 18.527.983
P2
- 17.574.078
- 17.574.078
- 36.102.061

P3
- 9.783.172
2.693.988
640.932
74.025
- 6.374.227
P3
- 9.346.524
- 9.346.524
- 15.720.751

-

-

Total
68.438.354
12.659.961
3.276.001
1.977.998
151.271
2.710.845
365.062
53.021.448
Total
44.623.886
44.623.886
97.645.333

P1 médio
- 2.610.286
376.233
156.274
61.715
13.444
- 225.904
8.683
- 2.343.270
P1 médio
- 1.475.274
- 1.475.274
- 3.818.543

P2 médio
- 2.277.646
454.265
63.315
226.548
26.050
15.570
- 1.543.999
P2 médio
- 1.464.506
- 1.464.506
- 3.008.505

P3 médio
- 1.630.529
448.998
106.822
12.338
- 1.062.371
P3 médio
- 1.557.754
- 1.557.754
- 2.620.125

Total médio
- 2.281.278
421.999
109.200
65.933
5.042
90.362
12.169
- 1.767.382
Total médio
- 1.487.463
- 1.487.463
- 3.254.844

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Observa-se os Custos de Capital de Livre Gestão do prestador contribuíram para o consumo de
aproximadamente R$53 milhões das suas disponibilidades de livre gestão, valor bastante superior aos
recursos de livre gestão obtidos da operação da Cesama. Já os Investimentos Incentivados
contribuíram para o consumo de pouco mais de R$44,6 milhões das disponibilidades vinculadas a essa
DE. Já se observa, de imediato, um elevado consumo de recursos frente à formação de caixa
proporcionada pelas atividades operacionais de livre gestão e, ao mesmo tempo, um consumo
relativamente baixo frente à formação de caixa proporcionada pelas Destinações Específicas.
4.4.3

Impacto nas Disponibilidades de Livre Gestão e nas Disponibilidades DE

Considerando-se os impactos combinados das atividades operacionais e dos custos de capital
(atividades de financiamento e investimento) sobre as disponibilidades de livre gestão e DE, chega-se
ao quadro demonstrado na Tabela 27, a seguir.
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Tabela 27 – Impacto total sobre disponibilidades do prestador
Impacto Total
P1
P2
P3
Total
Ativ. Operacionais Livre Gestão 15.185.604
16.179.628 11.225.872
42.591.103
Custos de Capital Livre Gestão - 28.119.238 - 18.527.983 - 6.374.227 - 53.021.448
Total Livre Gestão
- 12.933.634 - 2.348.356
4.851.645 - 10.430.345
Ativ. Operacionais DE
40.952.900
45.026.631 20.978.987 106.958.518
Custos de Capital DE
- 17.703.283 - 17.574.078 - 9.346.524 - 44.623.886
Total DE
23.249.616
27.452.554 11.632.463
62.334.632
Total
10.315.982
25.104.198 16.484.108
51.904.288

P1 médio
P2 médio
P3 médio
1.265.467
1.348.302
1.870.979
- 2.343.270 - 1.543.999 - 1.062.371
- 1.077.803 - 195.696
808.608
3.412.742
3.752.219
3.496.498
- 1.475.274 - 1.464.506 - 1.557.754
1.937.468
2.287.713
1.938.744
859.665
2.092.016
2.747.351

Total médio
1.419.703
- 1.767.382
- 347.678
3.565.284
- 1.487.463
2.077.821
1.730.143

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Em que pese em termos globais os impactos sobre as disponibilidades do prestador terem sido
positivos, da ordem de R$51,9 milhões, quando se observam os impactos nas disponibilidades de livre
gestão de forma separada dos impactos nas disponibilidades DE há diferença significativa: enquanto
as atividades desenvolvidas pelo prestador com recursos de livre gestão consumiram
aproximadamente R$10,4 milhões desses recursos, no total, as atividades associadas a DE’s
acumularam cerca de R$62,33 milhões no mesmo período.
Ao ser verificarem as efetivas variações nas disponibilidades de Livre Gestão e DE do prestador, a partir
de seus demonstrativos contábeis, observam-se impactos reais diferentes daqueles estimados pela
Tabela 26. Essas diferenças encontram-se resumidas na Tabela 28, a seguir.
Tabela 28 – Diferença entre Impactos Estimados e Impactos Observados

Livre Gestão
Contribuições Identificadas Variação Observada
Diferença

Valor
10,43
0,17
10,60

Destinação Específica
Valor
62,33
Contribuições Identificadas
53,59
Variação Observada
8,75
Diferença

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador

Em linhas gerais, o acúmulo de disponibilidades demonstrado no trabalho para DE’s (R$62,33 milhões)
extrapola os aproximados R$53,59 milhões efetivamente realizados. Dessa diferença, identificou-se
que parte tem origem em transferências de recursos a realizar das contas bancárias de livre gestão
para as contas de destinações específicas, sendo aproximadamente R$ 4,38 milhões referente às
transferências do último mês de análise, e outras compensações, aproximadamente R$ 2,8 milhões,
devidos pela conta de livre gestão às contas de destinações específicas.
Explicam-se também, pelo mesmo motivo acima, cerca de R$7,2 milhões dos R$10,6 milhões
excedentes observados nas disponibilidades de livre gestão do prestador. A parcela restante pode
estar relacionada a ajustes que venham a compor a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) de 2018
e não tenham sido consideradas nos cálculos apresentados23.

23

Em uma próxima edição deste trabalho informações adicionais poderão ser levadas em consideração, permitindo que se reduza ainda mais
a diferença observada entre as contribuições identificadas e aquelas observadas.
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Em linhas gerais, destacam-se, dentre os fatores que mais impactaram a evolução negativa das
disponibilidades de livre gestão do prestador:







4.4.4

Frustração de receita tarifária de livre gestão da ordem de R$4,34 milhões, em função de
descontos concedidos a grandes usuários;
Excedente de receita, justificada pela realização de vendas canceladas em nível menor que o
previsto (em relação às previstas), de cerca de R$564 mil;
Custos de Capital de livre gestão24 excedentes à Referência Ajustada em R$3,40 milhões;
Variação da Necessidade de Capital de Giro (NCG) de livre gestão em torno de R$15,6 milhões,
fortemente impactada pela variação do Contas a Receber – Usuários (que variou em torno de
R$18,1 milhões, no período);
Compensação apenas parcial da frustração de receitas por realização de despesas
operacionais de livre gestão a menor que a Referência Ajustada em aproximadamente R$5,07
milhões.

Controles e Riscos

Considerando o exposto nos demais itens deste relatório, observa-se que a realização a menor (que a
Referência Ajustada) das despesas operacionais sugerem atenção do prestador à gestão dos recursos
disponíveis, em função da frustração de receita observada, do aumento das “contas a receber” e das
suas disponibilidades momentâneas. Isso, associado ao atraso na transferência de parte dos recursos
DE para as contas vinculadas, permitiu que, apesar da percepção de certo “aperto de liquidez”, o
prestador pudesse preservar a prestação dos serviços e o desenvolvimento das iniciativas previstas em
nível adequado, ainda que, neste último caso, com atrasos relevantes25.
Do ponto de vista de riscos eventualmente presentes, destacam-se os impactos representados pelos
descontos concedidos a grandes usuários (que contribuem para a percepção de receita em patamar
inferior ao que seria permitido em função do mercado realizado), o expressivo aumento do “Contas a
Receber” junto aos usuários (que sugere a intensificação de ações visando ao seu recebimento), a
possível não execução de parte das obras em função de dificuldades de financiamento, a baixa
utilização de recursos com destinação específica (o que aumenta o resultado e, portanto, a CSLL) e,
por fim, o acúmulo de valores a transferir de contas bancárias de livre gestão para contas de
destinações específicas. Com relação a este último ponto, além do atraso representar não
conformidade com os dispositivos normativos da Agência, esse acúmulo pode levar a compensação
financeira futura em montante significativo.

24
25

Incluem, além dos gastos com financiamentos e investimentos, tributos sobre o lucro (no caso da Cesama, CSLL).
Como na execução de investimentos (livre gestão e incentivados) e no desenvolvimento de parte das iniciativas relacionadas a DE’s.
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A Cesama tem buscado tratar os riscos que eventualmente se apresentam, mantendo-se em contato
frequente com a Agência, e a continuidade desses esforços é essencial, sendo sugerido que a mitigação
dos riscos aqui referidos tenha prioridade, com o objetivo de otimização dos seus resultados, em
especial com relação às iniciativas acordadas por ocasião da Revisão Tarifária de 2016.
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ANEXOS

Anexo I – Despesas Operacionais por Natureza

As Despesas Operacionais (também chamadas de Custos Operacionais na Revisão Tarifária de 2016)
consolidam, no contexto deste relatório, tanto os custos operacionais diretamente ligados aos serviços
prestados como as despesas administrativas do prestador. Todos os gastos não relacionados a custos
de capital, impostos e taxas ou a destinações específicas encontram-se agrupados neste trabalho como
despesas operacionais. Estão agrupados aqui, portanto, os dispêndios com energia elétrica, material
de tratamento, combustíveis e lubrificantes, telefonia, pessoal, serviços de terceiros, materiais,
comercialização, manutenção, comunicação e outras despesas gerais.
Apesar da heterogeneidade de comportamento dos itens, em última instância todos os componentes
dos custos operacionais são gerenciáveis em alguma medida, com a melhoria da eficiência no uso de
insumos, na negociação dos preços, ou em ambos.
A Tabela 1 Anexos apresenta a comparação entre os valores incorridos para cada item e sua Referência
Ajustada, que indica o nível máximo de despesas que poderiam ser suportadas em função do mercado
observado, sem prejuízo para os investimentos ou o resultado esperado para o prestador. Antes de se
avaliarem os dados da tabela, cabe uma observação importante a seu respeito: como já sinalizado
anteriormente neste trabalho, as projeções de gastos realizadas durante a Revisão Tarifária de 2016
(que são ponto de partida para a definição das Referências Ajustadas) consideraram forma de
apresentação adotada pela Cesama em suas demonstrações financeiras da época, demonstrando as
despesas em valores brutos (incluindo impostos recuperáveis). Em resumo, àquela época, os gastos
eram apresentados brutos e eventuais créditos tributários eram deduzidos diretamente do grupo de
contas contábeis associados a Impostos e Taxas. A partir de 2016, a empresa alterou essa forma de
apresentação, passando a apresentar os gastos líquidos de créditos tributários e os tributos em valores
brutos, fazendo com que se perdesse a comparabilidade direta entre os lançamentos contábeis
produzidos nas diferentes abordagens. Para que as informações no nível de detalhamento da Tabela
1 Anexos não ficassem indisponíveis para os usuários deste relatório, foram utilizados direcionadores
para apropriação dos tributos a cada uma das despesas, devendo ser essas informações segregadas
utilizadas com cautela.
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Tabela I Anexos – Comparativos dos Custos Operacionais
Custos Operacionais c/rateio
P1
P2
P3
Energia Elétrica
16.005.920 15.483.658 8.473.225
Ref. Ajustada
20.228.575 17.139.518 9.771.765
Diferença
(4.222.655) (1.655.860) (1.298.540)
Diferença %
-20,87%
-9,66%
-13,29%
Material de Tratamento
5.189.057
4.608.874 2.458.135
Ref. Ajustada
5.824.086
6.033.768 2.525.504
Diferença
(635.028) (1.424.894)
(67.369)
Diferença %
-10,90%
-23,62%
-2,67%
Combustíveis e Lubrificantes
882.760
806.743
444.279
Ref. Ajustada
1.375.740
1.311.735
776.750
Diferença
(492.981)
(504.991)
(332.471)
Diferença %
-35,83%
-38,50%
-42,80%
Telecomunicação
881.836
869.667
361.703
Ref. Ajustada
821.037
824.377
424.360
Diferença
60.799
45.289
(62.657)
Diferença %
7,41%
5,49%
-14,76%
Pessoal
73.002.495 74.230.104 35.423.976
Ref. Ajustada
70.732.501 75.179.073 37.279.757
Diferença
2.269.994
(948.969) (1.855.781)
Diferença %
3,21%
-1,26%
-4,98%
Serviços
9.123.503
8.020.853 3.807.084
Ref. Ajustada
8.832.960
9.775.865 4.848.164
Diferença
290.543
(1.755.012) (1.041.080)
Diferença %
3,29%
-17,95%
-21,47%
Materiais
447.728
443.916
221.201
Ref. Ajustada
434.769
446.339
225.314
Diferença
12.959
(2.423)
(4.114)
Diferença %
2,98%
-0,54%
-1,83%
Comercialização
1.490.534
1.577.559
807.734
Ref. Ajustada
1.446.466
1.524.878
767.683
Diferença
44.068
52.681
40.051
Diferença %
3,05%
3,45%
5,22%
Comunicação
12.176
17.830
13.755
Ref. Ajustada
119.713
126.203
63.536
Diferença
(107.537)
(108.374)
(49.781)
Diferença %
-89,83%
-85,87%
-78,35%
Outros
618.848
438.367
607.093
Ref. Ajustada
507.239
542.800
265.010
Diferença
111.609
(104.433)
342.083
Diferença %
22,00%
-19,24%
129,08%
Total
107.654.857 106.497.571 52.618.185
Ref. Ajustada
110.323.086 112.904.556 56.947.844
Diferença
(2.668.229) (6.406.985) (4.329.659)
Diferença %
-2,42%
-5,67%
-7,60%

Total
39.962.803
47.139.858
(7.177.055)
-15,23%
12.256.066
14.383.357
(2.127.291)
-14,79%
2.133.783
3.464.225
(1.330.443)
-38,41%
2.113.206
2.069.774
43.432
2,10%
182.656.575
183.191.331
(534.756)
-0,29%
20.951.440
23.456.990
(2.505.550)
-10,68%
1.112.845
1.106.423
6.422
0,58%
3.875.827
3.739.028
136.800
3,66%
43.760
309.452
(265.692)
-85,86%
1.664.308
1.315.049
349.259
26,56%
266.770.614
280.175.487
(13.404.873)
-4,78%

P1 médio
1.333.827
1.685.715
(351.888)
-20,87%
432.421
485.340
(52.919)
-10,90%
73.563
114.645
(41.082)
-35,83%
73.486
68.420
5.067
7,41%
6.083.541
5.894.375
189.166
3,21%
760.292
736.080
24.212
3,29%
37.311
36.231
1.080
2,98%
124.211
120.539
3.672
3,05%
1.015
9.976
(8.961)
-89,83%
51.571
42.270
9.301
22,00%
8.971.238
9.193.591
(222.352)
-2,42%

P2 médio
1.290.305
1.428.293
(137.988)
-9,66%
384.073
502.814
(118.741)
-23,62%
67.229
109.311
(42.083)
-38,50%
72.472
68.698
3.774
5,49%
6.185.842
6.264.923
(79.081)
-1,26%
668.404
814.655
(146.251)
-17,95%
36.993
37.195
(202)
-0,54%
131.463
127.073
4.390
3,45%
1.486
10.517
(9.031)
-85,87%
36.531
45.233
(8.703)
-19,24%
8.874.798
9.408.713
(533.915)
-5,67%

P3 médio Total médio
1.412.204 1.332.093
1.628.627 1.571.329
(216.423) (239.235)
-13,29%
-15,23%
409.689
408.536
420.917
479.445
(11.228)
(70.910)
-2,67%
-14,79%
74.047
71.126
129.458
115.474
(55.412)
(44.348)
-42,80%
-38,41%
60.284
70.440
70.727
68.992
(10.443)
1.448
-14,76%
2,10%
5.903.996 6.088.552
6.213.293 6.106.378
(309.297)
(17.825)
-4,98%
-0,29%
634.514
698.381
808.027
781.900
(173.513)
(83.518)
-21,47%
-10,68%
36.867
37.095
37.552
36.881
(686)
214
-1,83%
0,58%
134.622
129.194
127.947
124.634
6.675
4.560
5,22%
3,66%
2.292
1.459
10.589
10.315
(8.297)
(8.856)
-78,35%
-85,86%
101.182
55.477
44.168
43.835
57.014
11.642
129,08%
26,56%
8.769.697 8.892.354
9.491.307 9.339.183
(721.610) (446.829)
-7,60%
-4,78%

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador.

Apesar dos principais componentes (energia elétrica e pessoal) do grupo possuírem como
característica principal o pouco poder de barganha do prestador quanto aos preços praticados por
fornecedores ainda é possível a criação de valor pela gestão eficiente da alocação e do consumo dos
insumos de produção. Nesse sentido, observou-se, no período de análise agregado, a totalização das
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despesas operacionais R$ 13.404.873 abaixo da sua referência ajustada, ou 4,78% abaixo do valor total
de referência.
Dentre os itens que compõem o grupo de despesas, foram observadas reduções expressivas nos
dispêndios médios mensais relacionados a diversos itens, entre P1 e P226. A Figura 1 Anexos apresenta
a variação item a item dos custos operacionais acumulados ao longo do período de análise,
comparando as evoluções entre P1, P2 e P3 tendo como “pano de fundo” a Referência Ajustada.
Figura 1 Anexos – Comparativos dos Custos Operacionais por Item

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador.

No gráfico os itens com variação positiva são aqueles nos quais o valor gasto superou a Referência
Ajustada e o contrário para os itens com variação negativa. Observa-se que, dentre os componentes
dos Custos Operacionais, diversos itens demonstraram uma tendência de queda entre P1, P2 e P3 à
exceção das despesas com telecomunicações, materiais e comercialização. Em termos absolutos, as
maiores reduções de despesas entre P1 e P2 foram em Energia Elétrica, Material de Tratamento,
Pessoal e Serviços; embora ainda que a queda em relação à referência tenha se enfraquecido. Em que
pese parte da redução de despesas com Energia Elétrica decorrer de reduções tarifárias e do valor das
bandeiras, acompanhadas por um aumento nos gastos com Pessoal em P1 e de uma redução
observada entre para P2, essa tendência de redução, caso mantida, pode levar a uma maior folga
financeira para o prestador no futuro.

26

Em que pese ter sido identificada esta evolução, ela deve ser considerada com cautela, uma vez que tratamos de períodos com número
de meses diferentes (12 para P1 e P2 e 6 para P3), o que pode contaminar os valores realizados em função de sazonalidades. Em trabalhos
futuros essa avaliação comparativa seguirá, de forma a confirmar – ou retificar – a evolução observada.
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Anexo II – Tarifa Social
Na Revisão Tarifária de 2016 a Arsae, além fazer a recomposição do valor das tarifas, dentre outros
aspectos, incluiu recursos tarifários com tratamento regulatório diferenciado, visando assegurar a
execução de iniciativas previamente acordadas entre o prestador e a Agência. Esses recursos tarifários
foram denominados “Destinações Específicas” (DE’s), devendo ser transferidos para contas bancárias
vinculadas, tão logo obtidos via tarifação, com sua utilização / acesso obedecendo a condições de
controle preestabelecidas pela Agência.
Foram definidas, neste contexto, seis DE’s para a Cesama: a) uma relacionada à compensação por
perdas de faturamento decorrentes da concessão dos benefícios da Tarifa Social (voltada a famílias de
menor poder aquisitivo); b) uma para despesas com manutenção; c) três para investimentos em
programas de treinamento, mananciais e perdas; e d) uma última para acúmulo de recursos destinados
a investimentos incentivados pela Arsae, que seriam aqueles que consomem recurso da companhia
para melhoria da qualidade dos serviços ainda que sem geração de nova receita na prestação do
serviço (maior segurança hídrica, por exemplo).
Apresenta-se, aqui, uma visão geral dos resultados alcançados com a Tarifa Social, a partir da Figura 2
Anexos, que demonstra a evolução do número de economias sociais.
Figura 2 Anexos – Evolução do número de economias sociais ao longo dos meses

Fonte: Análise Arsae a partir de dados do prestador.

É possível perceber que a partir do segundo mês de validade da revisão de 2016 houve uma elevada
expansão do número de economias atendidas pelo programa de Tarifa Social, em grande medida
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devido a cruzamentos realizados pela Arsae entre o CadÚnico e o Banco de Faturamento da Cesama,
com posterior atualização cadastral por parte do prestador. Ressalta-se que, embora a evolução inicial
tenha sido grande, a expectativa de usuários com direito ao benefício da Tarifa Social era ainda maior,
estimando-se uma meta de cadastramento de aproximadamente 22 mil beneficiários, o que ainda não
contemplaria a totalidade de usuários identificados como potenciais recebedores do benefício (para o
qual foi estimado algo próximo de 28 mil).
Grande parte da dificuldade na identificação de usuários está na incompletude do Banco de
Faturamento do prestador, com campos vagos para CPF e RG de um volume significativo de usuários,
dificultando o cruzamento com os dados do CadÚnico. A baixa amplitude atingida pelo programa
também é demonstrada na evolução do saldo disponível na conta de destinação específica, a qual é
direcionada ao ressarcimento da perda de receita observada na concessão do benefício (visto que o
programa deve ser neutro para o prestador). A Arsae calculou um percentual de depósito para a conta
bancária relacionada à DE da Tarifa Social que, ao ser aplicado ao longo da receita de P1, P2 e P3,
geraria um volume de R$ 11.079.115,62, volume necessário para cobrir a perda de receita caso toda
meta de usuários sociais fosse atingida. No entanto, a perda estimada de receita com os usuários de
fato cadastrado foi de R$ 1.800.295, o que representa apenas 16,25% do total.
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