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RESUMO 

 

O setor regulado de saneamento no Brasil possui dois grandes grupos de 

concessionárias: Concessionárias estaduais de controle estatal e concessionárias 

municipais privatizadas. Esta dissertação tem como principal objetivo verificar a 

existência de diferenças entre estes dois grupos de prestadores do ponto de vista 

econômico e na forma de regulação que cada grupo requer. Por meio de uma análise 

dos modelos de regulação econômica e das empresas de saneamento do Brasil. 

Complementarmente, foi realizada uma abordagem quantitativa de indicadores como 

tentativa de encontrar um meio de estimar a eficiência dos prestadores de serviço de 

saneamento. 

 

Palavras-chave: Saneamento, Regulação Econômica, Tarifas, Preço Teto, Receita 

Teto, Custo, Custo do Serviço, Taxa de Retorno. 
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ABSTRACT 

 

The regulated sanitation sector in Brazil has two large concessionaires: state-owned 

concessionaires and privatized municipal concessionaires. This dissertation has as 

main objective to verify the existence of differences between these two groups of 

providers from the economic point of view and in the form of regulation that each group 

requires. Through an analysis of economic regulation models and especially in the 

analysis of sanitation companies in Brazil. In addition, a quantitative approach to 

indicators is an attempt to find a way to estimate the efficiency of sanitation service 

providers. 

 

Keywords: Sanitation, Economic Regulation, Tariff, Price Cap, Revenue Cap, Cost, 

Cost-Plus, Rate of Return Regulation, utilities.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor de saneamento básico no Brasil é formado predominantemente por 

concessionários estaduais e municipais (autarquias municipais e concessionárias 

privadas). Segundo marco regulatório do setor, a Lei 11.445/07, que atribui aos 

municípios a responsabilidade pela prestação deste serviço de forma direta ou por 

meio de concessões às empresas, ou ainda formando convênios e contratos com 

empresas estaduais. 

O entendimento da regulação tarifária passa pela compreensão deste contexto, 

principalmente com relação a formação desses prestadores de serviço. No caso das 

empresas estatais estaduais, constituíram-se nas décadas de 60 e 70, período em 

que o setor iniciou no país com a prestação do serviço de água canalizada. Desde 

então, não passaram por processos competitivos formais, mantendo o controle estatal 

e uma estrutura de custos bastante rígida às necessidades de ajustes. Já as empresas 

municipais privadas, com a instituição do marco regulatório em 2007, passaram a 

prestar o serviço de saneamento por meio de prévios processos licitatórios que 

subentendem concorrências entre potenciais prestadores. 

Desta maneira, estes dois diferentes perfis de prestadores necessitam ter sua 

regulação tarifária pensada de forma distinta, respeitando-se a peculiaridade dessas 

empresas para que as metodologias tarifárias possam encontrar seu objetivo; tarifas 

módicas e que mantenham o equilíbrio econômico financeiro da concessão, 

estimulando investimentos e nível adequado de qualidade dos serviços. 

A aplicação da metodologia às empresas estaduais subentende a criação de 

meios de comparar as estruturas dos prestadores de serviços com outras empresas, 

sejam elas reais ou teóricas (yardstick competition ou empresas de referência), para 

terem seus custos controlados dentro de supostas linhas de eficiência com a 

determinação de um preço teto para a prestação dos serviços (price cap). Por sua 

vez, as empresas municipais privatizadas, supostamente partem de custos 

competitivos e eficientes, pois foram iniciadas quando se tornaram vencedoras em 

processos licitatórios formais; desta forma não necessitam ter seus custos avaliados 

do ponto de vista de eficiência pela regulação, de outra lado necessitam ter as regras 

de custos e investimentos mantidas via regulação, de acordo com a proposta 
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vencedora do certame e equilibradas de acordo com sua receita teto  (revenue cap) 

estimada nos estudos de viabilidade do serviço, prévio ao processo licitatório.   

Portanto, o presente trabalho pretende avaliar: Existem diferenças entre estes 

prestadores do ponto de vista econômico para a regulação? Uma vez identificado 

diferenças, como aplicar distintas metodologias tarifárias de regulação?  

A pesquisa foi estruturada por meio da análise dos prestadores de serviços de 

saneamento que atuam no país e na análise das metodologias de regulação 

econômica. Faz parte do objetivo desta pesquisa a apresentação das principais 

metodologias de regulação tarifárias existentes, juntamente com a análise de obras e 

artigos de autores do meio acadêmico e profissional. 

Por fim, o trabalho procura, por meio de uma abordagem quantitativa de 

indicadores, avaliar a eficiência dos prestadores de serviços regulados do setor de 

saneamento do Brasil.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Regulação 

 

Segundo Viscusi (2005, tradução livre) "[...] a regulação envolve muito mais do 

que inibir ou contrapor a força de monopólios e sim determinar preços, quantidades e 

qualidade de bens e serviços que atendam às necessidades dos consumidores". 

Caso o mundo fosse dominado pela competição perfeita em todos os setores, 

haveria um espaço mínimo para políticas antitruste e regulação; os preços, 

quantidades e qualidades satisfariam a grande maioria dos consumidores e teriam 

influência apenas das forças de mercado; compradores e vendedores, oferta e 

demanda, estes seriam responsáveis por encontrar o equilíbrio das variáveis de 

mercado. Este mercado concorrencial perfeito possui algumas premissas, como: (i) 

ausência de assimetria de informações; (ii) produtores com funções de produção que 

descartam a existência de economias de escala; (iii) consumidores e produtores 

maximizando suas utilidades e lucros, pensamento racional devido as suas limitações 

de orçamento; (iv) agentes que não são formadores de preço, price takers, 

inexistência de externalidades no mercado e; (v) o fato de o mercado perfeitamente 

competitivo determinar o preço e quantidade de equilíbrio adequada. Assim, de acordo 

com o 1° teorema do bem estar, se determina que exista a chamada condição de 

Ótimo de Pareto, onde para se aumentar a utilidade de um agente seria necessário 

que algum dos demais agentes do mercado tivesse sua utilidade reduzida, ou seja, 

neste estado os agentes se encontram, em conjunto com sua alocação de recursos, 

com suas utilidades maximizadas. Esta condição de equilíbrio determinada pelo 

mercado não pode ser substituída sem que alguns dos agentes seja prejudicado. 

Sendo, também, uma premissa importante a de que o preço deste mercado seja igual 

ao custo marginal. 

Por conseguinte, não seria necessária, neste contexto, nenhuma intervenção do 

governo para regular o mercado, pois ele já estaria em equilíbrio. Sabidamente, é 

preciso constatar que esses mercados não funcionam desta forma em vários setores, 

havendo a necessidade de políticas regulatórias, para solucionar suas imperfeições. 
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Exemplos dessas imperfeições: Informações assimétricas, barreiras a entradas de 

competidores, externalidades e custos de transações.  

Consequentemente, a realidade econômica não possui apenas mercados em 

concorrências, existem mercados onde um pequenos número de empresas possui 

grande participação e domínio, como no exemplo dos mercados de utilities, serviços 

públicos, nos quais invariavelmente são marcados pela presença de monopólios, 

neste caso definidos como monopólios naturais.  

Conforme Viscusi; Harrington e Vernon (2005, tradução livre) “[...] uma simples 

definição de Poder de Monopólio, segundos os autores, é a capacidade da empresa 

em determinar o preço do produto acima do custo marginal. Assim, dividindo a 

diferença entre o preço e custo marginal, pelo preço, tem-se o conhecido índice de 

Lerner que é inverso à elasticidade preço da demanda.” 

𝐿 =
𝑃 − 𝐶𝑚𝑔

𝑃
=

1

𝜂
 

Sendo L, o índice de Lerner, P, o preço cobrado pelo serviço ou produto, CMg, 

o custo marginal de produção e η a elasticidade preço da demanda. Ou seja, quanto 

mais inelástico for a demanda em relação ao preço, maior é o poder de mercado do 

monopolista.  

Portanto, monopólio natural é um dos principais tipos de falhas de mercado1. 

Exemplo típico de que o aumento da escala de produção ou serviço faz com que o 

custo médio seja decrescente no longo prazo, juntamente seu custo marginal, esse 

mecanismo demonstra a vantagem que existe para a sociedade em ter um único 

prestador de serviço. Exemplos de serviços onde verificam-se esse fenômeno são: 

Saneamento básico, energia elétrica, gás canalizado, transporte público, entre outros 

serviços que são intensivos em investimentos de ativos fixos, a chamada indústria de 

rede. 

 

                                            
1 Falhas de mercado são anomalias, ou distorções existente em mercados que os impedem de atuar 
em competição perfeita. Essas imperfeições geralmente são caracterizadas por: (i) Assimetria de 
informações; (ii) Poder de mercado por determinados agentes; (iii) Externalidades; (iv) Economias de 
escala e escopo e; (v) Custos de transações.  
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Gráfico 1 - Caracterização gráfica do monopólio natural 
Fonte: Nicholson (2006). 

 

Investimentos em empresas de utilidades públicas, utilities, geralmente são 

caracterizados por alta proporção de ativos fixos, sunk cost. O que torna investir 

nesses setores altamente arriscado, em que pese a alta alavancagem operacional em 

função da proporção entre custos fixos e custos variáveis, caracterizando, conforme 

retratado anteriormente, uma forma de falha de mercado.  

Devido a essas características que são considerados monopólios naturais, onde 

existe plena vantagem para os consumidores quando esses serviços são executados 

por um único prestador, caracterizado pelo decréscimo das curvas de Custo Marginal 

e Custo Médio, em função dos ganhos de escala do negócio, como demonstrado na 

Gráfico 1 acima. Ou seja, há clara tendência de tarifas menores para esses serviços 

à medida em que o serviço possua um aumento de escala, consequência da diluição 

dos custos fixos, estes preponderantes frente aos custos variáveis. 

Essas empresas sendo monopolistas possuem vantagens incontestáveis à 

medida em que se ganha escala na prestação desses serviços. Vantagens que levam 

a necessidade de regulação, visando impedir que esses prestadores que possuem 

grande poder de mercado se favoreçam desta condição para determinar preços, que 
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aumentem sua lucratividade em detrimento das tarifas fora do ponto considerado 

como módico, para seus consumidores e eficientes para o mercado em geral.  

Para Laffont e Tirole (1993, p. 638) o governo por meio de medidas de regulação 

e intervenção pode controlar empresas de duas formas:  

[...] controle interno e controle externo: (i) Controle interno significa participar 

ativamente da administração da empresa, por meio de participação direta, 

incluindo controle de custos, gestão, inventivos em decisões gerenciais, 

intervenções em decisões que envolvam empregos, investimentos e 

captações e empréstimos; (ii) Controle externo pressupõe o controle de 

variáveis que envolvam a relação com agentes externos, consumidores 

(preço, quantidade, qualidade, produtos, entre outros), competidores 

(regulação de entrada de participantes, poder de mercado, preço, qualidade), 

impostos ou taxas de retorno.  

Portanto, um dos objetivos centrais da regulação de atividades econômicas não 

é apenas o de promover a concorrência como um fim em si mesmo que por algum 

motivo possa ter sido frustrada, mas de aumentar o nível de eficiência econômica dos 

mercados correspondentes. Devido as características específicas de mercados onde 

existem monopólios naturais, estes não permitem que estímulos à concorrência 

aumentem a eficiência, uma vez que a existência de economias de escala tornam 

mais eficiente apenas um único ofertante com um custo médio menor. 

Conforme Possas, Pondes & Facundes (2005, p. 5) “Um aprofundamento da 

análise dos possíveis trade offs regulatórios entre concorrência e eficiência requer um 

levantamento preliminar do(s) significado(s) do conceito de eficiência econômica. São 

utilizados na análise econômica basicamente três conceitos de eficiência:  Produtiva, 

distributiva e alocativa”.  

A eficiência produtiva se dá com um máximo de aproveitamento da capacidade 

instalada, minimizando custos com tecnologia. A eficiência distributiva consiste na 

supressão do poder dos monopolistas, de forma a evitar ganhos muito acentuados 

por parte deste agentes, em virtude do aproveitamento deste poder de monopólio, no 

qual eles se encontram. Por sua vez, a eficiência alocativa é o aproveitamento máximo 

dos insumos, menor quantidade, gerando o máximo de resultado econômico possível, 

com o mínimo de insumos utilizados. 
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2.2 Regulação Econômica 

 

Em mercados competitivos existe a liberdade geral de fornecedores determinar 

sua produção, quantidade, forma e o preço escolhido para seu produto. Da mesma 

forma, consumidores possuem amplo acesso a estes produtos, marcas, produtos 

complementares e substitutos. Consumidores determinam, através da sua demanda, 

os preços e quantidades de equilíbrio deste mercado, de acordo com as suas 

preferências ou economicamente falando, de suas utilidades. 

Em contraste a isso, um mercado regulado não goza desta liberdade dos 

agentes; o governo decide impor restrições, como forma de sanção para 

fornecedores, ou como forma de incentivos aos consumidores. 

Por sua vez, o papel da Regulação Econômica se refere à imposição pelo 

governo de restrições à liberdade das empresas em decidir sobre o preço do produto 

ou serviço, a quantidade ofertada, a qualidade ou parâmetro de qualidade a ser 

perseguido, a entrada de novos participantes e até às condições de saída destes 

participantes. 

Os principais instrumentos utilizados pelo governo na regulação econômica 

dizem respeito a três decisões em variáveis controladas pela regulação, sendo elas: 

(i) Preço; (ii) Quantidade, e; (iii) Número de participantes. Menos frequentemente 

envolvem outras variáveis como: Qualidade, investimentos e propaganda, mas, 

muitas vezes, algumas dessas variáveis podem ser endógenas no cálculo de outras 

mais usadas, como o caso dos investimentos serem variáveis determinantes para o 

preço regulado.  

A regulação de preço procura determinar um nível de preço que o regulado deva 

cobrar por determinado serviço ou produto, visto que existe uma tendência do 

monopolista escolher um preço acima do existente em um hipotético mercado 

concorrencial; logo, a regulação tende a limitar o ganho do monopolista em um 

mercado onde não há concorrência. Pode ainda, caso entenda necessário, regular 

níveis de preços que supostamente sejam predatórios; funcionando como barreira à 

entrada de novos concorrentes, menos comum, principalmente quando se leva em 

conta que monopólios naturais possuem preços regulados, casos como de energia, 
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saneamento, gás canalizado, transporte, etc. Nestes serviços de utilidade pública, 

muitas vezes são aprovadas estruturas tarifárias, com vários níveis de preços para 

diferente classes de consumidores. 

Portanto, um dos objetivos da regulação tarifária é o de limitar os lucros, 

determinando preços onde sejam alcançadas as taxas de retornos estipulados pelas 

Agências Reguladoras para essas empresas. Ou seja, manter o equilíbrio econômico-

financeiro da concessão ao mesmo tempo em que se preza pela modicidade tarifária. 

Existem várias metodologias de regulação econômica tarifária, as principais são: (i) 

Custo do Serviço, Rate of Return Regulation; (ii) Incentive Regulation ou Earnings 

Share; (iii) Preço Teto ou Price Cap e; (iv) Revenue Cap ou Receita Teto. 

 

2.2.1 Modelo de Custo do Serviço ou Taxa de Retorno 

 

O modelo de Custo do Serviço, Cost Plus, ou Rate of Return, consiste em 

garantir ao agente regulado uma taxa de retorno “justa” sobre o capital investido e o 

reconhecimento dos custos do serviço. Sendo assim, é determinado em dois estágios: 

(i) Com a análise histórica se determina uma receita necessária para cobertura de 

todos os custos da concessão, incluindo uma taxa de retorno sobre o capital investido 

ou custo de oportunidade. A taxa de retorno de capital deve preceder um estudo de 

risco de acordo com a exposição no setor ou tipo de negócio, no Brasil é amplamente 

usada a metodologia Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Lintner, 1965) para 

determinação do custo de capital e prêmio de risco; (ii) O segundo estágio implica em 

estabelecer a tarifa ou preço que alcance a receita de equilíbrio determinada no 

primeiro estágio; esse preço pode ser único, no caso de uma tarifa padrão para o 

serviço, ou pode ser o preço médio com base no volume total de serviço prestado e 

sua respectiva estrutura tarifária.   

Importante mencionar para que esse regime de regulação funcione, conforme 

teoricamente determinado, os períodos de Revisão Tarifária devem ser pré-

determinados e obedecidos criteriosamente, sob pena de que caso não sejam; Os 

custos fixados, com as variações que podem ocorrer ao longo do tempo em seus 

níveis, o torne uma espécie de price cap. 
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∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖 = 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 + 𝑠𝐵

𝑛

𝑖=1

 

 

Sendo p, o preço do serviço, q, a quantidade, seu produto deve ser igual às 

despesas totais para prestação do serviço, expenses, somado aos investimentos, B, 

chamado de base de investimentos ou no setor elétrico brasileiro e nas empresas de 

saneamento estaduais de “base de remuneração”, multiplicada por, s, a taxa de 

remuneração justa para a remuneração dos investimentos realizados. Desta forma, 

se chega a uma chamada “Receita Requerida”, o produto do preço médio pela 

quantidade ou volume do serviço prestado, para pagar os custos dos serviços mais a 

remuneração pelos investimentos realizados pela concessionária. 

Uma das principais críticas a esse modelo se dá pela falta de incentivos à 

eficiência do agente, uma vez que, são considerados sempre os custos incorridos, 

não estimulando nenhum tipo de eficiência na prestação do serviço com controle de 

custos. Devido a esta limitação são adotadas variantes desse modelo com algumas 

premissas para determinação de nível de custos eficientes, porém, não sendo 

primariamente originais deste modelo. 

 

2.2.2 Efeito Averch-Johnson 

 

 Uma análise importante a respeito dos efeitos que o modelo de regulação por 

taxa de retorno pode causar foi publicada em 1962 por Harvey Averch e Leland 

Johnson. Seus estudos com base em dados empíricos e teóricos demonstraram que 

os efeitos da regulação podem levar às empresas a optarem pelo aumento de seus 

investimentos, de forma excessiva, com intuito de aumentar seus ganhos e gerando 

o aumento das tarifas reguladas. Isto se deve a própria metodologia de cálculo tarifário 

que propõe que as tarifas sejam determinadas com base em uma taxa de 

remuneração fixa pelos investimentos realizados (capital aplicado). Logo as empresas 

reguladas tendem a optar pelo aumento do volume de investimentos ou de tecnologias 
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com maior emprego da relação capital/trabalho para aumentar sua base de 

remuneração e maximizar seus lucros. 

 Importante mencionar que uma importante premissa de existência deste efeito 

é a de que a taxa de retorno regulatória, pré-determinada pelas agências reguladoras, 

deve ser maior que o custo de capital das empresas reguladas. Esta diferença 

propiciaria o incentivo necessário para o maior emprego de investimentos em relação 

a outros insumos do cálculo tarifário por parte dos prestadores de serviços, 

potencializando seus ganhos. 

 Assim, os estudos realizados pelos autores chegaram a 5 conclusões: (i) A 

escolha de insumos pelas empresas reguladas pela metodologia de taxa de retorno 

nunca será minimizadora de custos; (ii) A relação de capital/trabalho escolhida por 

empresas reguladas pela metodologia de taxa de retorno será maior que a relação de 

capital/trabalho minimizadora de custos dado um certo nível de produção; (iii) Não há 

evidências que comprovem que a relação de capital/trabalho escolhida por empresas 

reguladas pela metodologia de taxa de retorno será maior que a relação 

capital/trabalho de uma empresa desregulada; (iv) Não há evidências que comprovem 

que o problema de aumento da relação capital/trabalho por empresas reguladas pela 

metodologia de taxa de retorno é reduzida quando a taxa de retorno regulatória 

converge para o custo de capital destas empresas, e; (v) Não há evidências que 

comprovem que as empresas reguladas pela metodologia de taxa de retorno irão 

produzir em um nível de produção acima que o produzido por empresas monopolistas 

desreguladas. 

 Os reguladores para mitigar estes efeitos podem empregar pré-condições 

para consideração dos investimentos nas tarifas, chamadas de condições de 

prudência dos investimentos, exemplo de ANEEL, ADASA, ARSESP, entre outras. 

Entre estas condições de prudência, a principal é o chamado índice de aproveitamento 

dos investimentos que leva em consideração o real uso dos investimentos por parte 

dos consumidores. Este fator proporcional de aproveitamento é calculado e possui 

valor de 0 a 1 aplicado diretamente no valor dos investimentos realizados. Em caso 

de investimentos que sejam considerados acima da necessidade real dos 

consumidores, seu índice de aproveitamento é menor do que 1, portanto o valor deste 



21 
 

 

investimento é glosado em parte para fins de cálculo tarifário e reavaliado a cada 

período de tempo.   

 

2.2.3 Modelo de Divisão de Ganhos 

 

Esse modelo, chamado de Earnings Sharing ou Sliding Scale, pressupõe a 

existência de mecanismos de ajustes à medida que a Concessionária possui um 

ganho maior que o previsto, ajuste este ex-post, podendo ser determinado por uma 

taxa interna de retorno (TIR)2, por exemplo. Desta forma, quando a rentabilidade da 

concessionária atinge patamares acima do estipulado em contrato, existem 

mecanismos de reequilíbrio para diminuir esse ganho, mesmo que parte dele ainda 

seja deixado com a concessionária, para que esta sempre se encontre em patamares 

de incentivo para a busca constante de eficiência em suas operações. Destarte, os 

ajustes se dão via alteração da Receita Requerida da concessionária, a qual se dá 

pelo produto entre o volume de serviço prestado e tarifa unitária. Importante 

determinar que ajustes podem ser feitos, para fins de equilíbrio de contrato, tanto para 

aumento do retorno quanto para sua redução, dependendo do nível de desequilíbrio 

do Contrato. Como exemplos internacional podem ser citados a regulação da empresa 

de Energia Americana, em 1925 a 1955, Potomac Electric Power Company; MIT 

Energy Laboratory (1984) e New York Telephone Company (1986). 

Importante frisar que essa metodologia deve pressupor ajustes periódicos para 

determinar os parâmetros de rentabilidade necessários para o reequilíbrio, ainda que 

seja necessária uma predeterminação de mecanismo de blindagem de custos, ou 

seja, patamares onde não poderiam sofrer alterações, sob o risco de tornar esses 

contratos semelhantes aos contratos com a metodologia de Cost Plus ou Cost of 

Service. Por outro lado, caso a concessionária fique com todo o ganho, isso a tornaria 

desregulada; portanto, mecanismos de incentivo devem pressupor que hajam custos 

que não serão repassados em sua totalidade para a tarifa ou para a concessionária, 

                                            
2 Taxa Interna de Retorno é a taxa de retorno que usada para trazer os fluxos de caixas livres a valor 
presente, iguala esse valor presente a zero (entradas e saídas de caixa ou o saldo entre ambas). 
Mensura a rentabilidade de um projeto. 
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estimulando-a na busca de eficiência em suas operações, aumentando sua 

rentabilidade. 

 

2.2.4 Modelo de Preço Teto 

 

Essa metodologia, chamada de Price Cap, consiste em determinar um preço fixo 

para determinado serviço ex-ante, sujeito a ajustes apenas para recomposição do seu 

valor real, ou seja, apenas sujeita a variações inflacionárias. Isso pressupõe que o 

Poder Concedente ou Agência Reguladora possua domínio e assertividade no nível 

de custos do referido serviço, para que não incorra em possíveis erros na 

determinação do preço fixo pelo serviço, inviabilizando sua prestação e o respectivo 

equilíbrio econômico da Concessão. Ainda, na Metodologia de Price Cap proposta 

originalmente, na década de 1980, na British Telecom pelo economista Stephen 

Littlechild, existia ainda a previsão de um chamado Fator X, determinado como uma 

forma de avanço tecnológico do setor, ao qual era deduzido do índice de preços que 

corrigia anualmente o contrato, uma espécie de IPCA-X; sendo o X a representação 

do ganho de eficiência esperada para aquela indústria ou setor. Constituindo-se esse 

fator em uma variável exógena que deveria ser apurada separadamente para posterior 

inclusão no ajuste anual do nível de preço do serviço.  

Atualmente, no Brasil, no setor elétrico e de empresas  estaduais de 

saneamento, decompõe-se esse Fator X em dois itens de eficiência: (i) Comparando 

a concessionária analisada com seus demais pares no mercado para determinar seu 

nível de eficiência e sua meta de aumento e; (ii) O aumento de eficiência como um 

todo que o mercado analisado tem em determinado período, ou seja, o primeiro se dá 

pela distância da concessionária analisada de uma fronteira de eficiência das demais 

participantes desse mercado e o segundo item se dá com a movimentação da fronteira 

de eficiência que todo o mercado possui ao longo de determinado tempo. Para cálculo 

do Fator X no Brasil, tem-se usado métodos de regressão estatísticas e 

econométricas, paramétricos como MQO – Mínimos Quadrados Ordinários com ou 

sem correção, ou não-paramétricos como o DEA – Data Envelopment Analysis ou 

análise envoltória de dados. A vantagem dos modelos não-paramétricos ocorre, 

justamente, por não ser necessária a determinação da função produção ou custo 
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evitando os erros que estas determinações podem acarretar nas análises de 

resultados. Portanto, nos modelos não-paramétricos a eficiência é definida com a 

razão entre insumos e produtos, onde o fator da empresa se dá em um intervalo de 0 

(zero) a 1 (um), sendo o 1 (um) considerado a fronteira de eficiência. 

Importante mencionar que na metodologia de Price Cap pura, o nível de custos 

da concessionária não altera em nada o nível de preço do serviço. 

Finalmente, é importante mencionar a existência de uma variante do Price Cap, 

o chamado Revenue Cap, onde se diferencia trazendo para o modelo como variável 

endógena, além do preço, a quantidade ou a demanda ou ainda o mercado, que 

multiplicada pelo preço define uma condição de receita total ou receita teto. Essa 

receita, da mesma forma que o preço, é definida ex-ante, portanto estimada e pode 

ser objeto de reanálise, em função de uma não correspondência com a efetivamente 

realizada. 

 

2.2.5 Diferença entre os Modelos 

 

A metodologia Price Cap sugere uma curva ascendente de preços, determinados 

pela fixação do preço no momento do pregão, por abaixo da linha de monopólio, para 

depois haver uma ascensão dos preço de acordo com a cesta ou o indicador utilizado 

para recompor o valor real e os efeitos inflacionário. Deste modo, sua tendência é de 

crescimento contínuo, mesmo com a adição do Fator X que pode deduzir uma parcela 

do indicador de recomposição inflacionária, o qual em última hipótese poderia sugerir 

um crescimento real da tarifa nulo ou até negativo. Já a metodologia Cost Plus 

apresenta uma estrutura de preços mais rígidas em função da composição de custos 

necessárias para equilíbrio do contrato de concessão; essa estrutura varia de acordo 

com a variação dos componentes de custos do serviço, a qual implicitamente está 

sujeita a variações de curto prazo ou choques em função de alguns componentes e 

de acordo com seus pesos dentro da fórmula geral de custos. 

Outra questão implícita na modelo Price Cap é de que este, com a fixação dos 

preços, tende a considerar que se possua um maior domínio do comportamento de 
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custos variáveis em relação à elasticidade preço da demanda do que a metodologia 

de Cost Plus.  

Uma segunda diferença é de que os pedidos de reequilíbrio são fatores 

exógenos ao modelo de Price Cap, enquanto que no Cost Plus essa variável é 

endógena e faz parte do modelo para repassar ganhos ou custos aos usuários em 

períodos pré-determinados de reequilíbrio contratual. 

Uma última diferença muito importante entre os dois modelo é quanto a seu 

caráter de análise das informações históricas; no modelo de Price Cap estas não são 

usadas, pois o modelo se baseia em estimativas futuras para determinação do preço 

de equilíbrio; já no Cost Plus essas variáveis históricas fazem parte do modelo e são 

reavaliadas periodicamente, dando uma maior segurança no reconhecimento de 

investimentos em relação ao Price Cap. Na prática, isso quer dizer que ao se estimar 

comportamentos futuros a teoria de Price Cap não conta com riscos referentes a 

demanda, ou seja, essa variável afeta menos o modelo do que a metodologia do Cost 

Plus, onde os dados reais são usados para ajuste. Esta análise reforça a 

pressuposição de que para o uso do modelo de Price Cap deva-se possuir um melhor 

domínio em relação à elasticidade da demanda. 

 

Tabela 1 - Diferença dos Modelos de Regulação Econômica 

Modelo Regulatório  
Coberto pela 
Regulação 

 
Ignorado pela 

Regulação 

       

Price Cap  P  Q, Cx & Cn 

     
Price Cap com custos pass-
through  P & Cx  Q & Cn 

     

Revenue Cap  PQ  Cx & Cn 

     

Rate of Return Regulation  PQ, Cx & Cn  - 

       

Fonte: PEDELL, B.  (2006). 

 

Conforme Tabela 1, é possível verificar a diferença entre os modelos 

econômicos do ponto de vista do tratamento das variáveis de reequilíbrio econômico-
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financeiro, conforme descrito anteriormente, enquanto que nos modelos de Rate of 

Return as variáveis de Cn (custo endógeno) e Cx (custo exógeno) compõe o modelo 

e são revistas periodicamente, no modelo de Price Cap elas compõem o risco do 

concessionário e não são rediscutidas. Alguns modelos de Price Cap trabalham com 

Cx que não são de responsabilidade do concessionário, sendo repassados 

inteiramente a tarifa e conforme suas variações, como é o caso do setor elétrico e de 

gás natural, referentes aos custos de geração e transmissão de energia e ao custo da 

molécula e do transporte de gás, respectivamente. Estes não fazem parte dos custos 

gerenciáveis das concessionárias de distribuição de energia e gás, e são repassados 

integralmente a tarifa, comumente chamados nestes setores de Parcela A ou custos 

não gerenciáveis.  
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2.3 O SETOR DE SANEAMENTO NO BRASIL 

 

O início do setor de saneamento no Brasil data do século XVIII, ainda no império 

com a realização de obras para implantação de aquedutos no Rio de Janeiro.  No 

século seguinte empresas estrangeiras receberam a concessão dos serviços, 

principalmente empresas inglesas. Porém, no século XX, o país decidiu reestatizar os 

sistemas, organizando as primeiras autarquias municipais com foco no abastecimento 

de água das grandes cidades. Em seguida, na década de 70 o saneamento teve um 

grande estimulo com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), instituído com 

a criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA); foi nesse período que o 

Brasil teve um grande crescimento na cobertura de rede de distribuição de água e em 

menor proporção nas redes e tratamento de esgoto, com o surgimento das empresas 

estaduais de saneamento. Nos anos 70, 60,5% dos domicílios urbanos ou 35% dos 

domicílios totais possuíam abastecimento de água (FUNASA, 2007).    

O PLANASA contemplava alguns pilares: 

 Estímulo à criação de Companhias Estaduais como agentes da 

implantação das políticas de saneamento; 

 Centralização das transferências a fundo perdido da União para o 

saneamento básico; e 

 Criação do Fundo de Financiamento para o Saneamento com recursos do 

FGTS e outras fontes de estímulo; subprograma de Estímulo do Sistema 

Financeiro do Saneamento (Efisan) e subprograma de Financiamento e 

Refinanciamento da Implantação e Melhoria dos Sistemas de 

Abastecimento de Água (Refinag). 

Esses pilares tinham três objetivos fundamentais: 

1. Eliminar o déficit de saneamento básico do país; 

2. A auto sustentação financeira do setor com a instituição de uma política 

tarifária; 

3. O desenvolvimento institucional das companhias estaduais de saneamento 

para estimular programas de pesquisa e desenvolvimento para encontrar 

alternativas de baixo custo para o setor.  
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Tabela 2 - Evolução da Cobertura do Saneamento em área urbana nacional 

Percentual de Cobertura 1970 1980 1990 2000 

Rede de Água 60% 79% 86% 90% 
Rede de 
Esgoto 22% 37% 48% 56% 

Fonte: ARSESP (2013) 

O Plano foi regulamentado pelo Decreto-Lei nº 82.587/1978 que determinava 

entre outras coisas: 

Art. 1º. Este Decreto estabelece normas gerais de tarifação, visando a 
regulamentar os estudos, a fixação e o reajuste dos serviços públicos 
de saneamento básico integrados ao Plano Nacional de Saneamento 
- PLANASA - a que se refere a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978. 

Art. 3º. O PLANASA tem por objetivos permanentes: 

a) - a eliminação do déficit e a manutenção do equilíbrio entre a 
demanda e a oferta de serviços públicos de água e de esgotos, em 
núcleos urbanos, tendo por base planejamento, programação e 
controle sistematizados; 

b) - a auto sustentação financeira do setor de saneamento básico, 
através da evolução dos recursos a nível estadual, dos Fundos de 
Financiamento para Água e Esgotos (FAE); 

c) - a adequação dos níveis tarifários às possibilidades dos usuários, 
sem prejuízo do equilíbrio entre receita e custo dos serviços, levando 
em conta a produtividade do capital e do trabalho; 

d) - o desenvolvimento institucional das companhias estaduais de 
saneamento básico, através de programas de treinamento e 
assistência técnica; 

e) - a realização de programas de pesquisas tecnológicas no campo 
do saneamento básico.  

 

Determinava ainda, detalhes da metodologia tarifária que deveria ser aplicada 

no cálculo das tarifas: 

Art. 21. As tarifas obedecerão ao regime do serviço pelo custo, 
garantido às companhias estaduais de saneamento básico, em 
condições eficientes de operação, a remuneração de até 12% (doze 
por cento) ao ano sobre o investimento reconhecido.  

§ 1º - O custo dos serviços, a ser computado na determinação da tarifa, 
deve ser o mínimo necessário à adequada exploração dos sistemas 
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pelas companhias estaduais de saneamento básico e à sua 
viabilização econômico-financeira. 

§ 2º - O custo dos serviços compreende:  

a) - as despesas de exploração; 

b) - as quotas de depreciação, provisão para devedores e 
amortizações de despesas; 

c) - a remuneração do investimento reconhecido. 

 

Em função do PLANASA, foram criadas 27 companhias estaduais de 

saneamento que passaram a operar nos principais municípios do país, por meio de 

contratos de concessão ou convênios com prazo entre 25 e 35 anos. 
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Tabela 3 - Empresas Estaduais do Setor de Saneamento 

Sigla Nome Completo  Estado 

AGESPISA Águas e Esgoto do Piauí Piauí 

CAEMA Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão Maranhão 

CAER Companhia de Águas e Esgotos de Roraima Roraima 

CAERD Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia Estado de Rondônia 

CAERN  Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte 

CAESA  Companhia de Água e Esgoto do Amapá Amapá 

CAESB  Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal Distrito Federal 

CAGECE Companhia de Água e Esgoto do Ceará Ceará 

CAGEPA Companhia de Água e Esgotos da Paraíba Paraíba 

CASAL  Companhia de Saneamento de Alagoas Alagoas 

CASAN Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Santa Catarina 

CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento Espírito Santo 

COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento Pernambuco 

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais Minas Gerais 

CORSAN Companhia Riograndense de Saneamento Rio Grande do Sul 

COSANPA Companhia de Saneamento do Pará Pará 

DEPASA Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento Acre 

DESO Companhia de Saneamento de Sergipe Sergipe 

EMBASA Empresa Baiana de Águas e Saneamento Bahia 

SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo São Paulo 

SANEAGO  Saneamento de Goiás Goiás 

SANEATINS Companhia de Saneamento do Tocantins Tocantins 

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná Paraná 

SANESUL Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul 

SANEMAT Companhia Estadual de Saneamento do Estado de Mato Grosso Mato Grosso 

COSAMA Companhia de Saneamento do Amazonas Amazonas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo SNIS (2015), as Companhias Estaduais de Saneamento atendem 

mais de quatro mil municípios, contemplando aproximadamente 74% da população 

urbana brasileira no abastecimento de água e cerca de 66% da população com 

esgotamento sanitário. 

Após a década de 70, muitas linhas de crédito públicas foram descontinuadas, 

levando à extinção do BNH em 1985 e do PLANASA em 1989. Essa diminuição das 

linhas públicas marcou a década de 80 e 90 com grande declínio de investimentos em 

saneamento no país. Enquanto, segundo o IPEA, na década de 70 o investimento em 
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saneamento chegou a 0,5% do PIB; na década de 80 caiu para 0,2% e na década 

seguinte, de 90, chegou a pífios 0,1%, representando a incapacidade de 

financiamento público do setor resultado da crise econômica pela qual passava a 

economia brasileira. Nas décadas seguintes, 2000 e 2010, seguiu-se acompanhando 

os percentuais de 0,1% do PIB de investimento no setor, razão pela qual ainda hoje o 

saneamento represente um grande desafio para o país. 

 

2.3.1 O Marco Legal do Setor de Saneamento - Lei N° 11.445/2007 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu critérios de competência para 

prestação dos serviços públicos essenciais, entre eles os serviços de saneamento 

básico, conforme artigos: 

Art. 21. Compete à União 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos; 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico. 

 

Contudo, o setor de saneamento ainda necessitava de Lei que determinasse 

suas diretrizes, de forma específica. Depois de vários anos de discussões a respeito, 

a criação de um Marco Regulatório para o Setor de Saneamento Básico finalmente 

aconteceu; em 2007 foi promulgada a Lei N° 11.445 que determinou as regras para o 

setor. As diretrizes determinadas pela lei abrangem, principalmente: (i) Princípios 

fundamentais da prestação do serviço e para as políticas de desenvolvimento do 

setor; (ii) A determinação da titularidade dos municípios para prestação dos serviços, 

regulação e planejamento e; (iii) A regulação técnica, econômica e social por meio de 

Agências Reguladoras, com independência decisória e prevendo determinação de 

metodologias econômicas com mecanismos de indução à eficiência dos prestadores 

dos serviços. 
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Lei N° 11.445/2007 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança 

dos serviços, na forma estabelecida a seguir, e, quando necessário, por 

outras formas adicionais como subsídios ou subvenções: 

§ 1° Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição 

das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico 

observará as seguintes diretrizes: 

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 

pública; 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 

serviços; 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 

objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 

eficiência; 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos 

serviços; 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com 

os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 

serviços; 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

 

Portanto, embora não defina conceitos como “incentivo a eficiência” e o “regime 

de eficiência” em seus artigos, a supracitada Lei requer, em suas diretrizes, a 

aplicação de metodologias econômicas que permitam regular os custos das 

concessionárias e seus investimentos, pois estes são componentes das tarifas 

cobradas do consumidor pelo serviço prestado.  
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2.3.2 A Regulação no Setor de Saneamento no Brasil 

 

A partir das diretrizes do setor de saneamento regulamentadas pela Lei 

N°11.445/2007, onde se determinou a necessidade de regulação dos serviços de 

saneamento básico por parte de Agências Reguladoras, várias foram criadas com o 

propósito de regular este serviço. Muitas delas foram estruturadas em âmbitos 

municipais, intermunicipais (consorciadas), distrital, no caso exclusivo do distrito 

federal e estadual. Portanto, houve um crescimento muito grande do número de 

agências reguladoras no país, principalmente para regulação de serviços públicos 

municipais, incluindo o próprio saneamento.   

De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Agências Reguladoras 

(ABAR, 2013), existem 50 (cinquenta) agências reguladoras com atuação no setor de 

saneamento no país, entre 24 (vinte quatro) de abrangência estadual, 1 (uma) distrital, 

22 (vinte duas) municipais e 3 (consorciadas), conforme apresentado na Figura 2.  

 

 

Figura 1 -  Mapa Geral das Agências Reguladoras de Saneamento 

Fonte: ABAR (2013). 
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Conforme pesquisa (ABAR, 2015) as agências reguladoras de saneamento 

básico cobrem um total de 2746 (dois mil setecentos e quarenta e seis) municípios no 

país, regulando várias áreas do serviço de saneamento. 

Abaixo demonstra-se as principais atribuições que estas agências tem tido no 

tocante a regulação deste serviço. 

 

Figura 2 - Nível de Execução das Atividades das Agências Reguladoras 
Fonte: ABAR (2013). 

 

Portanto, fica claro o destaque que a regulação econômica possui no dia a dia 

das agências, em seu papel de procurar equilibrar a tarifa a preços módicos, ao 

mesmo tempo que visa garantir o equilíbrio econômico financeiro da concessão, 

também em função da necessidade de cumprimento das diretrizes da Lei 

N°11.445/2007. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada na análise quantitativa se deu com a escolha de 

indicadores econômicos e estatísticos, na tentativa de avaliar a eficiência dos 

prestadores de serviço do setor de saneamento do Brasil. 

 

3.1 Análise Quantitativa 

 

A análise foi construída por meio do cálculo de três indicadores: (i) Alpha de 

Jensen; (ii) ROIC, Retorno sobre o Capital Investido, e; (iii) DEA, Análise Envoltória 

de Dados. Os três métodos foram usados como meios na tentativa de se estimar o 

nível de eficiência dos prestadores. 

Os dados foram coletados por meio de bases públicas com o uso de 

informações do mercado financeiro e do Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento (SNIS). 

 

3.1.1 Alpha de Jensen 

 

Os dados para análise deste indicador vieram de informações do mercado 

financeiro, onde foram coletadas os retornos diários das concessionárias com ações 

negociadas na B3, Bolsa de Valores de São Paulo (SABESP, COPASA e SANEPAR) 

e do Índice Bovespa. Foram ainda coletados da base do Banco Central do Brasil os 

dados diários da taxa de juros SELIC. A data-base utilizada foi de 01.01.2016 à 

31.10.2018. 

Os dados foram organizados diariamente, com seus respectivos retornos, com 

intuito de aplicar a regressão para encontrar o Alpha de Jensen usando o Método de 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 

O método de MQO consiste em uma técnica de otimização matemática por 

meio de um modelo de regressão linear simples de duas variáveis. Nesta técnica se 
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regridem os dados para estimativa dos parâmetros β0 e β1 para encontrar a equação 

que explique de melhor forma a relação entre as variáveis estudadas.  

Por meio do método de MQO, com ajuste dos retornos diários do Ibovespa e 

de cada ação pela taxa diária SELIC, efetuou-se o cálculo para determinação do valor 

do Alpha de cada regressão, ou β0, bem como, do seu determinado intervalo de 

confiança. 

 

Tabela 4 – Regressão MQO SABESP 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os resultados serão explicados em capítulo posterior de análise quantitativa, 

no entanto, é possível verificar que a regressão pelo método de MQO para a 

concessionária SABESP apresentou um resultado de Alpha negativo e um Intervalo 

de Confiança, conforme P-Valor, muito baixo, de aproximadamente 15%. Este 

intervalo de confiança demonstra que os resultados não são estatisticamente 

relevantes. 

 

 

 

 

 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,576297817

R-Quadrado 0,332119173

R-quadrado ajustado 0,331165058

Erro padrão 0,017006106

Observações 702

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 0,100670623 0,100671 348,0911747 2,30142E-63

Resíduo 700 0,20244534 0,000289

Total 701 0,303115963

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção -0,000116794 0,000642631 -0,18174 0,855836756 -0,001378509 0,001144921 -0,001378509 0,001144921

IBOV LIQ. 0,827232107 0,044338488 18,6572 2,30142E-63 0,740179751 0,914284463 0,740179751 0,914284463
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Tabela 5 – Regressão MQO SANEPAR 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para os resultados da SANEPAR, da mesma forma que o ocorrido para a 

SABESP, o Alpha encontrado possuiu valor negativo com um intervalo de confiança 

igualmente baixo, o que novamente demonstrou a baixa relevância estatística deste 

resultado. Importante mencionar que das três empresas estudadas nesta análise de 

Alpha, a SANEPAR é a empresa que possui menor liquidez diária na Bolsa de Valores 

(B3) e com “vazios” de negociação em determinados períodos dentro da amostra, 

afetando a confiabilidade dos dados. Assim, a data-base inicial usada para regressão 

e estudo do Alpha da SANEPAR necessitou ser ajustada para 07.03.2017, o que pôde 

ser verificado por meio do número de graus de liberdade apresentados no resultado 

da regressão.   

Tabela 6 – Regressão MQO COPASA 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Estatística de regressão

R múltiplo 0,294548616

R-Quadrado 0,086758887

R-quadrado ajustado 0,084520551

Erro padrão 0,034506268

Observações 410

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 0,046151378 0,046151378 38,76043853 1,19153E-09

Resíduo 408 0,485798486 0,001190683

Total 409 0,531949865

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção -0,0002235 0,001706823 -0,13094693 0,895881831 -0,003578768 0,003131762 -0,003578768 0,003131762

Variável X 1 0,804348531 0,129196257 6,225788185 1,19153E-09 0,550375128 1,058321935 0,550375128 1,058321935

Estatística de regressão

R múltiplo 0,458685838

R-Quadrado 0,210392698

R-quadrado ajustado 0,209264688

Erro padrão 0,021473258

Observações 702

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 0,086002963 0,086002963 186,5166248 8,11584E-38

Resíduo 700 0,322770554 0,000461101

Total 701 0,408773517

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 0,00127327    0,000811437 1,569153695 0,117064027 -0,000319872 0,00286641 -0,000319872 0,00286641

IBOV LIQ. 0,764597214 0,055985291 13,65710895 8,11584E-38 0,654678006 0,874516422 0,654678006 0,874516422
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Com relação aos resultados da regressão da COPASA, esta empresa foi a 

única que apresentou um Alpha positivo, dentro de um intervalo de confiança 

aceitável, aproximadamente 89%. Ou seja, seus resultados estatisticamente possuem 

relevância e o seu Alpha positivo indica que a empresa possuiu no período amostral 

um excesso de retorno em relação ao mercado. 

 

3.1.2 ROIC – Retorno sobre o Capital Investido 

 

Para o cálculo do indicador ROIC foram coletados os dados das 

concessionárias estaduais (CAESB, COPASA, SABESP e SANEPAR) do SNIS, uma 

vez que esta é uma fonte pública, declarada pelos próprios prestadores de serviço, 

porém com a limitação de não ser auditada de forma independente. Importante 

mencionar que para este item não foram incluídas empresas municipais, pois muitas 

delas ainda possuem um baixo valor de investimento por se tratarem de projetos 

greenfield com processos licitatório muito recentes, apresentando um baixo valor de 

investimento o que poderia levar a uma distorção dos resultados do indicador. 

Os valores obtidos para formação dos indicadores foram formados da seguinte 

forma: (i) NOPAT, com base no indicar do SNIS código “BL012 - Resultado 

operacional sem depreciação (1.000 R$/ano)”, deduzido da alíquota de impostos 

aplicada no setor de 34%, e; (ii) Investimento, com base na diferença entro os 

indicadores “BL002 - Ativo total (1.000 R$/ano)” e “BL001 - Ativo circulante (1.000 

R$/ano)”, como forma de chegar a um valor de ativo imobilizado, ou seja, 

investimentos em ativos de saneamento para prestação de serviços. 
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Tabela 7 – Base de dados SNIS - ROIC 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Como pode ser analisado pelos valores apresentados no ano de 2016, a 

concessionária COPASA declarou via SNIS um valor muito alto no indicador BL012, 

dez vezes maior que no ano anterior. Por este fato, foi considerado como uma 

inconsistência e ajustado conforme informações declaradas nas demonstrações de 

resultados obtidas através do canal de relação com investidores da empresa. 

Para os demais anos e empresas, todas as informações foram mantidas, tais 

quais apresentadas por meio dos indicadores do SNIS, conforme descrito 

anteriormente, sem que nenhum dado extra tenha sido objeto de ajuste. 

 

  



39 
 

 

3.1.3 DEA – Análise Envoltória de Dados 

 

O método de Data Envelopment Analysis (DEA) ou análise envoltória de dados 

é feito com o uso de programação linear para construir uma superfície não-

paramétrica ou fronteira de eficiência na qual as empresas medidas são alocadas de 

acordo com a média de seus fatores. A distância da fronteira mede suas respectivas 

eficiências por meio de valores cardinais. A empresa é mais eficiente de acordo com 

a sua proximidade do número 1 (um); sendo a(s) empresa(s) classificada(s) como 1 

(um), a(s) empresa(s) eficiente(s), as demais que não chegam a esse número 

possuem sua distância devido a existência de ineficiências.  

O método permite múltiplos dados de entrada e saída para serem considerados 

ao mesmo tempo para a análise. O DEA pode ser orientado para a entrada e para a 

saída, no primeiro caso minimizando os fatores para satisfazer os valores de saída e 

no segundo maximizando os indicadores de saída escolhidos sem a necessidade de 

aumento dos valores de entrada. 

O pacote FEAR usado neste trabalho (Frontier Efficiency Analisys with R), 

disponibilizado pelo software R, consiste em um pacote que permite aos usuários do 

DEA estimar a eficiência técnica e alocativa podendo assumir para cada variável um 

comportamento com retorno progressivos ou não progressivos de escala. No caso 

especifico deste trabalho optou-se pelo retorno não progressivo de escala, para que 

este fato não favorecesse as concessionárias com maior tamanho ou mercado 

consumidor, exemplo da SABESP, que seria a maior beneficiada, caso fosse adotado 

retornos crescentes de escala. 

Assim o primeiro passo foi o de escolha dos dados de entradas e saídas 

conforme informações disponibilizadas no banco de dados do SNIS para os anos mais 

recentes (2015 e 2016).  

Os dados escolhidos para entradas foram os seguintes: (i) Perdas, IN051 - 

Índice de perdas por ligação (l/dia/lig.) e AG008 - Volume de água micromedido (1.000 

m³/ano) dividido por AG006 - Volume de água produzido (1.000 m³/ano); (ii) Tamanho 

da Empresa, AG002 - Quantidade de ligações ativas de água (Ligações) somada a 

ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações) e AG005 - Extensão da 
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rede de água (km) somado a ES004 - Extensão da rede de esgotos (km); (iii) Gastos 

com energia, se deu pela soma dos indicadores AG028 - Consumo total de energia 

elétrica nos sistemas de água (1.000 kWh/ano) e ES028 - Consumo total de energia 

elétrica nos sistemas de esgotos (1.000 kWh/ano) divididos pela soma dos indicadores 

AG008 - Volume de água micromedido (1.000 m³/ano) e ES006 - Volume de esgotos 

tratado (1.000 m³/ano); (iv) Gastos com Pessoal, se deu também pela soma dos 

indicadores FN010 - Despesa com pessoal próprio (R$/ano) e FN014 - Despesa com 

serviços de terceiros (R$/ano) divididos pela soma dos indicadores AG005 - Extensão 

da rede de água (km) e ES004 - Extensão da rede de esgotos (km); (v) Gastos com 

produtos químicos, formado pelo indicador FN011 - Despesa com produtos químicos 

(R$/ano) divididos pela soma dos indicadores AG008 - Volume de água micromedido 

(1.000 m³/ano) e ES006 - Volume de esgotos tratado (1.000 m³/ano), e; (vi) Cobertura, 

por meio dos indicadores IN015 - Índice de coleta de esgoto (percentual) e IN016 - 

Índice de tratamento de esgoto (percentual). 

Os dados de saída ou produtos foram formados pelos seguintes indicadores 

econômicos: (i) IN064 - Margem operacional com depreciação (percentual), IN065 - 

Margem líquida com depreciação (percentual), IN066 - Retorno sobre o patrimônio 

líquido (percentual), IN068 - Margem operacional sem depreciação (percentual) e 

IN069 - Margem líquida sem depreciação (percentual). 

Para implementar o pacote FEAR no DEA, a primeira etapa consiste em fazer 

a entrada dos dados que serão analisados em formato de matrizes, determinando 

quais dados são insumos e quais serão os produtos. 

library(Benchmarking) 

library(readxl) 

library(mvtnorm) 

setwd("D:/Carlos (R)/Nova Tentativa") 

base_dados <- Indicadores_2016 

x <- as.matrix(base_dados[,c(4,5,6,7,8,9,10,11,12)]) 

y <- as.matrix(base_dados [,c(13,14,15,16,17)]) 

 

Na etapa inicial também se determina o modelo de retornos para a estimação 

dos dados, retornos constantes, crescentes ou não crescentes de escala. O modelo 
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escolhido foi o de retornos não crescente de escala, para que não fossem privilegiadas 

as empresas com maiores mercados na análise de eficiência, conforme anteriormente 

explicado.  

O passo seguinte foi determinar a orientação dos dados, para entradas ou 

saídas, neste caso optou-se pela orientação para entrada, com intuito de minimizar os 

valores dos insumos para um mesmo nível de produto. Nesta etapa também é feita o 

processamento da programação. 

base_dados$DEA <- dea(X=x, Y=y, RTS= 2, ORIENTATION= 1)$eff 

  

O terceiro passo consiste na aplicação de ferramenta de bootstraap para 

eliminar o viés de cálculo para ajuste do intervalo de confiança da programação linear 

feita pelo modelo e criação da fronteira de eficiência. 

dea_model_ub <- dea.boot(X=x, Y=y, NREP = 200000, EFF = NULL, RTS=2) 

base_dados$DEA_Unbiased <- dea_model_ub$eff.bc 

base_dados$DEA_Final <- 

base_dados$DEA_Unbiased/max(base_dados$DEA_Unbiased) 

   

Após isso, os resultados são apresentados de forma numérica, construindo a 

fronteira de eficiência. Sendo as empresas com resultado igual a 1 (um) as empresas 

eficientes, já as empresas com valores menores do que 1 (um) são aquelas que 

apresentaram algum tipo de ineficiência. 

Os demais detalhes dos resultados dos indicadores serão apresentados no 

capítulo de Análise Quantitativa, onde serão apresentados os produtos da aplicação 

desta metodologia. 
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4. ANÁLISE DA REGULAÇÃO TARIFÁRIA DO SETOR DE SANEAMENTO DO 

BRASIL 

 

Para início da análise das metodologias regulatórias tarifárias empregadas no 

setor de saneamento brasileiro, é importante mencionar que em nosso país existem 

dois grandes grupos de prestadoras deste serviço:  

(i) Concessionárias estaduais, que conforme explicado no capítulo anterior 

foram formadas na década de 60 e 70, junto com a estruturação inicial do 

setor e políticas como o PLANASA. Atuam em uma escala regional 

abrangendo vários munícipios, com controle estatal, sendo algumas delas 

de capital misto como exemplo: SANEPAR, COPASA e SABESP, que 

operam nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, 

respectivamente; as demais possuem controle estatal único. Estas 

companhias estaduais nunca passaram por processos licitatórios formais 

ou competitivos reais, para renovação de suas concessões, sendo seus 

contratos com os munícipios renovados sucessivamente ao longo desses 

anos desde suas criações;  

(ii) Concessionárias municipais privadas que, devido a outorga municipal do 

serviço de saneamento, foram formadas por meio da privatização dos 

seus serviços autônomos, ou posterior a não renovação de seus contratos 

vencidos com empresas estaduais. Esses serviços foram objeto de 

licitações, conforme determina a Lei Geral de Concessões N°8.987 de 

1995 e, portanto, tiveram seus prestadores escolhidos por meio de 

processos competitivos. 

Importante, antes de adentrar na análise de cada um desses grupos, é 

apresentar um terceiro, que são as autarquias e empresas municipais públicas, 

oriundas da prestação direta do serviço pelo poder concedente, os municípios, sem 

que para isto exista um contrato de concessão. Estas autarquias não serão 

analisadas, uma vez que sua regulação se encontra ainda em estado inicial, com 

pouquíssimos trabalhos já realizados do ponto de vista de regulação econômica 

tarifária. No entanto, possuem características semelhantes as companhias estaduais, 

em virtude de serem públicas e nunca tenham passado por processos licitatórios e 
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competitivos, mas diferente das estaduais possuem raras informações econômico-

financeiras publicadas para fins de análise, em consequência de ainda não disporem 

de um nível adequado de governança que possibilitem a avaliação das suas 

informações econômico-financeiras. 

Adentrando no processo de regulação tarifária, seu objetivo geral é manter a 

tarifa a preços módicos para que o acesso ao serviço possa ser universalizado à 

população, ao mesmo tempo que determina um nível de receita para a concessionária 

que lhe garanta o equilíbrio econômico-financeiro de sua concessão. No processo de 

regulação tarifária, a cada determinado ciclo de anos, geralmente de 4 ou 5, são 

realizadas os processos de revisões tarifárias, com objetivo de manter o equilíbrio 

econômico-financeiro da concessão; onde todos os componentes tarifários são 

recalculados, com objetivo de determinação dos custos eficientes, para definição da 

tarifa de equilíbrio da concessão,  comparação entre a Receita Verificada (RV) com a 

Receita Requerida (RR), a diferença entre as receitas, quando isolada a tarifa média, 

determinará o Índice de Reposicionamento Tarifário (IRT). Entre esses ciclos de 

revisões tarifárias, ocorrem os processos de reajustes tarifários anuais que se 

caracterizam pela recomposição inflacionária dos preços dos serviços prestados 

(tarifas), com o objetivo de evitar que as tarifas se desequilibrem pelo impacto 

inflacionário até a chegada do próximo período de revisão tarifária. 

Em termos gerais, mesmo em diferentes metodologias tarifárias, o equilíbrio 

econômico- financeiro da concessão é definido pela seguinte fórmula3: 

 

𝑅𝑅 = 𝐶𝑂 + 𝑅𝐶 + 𝑄𝑅𝑅 + 𝐼 + 𝑂𝐶 − 𝑂𝑅 

𝑃0 𝑥 𝑉0 = 𝐶𝑂 + 𝑅𝐶 + 𝑄𝑅𝑅 + 𝐼 + 𝑂𝐶 − 𝑂𝑅 

𝑃0 =  
𝐶𝑂 + 𝑅𝐶 + 𝑄𝑅𝑅 + 𝐼 + 𝑂𝐶 − 𝑂𝑅

𝑉0
 

 

Sendo: 

                                            
3 Viscusi, adaptado. 
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RR: Receita Requerida para equilíbrio da concessão 

P0: Preço da Tarifa, geralmente preço médio. 

V0: Volume total dos serviços prestados. 

CO: Custos Operacionais da Prestação do Serviço. 

RC: Remuneração do Capital. 

QRR: Quota de Reintegração Regulatória ou amortização dos ativos. 

I: Impostos 

OC: Outros Custos necessários para a prestação do serviço. 

OR: Outras Receitas. 

 

 Portanto, é importante verificar que o equilíbrio tarifário se dá com a definição 

da tarifa média do serviço (P0) que seja suficiente para igualar a receita requerida ao 

custo total do serviço prestado. Sendo esse cálculo dependente da forma com que 

cada variável é tratada e de acordo com a metodologia de regulação econômica 

empregada. A seguir iremos explorar os formatos utilizados pelos dois grupos de 

concessionárias, apresentados anteriormente, para determinar a tarifa de equilíbrio. 

 

4.1 Análise da Regulação Tarifária das Concessionárias Estaduais 

 

As concessionárias estaduais de saneamento no Brasil são empresas públicas 

controladas majoritariamente pelos estados da federação. Desde sua fundação nas 

décadas de 60 nunca tiveram necessidade de passar por processos licitatórios 

competitivos para renovação de convênios e concessões com os municípios, para os 

quais prestam serviços. Ademais, devido a recente Lei de Saneamento, Lei 

11.445/2007, muitas delas ainda estão iniciando um processo de regulação 

econômico-financeira mais efetivo, por isso usaremos exemplos de concessionárias, 
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as quais já se encontram em processo mais adiantado na regulação econômica 

tarifária junto a suas respectivas agências reguladoras.  

Uma primeira constatação que deve guiar o processo de escolha da metodologia 

é a forma de criação e determinação de mecanismos de incentivo para que a 

concessionária busque eficiência na prestação de serviço. Portanto, é preciso 

encontrar nas metodologias tarifárias mecanismos para avaliação do nível dos custos 

operacionais destas empresas para avaliar sua eficiência, por meio de comparativos 

com as demais empresas do setor ou pela construção de modelos de empresas de 

referência4. 

Desta forma, uma das metodologias mais praticadas nas concessionárias 

estaduais e já apresentada no Capitulo 2, é a de price cap RPI-X com investimentos 

na metodologia de cost-plus, um modelo que provem da família de metodologias de 

regulação por incentivos e que consiste na determinação de um preço teto de tarifa, 

sendo reajustado anualmente por índices inflacionários que podem ser deduzidos pelo 

chamado Fator X, o qual funcionaria como uma medida de mensuração de ganho de 

produtividade do prestador: (i) Eficiência nos custos ou uso de insumos quando 

comparado a outras empresa e (ii) A evolução do setor, ou seja, o ganho de eficiência  

com melhora das tecnologias empregadas. Assim, quanto maior a eficiência da 

empresa menor seria o desconto deste Fator X; do contrário a empresa seria 

descontada ao máximo deste valor anualmente, valor este que é calculado a cada 

revisão tarifária, sendo aplicado a cada reajuste anual. Essa metodologia é aplicada, 

majoritariamente, nas concessionárias estaduais, entre elas: SANEPAR, COPASA, 

CAESB e SABESP. 

Para a concessionária SANEPAR, a AGEPAR (2016) determina a fórmula abaixo 

para tarifa de equilíbrio: 

                                            
4 Empresa de Referência é uma empresa virtual, criada pelo regulador para simular uma situação de 
concorrência entre a empresa virtual e a empresa real, com isso se determina o nível de custos 
eficientes da concessionária analisada. 
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Figura 3 - Fórmula Tarifária da SANEPAR  
Fonte: AGEPAR (2016) 

 Se verifica a semelhança entre a fórmula acima, método financeiro, com a 

fórmula geral apresentada anteriormente, em um formato econômico e calculada 

apenas para um ano. O formato financeiro, como de um fluxo de caixa descontado 

(FCD) e com o uso de valor presente líquido (VPL), se diferencia pela necessidade de 

projeção dos componentes tarifários por período superiores a 1 (um) ano, por um 

prazo de um ciclo tarifário, que varia entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, semelhante ao 

que fora visto na concessionária SABESP.  

Conforme definição dos seguintes componentes: 

T= Tarifa média de Equilíbrio. 

BAR0: Base de Ativos Regulatória, total de investimentos no sistema no ano 

inicial a análise. 

OPEX: Somatório dos Custos Operacionais dentro do período de análise. 

CAPEX: Somatório dos Investimentos nos anos entre o ciclo de revisão tarifária, 

dentro do período de análise.  

BARn: Valor total os investimentos no sistema ao final do ciclo tarifário. 

Mt: Mercado ou quantidade ou volume total de serviço prestado pela 

concessionária, expresso em Metros Cúbicos. 

WACC: Custo Médio Ponderado de Capital, que determina a taxa de retorno 

estabelecida para remunerar os investimentos. 

 A tabela abaixo, apresenta as principais diferenças entre essas duas formas 

de cálculo de reequilíbrio econômico. 
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Tabela 8 - Diferença entre Modelos Econômicos e Financeiros 

 
Modelo Financeiro (Fluxo de Caixa 

Descontado) 
Modelo Econômico (ano-

teste) 

Vantagens 

 P0 reflete todo o desempenho esperado 
para mercado e custos do ciclo tarifário – 
ou seja, trata-se de um valor médio que 
deverá equilibrar os 04 anos do ciclo 

 Se há uma estimativa de crescimento 
expressivo (além do crescimento de 
mercado) dos investimentos, P0 já 
refletirá a necessidade de receita 
adicional 

 De forma geral, não há 
necessidade de projeções, utiliza 
o ano teste 

 Ajustes de variação de mercado 
são mais rápidos (anualmente no 
reajuste) 

 Simplicidade e facilidade de 
replicação 

Desvantagens 

 Necessidade de projetar todos os itens de 
receita e despesa para o ciclo ex-ante 

 Necessidade de ajustes compensatórios, 
que podem ser expressivos e, gerar 
bolhas financeiras, além de incertezas 
sobre o modelo (necessidade de matriz 
de risco clara) 

 Análise é exclusivamente ex-post 

 Para níveis de investimentos 
superiores ao crescimento de 
mercado, pode haver uma 
limitação de recursos obtidos via 
tarifa, o que pode criar problemas 
de fluxo de caixa 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Deste modo, a fórmula financeira procura determinar a tarifa, por meio do 

somatório de todos os custos e investimentos ao longo dos anos do ciclo tarifário 

(CAPEX e OPEX); trazidos a valor presente, ano a ano e somada a diferença entre a 

base de ativos no último ano da revisão tarifária ou final do período (BARn), também 

a valor presente, subtraída pela base de ativos no primeiro ano ou inicial (BAR0), 

sendo todos esses fatores divididos pela quantidade projetada dos serviços prestados, 

o mercado ou demanda, em metros cúbicos. Considerando que todos os 

componentes possuem seus valores presentes calculados utilizando como taxa de 

desconto a taxa de remuneração regulatória determinada pela Agência Reguladora, o 

WACC, este calculado pela metodologia do CAPM.  

A tarifa de equilíbrio será aquela que ao final do ciclo tarifário gerar uma receita 

total que subtraída de todos os custos do serviço trazida a valor presente, pela taxa 

de remuneração regulatória, será igual a zero. 
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Figura 4 - Planilha Revisão Tarifária da SABESP 
Fonte: DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 794 de 09 de maio de 2018. 

Percebe-se na planilha de cálculo da ARSESP que todos os custos são 

projetados para os próximos 4 (quatro) anos (2017 a 2020); ciclo revisional da tarifa e 

igualados à Receita Requerida Direta (RRD) e trazidos a valor presente com a TIR 

regulatória de 8,11%, determinada pela WACC, resultando em um valor presente igual 

a zero.  

Portanto, a Receita Requerida para o período que iguala o somatório do valor 

presente de todos os custos, quando ponderada pelo mercado projetado, volume em 

metros cúbicos, determina a tarifa unitária necessária para equilibrar os custos da 

concessão, o P0. Esta tarifa P0 calculada quando proporcionalizada com a tarifa 

vigente demonstra o índice de reposicionamento tarifário (IRT), necessário para 

reajustar a tarifa vigente e chegar a tarifa de equilíbrio calculada.  

Essa tarifa de equilíbrio, então determinada, deve ser anualmente reajustada por 

índices inflacionários, os quais sofrerão a dedução do fator de eficiência calculado, o 

chamado Fator X. 

Na Figura 4, acima, um diagrama da revisão tarifária da concessionária 

SANEPAR é apresentado mostrando como as variáveis são agrupadas para sua 

 Valor Presente 

2016 2017 2018 2019 2020

Volume Faturado (A+E) - (1.000 m³) VF 3.707.335.125      3.806.967.040      3.907.918.862      4.006.722.677      

  (+) Receita Requerida Direta -> Tarifária RRD 46.063.282.247        13.433.592.644    13.794.610.601    14.160.411.269    14.518.428.592    

  (+) Receita Indireita RI 727.785.334            212.246.528         217.950.498         223.730.033         229.386.594         

  (+) Outras Receitas OR 264.992.161            80.202.629          80.202.629          80.202.629          80.202.629          

  (-) COFINS/PASEP COP 3.088.171.264         900.805.722         924.872.763         949.258.640         973.125.646         

  (-) Despesas Operacionais -> OPEX OPEX 17.782.984.420        5.257.096.362      5.339.129.123      5.422.973.305      5.546.558.936      

  (-) PPP e Locação de Ativos PPP 1.530.857.286         172.602.423         576.365.823         576.365.823         576.365.823         

  (-) Fundos Municipais FMS 847.977.151            247.298.479         253.944.444         260.678.454         267.269.181         

  (-) P&D&I PDI 5.314.056                -                      -                      -                      7.259.214            

  (-) Imposto de renda/Contrib.Social IRCS 6.395.387.035         1.967.144.277      1.878.917.700      1.930.952.454      1.967.151.945      

  (-) Receitas Irrecuperáveis RINC 593.072.738            172.959.832         177.608.001         182.317.748         186.927.283         

  (-) Investimentos CAPEX 10.112.120.549        2.668.555.531      3.877.346.417      2.309.119.124      3.413.526.547      

  (-) Juros Obras Andamento Regulatório JOAR 297.919.066            91.255.480          112.118.263         53.469.213          102.815.339         

  (-) Ajuste compensatório AJC -578.900.443           -156.462.317        -169.151.411        -182.869.591        -197.700.314        

  (-) Variação do Capital de Giro VarWK 595.474.113            519.525.322         71.806.280          38.563.988          31.370.451          

  (-) Base de Capital Inicial BRL0 39.032.454.982        -                      -                      -                      -                      

  (+) Base de Capital Final BRLT 32.646.772.475        -                      -                      -                      44.596.802.511    

    = Livre Fluxo de Caixa + Bdk -39.032.454.982       1.885.260.691      1.049.806.325      2.923.514.772      46.550.150.276    

    = Livre Fluxo de Caixa + Bdk (Descontados) -39.032.454.982       1.743.835.622      898.209.100         2.313.703.431      34.076.706.830    

Valor Presente Líquido = -                      Calculado Atual Variação

Taxa Interna de Retorno (TIR)  = 8,11% 3,6235 3,3762 7,3264%

Valores em abr/17 3,7760 3,6425 3,6661%

Ciclo Tarifário - R$ (Dez/16)

  Tarifa Média Máxima - P0 (R$ / m3)

Discriminação

Componentes

da

Fórmula

Calcular P0
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determinação. Nesta forma de apresentação se verifica a separação das variáveis 

tarifárias em dois grandes grupos, as chamadas Parcela A e Parcela B dos 

componentes tarifários que se diferenciam da maneira pela qual são tratados para fins 

de determinação e avaliação de seus valores eficientes. 

 

 

Figura 5 - Revisão Tarifária da SANEPAR  
Fonte: Nota Técnica AGEPAR. 

 

  A Parcela A, conforme Nota Técnica 01/2017 AGEPAR (2013), corresponde 

às despesas que são alheias à gestão da empresa, sendo repassadas integralmente 

ao consumidor (pass through). Esse componente da receita engloba os custos com 

encargos setoriais e taxas, além de custos de insumos que apresentam baixo grau de 

gerenciamento, como neste caso os produtos químicos e energia elétrica. Já a Parcela 

B são componentes gerenciáveis pela empresa, portanto, passíveis de análise de 

eficiência, uma vez que são diretamente influenciados pela forma com que a empresa 

trabalha dentro de sua estratégia de gestão. Neste caso, exemplificados como sendo 

os demais custos operacionais de pessoal, insumos, serviços, inadimplência, 

investimento e remuneração de capital, depreciação e outras receitas.  
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Portanto, neste modelo de price cap híbrido implementado para regulação das 

tarifas das concessionárias de saneamento, se determinam grupos de variáveis que 

devem possuir avaliações de eficiência, para fins de controlar seus impactos nas 

tarifas das concessionárias. Importante mencionar que para determinação e escolha 

das variáveis que sofreram essa avaliação de eficiência, não é necessária a divisão 

entre Parcela A e Parcela B, mas sim de um correto entendimento de quais 

componentes tarifários podem ser gerenciados pela empresa para fins de eficiência e 

como proceder o ajuste destes à níveis eficientes. Esse tem sido o grande desafio das 

agências reguladoras, métodos claros e eficazes de determinação de custos eficientes 

das concessionárias. 

 Embora não possua, como a metodologia da AGEPAR, a divisão entre 

Parcela A e Parcela B, os componentes tarifários da SABESP detalhados na planilha 

da figura 5 são determinados individualmente, por meio de análise de eficiência, de 

acordo com metodologia do price cap, teorias de regulação por incentivo e a própria 

Lei 11.445/07 no seu art. 29 §1° Inc. VIII.   

A seguir apresentamos um quadro comparativo entre as metodologias 

empregadas pelas principais agências reguladoras, para determinação de tarifas das 

concessionárias estaduais, utilizando mecanismos de eficiência para o cálculo dos 

componentes tarifários: 
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Tabela 9 - Comparativo de Metodologia de Agências para Regulação de Concessionárias Estaduais 

  AGEPAR ADASA ARSESP ARSAE 

Formato do 
Modelo 
Regulatório 

Modelo financeiro de fluxo 
de caixa descontado com 
previsão das entradas e 
saídas financeiras para 
período do ciclo tarifário 

Modelo Econômico com base em ano teste. 

Modelo financeiro de fluxo 
de caixa descontado com 
previsão das entradas e 
saídas financeiras para 
período do ciclo tarifário 

Modelo Econômico com base em ano teste. 

Referências Nota Técnica N°001/2016 
Nota Técnica N°009/2016 - SEF/ADASA 
Nota Técnica N°003/2013 - SEF/ADASA 

Nota Técnica N° 003/2018 
Nota Técnica CRFEF N° 037/2017 
Nota Técnica CRFEF 59/2017 

Demanda/Mercado 

Projeção de 4 anos do 
Mercado de água e esgoto 
faturado para o ciclo 
tarifário, com base em um 
ano de referência ou ano 
teste. 

Mercado de Referência 12 meses anteriores 
a RTP e aplicação dos reajustes anuais. 

Projeção de 4 anos das 
variáveis para definição da 
quantidade de economias 
residenciais: (i) domicílios 
atendíveis, (ii) evolução dos 
índices de cobertura e (iii) 
atendimento dos serviços 
de abastecimento de água. 
O consumo unitário de água 
é definido com base no perfil 
de consumo observado em 
série histórica. Projeta-se 
também as quantidade de 
economias não residenciais 
e seu consumos com base 
em dados de crescimento 
histórico e do crescimento 
do mercado residencial. 

Mercado de Referência 12 meses anteriores 
a RTP e aplicação dos reajustes anuais. 

OPEX Eficiente 

Metodologia de Top-Down, 
yardstick competition de 
benchmarking comparando 
custos da SANEPAR com 
demais empresas do setor 
por meio de vários 
indicadores de 
desempenho 

Metodologia de Bottom-up criação de uma 
empresa de referência (ER) para comparar os 
custos de referência eficientes com a 
concessionária prestadora de serviço atual. 

Ajuste Qualitativo de 
Dispêndios mais a projeção 
de um opex eficiente com 

base em determinados 
drivers (Pessoal, Materiais 
Gerais, Materiais de 
Tratamento, Serviços de 
Terceiros, Energia Elétrica e 
Despesas Gerais), sendo 
esses drivers baseados em 
custos históricos e 
corrigidos quando 
necessários descontando 

Metodologia de Top-Down, yardstick 
competition de benchmarking comparando 
custos da COPASA com demais empresas do 
setor por meio de vários indicadores de 
desempenho 
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  AGEPAR ADASA ARSESP ARSAE 

as perdas acima das 
regulatórias 

Receitas 
Irrecuperáveis 

Aging de 36 meses 

verificando a estabilização 
dos percentuais não 
recuperados 

Cálculo de aging ponderado por segimento de 

consumo, últimos 48 meses. Após isso 
definida a curva de eficiência. 

Aging de 60 meses 

verificando a estabilização 
dos percentuais não 
recuperados 

Aging de 36 meses verificando a 
estabilização dos percentuais não 
recuperados, sendo pega a média dos 32° ao 
36° mês devido a falta de estabilização dos 
valores. 

Tributos 
Efetivos pagos pela 
concessionária (Pass 
through) 

Efetivos pagos pela concessionária (Pass 
through) 

Efetivos pagos pela 
concessionária (Pass 
through) 

Efetivos pagos pela concessionária (Pass 
through) 

Encargos e Taxas 
Efetivos pagos pela 
concessionária (Pass 
through) 

Efetivos pagos pela concessionária (Pass 
through) 

Efetivos pagos pela 
concessionária (Pass 
through) 

Efetivos pagos pela concessionária (Pass 
through) 

Investimentos e 
Base de 
Remuneração 
Regulatória 

Determinação de 
investimentos com 
colocados em serviço para 
os próximos 4 anos com 
base em ano teste, a ser 
ajustado ao final do período 
pelo realmente apurado por 
meio de Laudo de 
Avaliação. 
A cada ciclo (4 anos) os 
investimentos validados 
pela Agência compõem a 
nova BRR inicial e são 
movimentados por 4 anos 
(depreciados e baixados) 
para forma a BRR Final. 

Formação de Base de Remuneração 
Regulatória, a ser reconhecida ex-post com 

base em Laudo de Avaliação.  

Projeção com base 
históricas e em plano de 
negócio da concessionária 
para os investimentos 
colocados em serviço nos 
próximos 4 anos pela 
concessionária, a ser 
ajustado ao final do período 
pelo realmente apurado por 
meio de Laudo de 
Avaliação. 
A cada ciclo (4 anos) os 
investimentos validados 
pela Agência compõem a 
nova BRR inicial e são 
movimentados por 4 anos 
(depreciados e baixados) 
para forma a BRR Final. 

Formação de Base de Remuneração 
Regulatória, a ser reconhecida ex-post com 

base em Laudo de Avaliação.  

Capital de Giro 
Somado como 
investimento ano a ano. 

Não existente, modelo econômico e não 
financeiro. 

Somado como investimento 
ano a ano. 

Determinada de acordo com indicadores de: 
Prazo Médio de Estocagem (PME); Prazo 
Médio de Recebimento (PMR); e Prazo Médio 
de Pagamento (PMP). 
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  AGEPAR ADASA ARSESP ARSAE 

Outras Receitas 

Deduzidas da receita 
requerida, na proporção de 
25% para a modicidade 
tarifária. 

Criação de uma lista de outras receitas 
permitidas e existentes no sistema de 
saneamento regulado com a definição de um 
percentual de compartilhamento de acordo 
com cada um dos serviços prestados. 
Percentuais variam de 10% a 50% de repasse 
a modicidade tarifária. 

Deduzidas integralmente da 
receita requerida, 100% 
para a modicidade tarifária. 

Analisadas de acordo com a identificação de 
rubricas de outras receitas atribuindo 
determinados percentuais de 
compartilhamento para a modicidade tarifária. 

Fator X 

 
Fator de compartilhamento 
de eficiência com o 
consumidor é calculado por 
meio do método de Fluxo 
de Caixa Descontado 
(FCD) do tipo forward 
looking, com a adoção das 
projeções de investimentos 
e de mercado da empresa 
para análise evolução dos 
custos operacionais 
(operação e manutenção, 
administrativos e 
comerciais) no ciclo 
tarifário, onde se atribui o 
ganho de escala que deve 
ser compartilhado com os 
consumidores no período 
entre revisões.  

 
Fator de compartilhamento de eficiência com 
o consumidor é calculado por meio do método 
de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) do tipo 
forward looking na medida em que são 

realizadas projeções sobre crescimento de 
mercado, dos investimentos em expansão de 
ativos, dos custos com capital e dos custos 
operacionais da empresa regulada para o 
próximo período tarifário. Tem como objetivo 
valorar as receitas e despesas futuras dos 
prestadores de serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, dado uma 
determinada eficiência em relação a diversos 
fatores de custos operacionais a ao aumento 
do mercado no período do ciclo tarifário. 

Fator X é calculado por meio 
do método de 
benchmarking com outras 

empresas nacionais e 
internacionais do setor, por 
meio do método DEA, 
Análise Envoltória de 
Dados. Tendo assim, como 
a ARSAE, duas parcelas: (i) 
o catch up, distancia da 
empresa frente a fronteira 
de eficiência; e (ii) 
representado pela 
movimentação da fronteira 
de eficiência. O cálculo de 
deslocamento da fronteira 
usou-se o método de 
decomposição do Índice de 
Malmquist, enquanto que 
para o catch up usou-se o 
método de escores. Essas 
são as duas formas que a 
empresa possui de 
perseguir a eficiência e 
repassar uma parcela de 
ganho para a modicidade 
tarifária.  

A ARSAE considera na metodologia no 
cálculo de um Fator X composto por: (i) Fator 
catch up; (ii) Fator de deslocamento, 

representado pela fronteira de deslocamento; 
(iii) Fator redução dos programas de 
desligamento. A Agência limita o impacto do 
Fator X a 3 pontos percentuais positivos ou 
negativos. para encontro dos custos 
operacionais eficientes foram realizados 
estudos de benchmarking com outras 
concessionárias por meio do método DEA, 
Análise Envoltória de Dados, calculando o 
efeito de catch up, ou seja, de busca por 
eficiência por meio de escores, distância do 
prestador para a fronteira eficiente, e o outro 
efeito cálculo com sendo a movimentação 
que a fronteira de eficiência se move ao longo 
dos anos, pelo método de decomposição do 
índice de Malmquist, o aumento de eficiência 
de toda a indústria. 

Fator Q Não há previsão 
Construção de sexta de indicadores para 
formatação de um indicador macro de 
qualidade. 

Construção de sexta de 
indicadores para 
formatação de um indicador 
macro de qualidade. 

Construção de sexta de indicadores para 
formatação de um indicador macro de 
qualidade. 

Matriz de Riscos Não há Não há 
Criada apenas em 2018 ao 
final do 2° ciclo tarifário. 

Não há 

Fonte: Elaboração Própria 
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É possível verificar na tabela anterior a análise feita pelas agências para 

determinação de cada componente tarifário em busca de um modelo que incentive o 

concessionário a tornar-se mais eficiente, beneficiando consumidores com tarifas 

mais módicas. Pode-se destacar nesse caso a análise de OPEX eficiente que cada 

agência procura, por meio de comparativos com outras concessionárias de mercado, 

ou mesmo construindo “empresas de referência” para encontrar possíveis meios de 

capturar e não repassar às tarifas as ineficiências dos prestadores.  

 Componentes como outras receitas, receitas irrecuperáveis e os próprios 

reconhecimento de investimentos também passam por análises para que se evite 

eventuais perdas para os consumidores. No entanto, é preciso se reconhecer que 

mesmo com essas metodologias, ainda existe uma barreira significativa de captura de 

eventuais prestadores ineficientes que se chama de: assimetria da informação.  

Há inúmeras dificuldades para as Agências Reguladoras em possuírem 

informações necessárias para realização de um trabalho com maior efetividade na 

captura de ineficiências, o que poderia levar há uma maior pressão para que os 

concessionários aumentem a velocidade de adaptação a procedimentos que as 

tornem mais eficientes.  

Sem dúvida uma das formas de diminuição da assimetria da informação está 

diretamente ligada à criação de normas por parte das agências e o estabelecimento 

de regras e metodologias de forma transparente, fazendo com que exista um 

alinhamento dos objetivos da regulação entre concessionário e regulador.  

Para que fique claro o tratamento das variáveis e da determinação do modelo 

regulatório, uma importante ferramenta é a matriz de risco; ela define a alocação das 

responsabilidades a respeito de cada componente tarifário, entre concessionária e 

poder concedente. A matriz de riscos é um documento que discrimina de forma clara 

e objetiva os riscos assumidos pelas partes na celebração do contrato. Ou seja, quais 

riscos contratuais são assumidos pelo Poder Concedente e quais riscos são 

incorporados pela Concessionária. A partir deste instrumento é possível visualizar as 

responsabilidades de cada uma das partes e identificar de forma clara e objetiva os 

casos em que é devido o reequilíbrio econômico financeiro. Não será devido o 

reequilíbrio econômico financeiro quando o risco foi alocado para a concessionária.  
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A matriz, auxilia na defesa do modelo regulatório escolhido e deixa claro para 

todas as partes envolvidas no processo o real risco regulatório e do negócio, para 

cada uma das partes, por exemplo, na metodologia de price cap, a variação na 

demanda é um risco a ser gerido pela concessionária, pois esta metodologia não 

prevê a variável quantidade do serviço prestado como parte integrante em pleitos para 

reequilíbrio de tarifas, ou seja, seria exógena ao modelo, somente reconsiderada em 

casos extremos. 

Abaixo apresentamos o exemplo da Matriz de Risco da SABESP: 

 

Tabela 10 - Matriz de Riscos SABESP 

# Riscos Tipo de Risco Concessionária Concedente 

9 
Variação dos custos acima do índice 
de reajuste 

Econômico X   

11 
Erro na estimativa de custos, 
quantitativos e prazos 

Econômico X   

31 
Não obtenção de receitas 
extraordinárias previstas 

Econômico X X 

32 
Inadimplência acima do limite 
regulatório 

Econômico X   

33 
Variação dos níveis da demanda de 
água de até 10% do ano teste dentro 
do ciclo tarifário 

Econômico X   

34 
Variação dos níveis da demanda de 
água acima de 10% do ano teste 
dentro do ciclo tarifário 

Econômico   X 

35 
Obtenção e variação do 
financiamento 

Econômico X   

36 Risco cambial Econômico X   

38 
Fator X - Divisão de ganhos de 
Receita provenientes de Ganhos de 
Escala  

Econômico X   

39 
Níveis de Qualidade abaixo das 
metas regulatórias 

Econômico X   

42 
Universalização dos serviços de 
água e esgoto abaixo da meta 
regulatória 

Econômico X   

Fonte: Adaptado de ARSESP (2018) 
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Como explicado, anteriormente, a Matriz de Risco tem a função de determinar 

a forma de gestão das variáveis econômicas para que a metodologia tarifária 

escolhida para regulação econômica seja respeitada ao longo do prazo de concessão, 

dirimindo eventuais discussões técnicas passíveis de judicializações. Cada variável 

econômica deve ter sua responsabilidade determinada na matriz para fins de respeito 

a metodologia. 

Conforme descrito na Matriz de Risco da SABESP, onde as variáveis seguem 

a metodologia do price cap, majoritariamente, como custos operacionais, 

inadimplência, demanda em metros cúbicos, fator X e outras receitas são riscos de 

gestão da concessionária e, portanto, não são passíveis de rediscussão ao longo do 

ciclo tarifário após serem estimadas e aprovadas pela concessionária e agência 

reguladora, respectivamente. No entanto, algumas variáveis, a despeito de um modelo 

de price cap puro podem ser reavaliadas ao final do ciclo tarifário como investimentos 

em ativos fixos e de capital de giro, outras receitas, tributos, encargos e incentivos 

setoriais5.  

Resta clara a importância deste instrumento, pois funciona com uma defesa 

para manutenção do modelo regulatório escolhido e garantia de que haverá um rumo 

determinado para encontro de um serviço com maior eficiência e qualidade, em prol 

de seus consumidores; consistindo em um documento que discrimina de forma clara 

e objetiva os riscos assumidos por cada uma das partes na celebração dos contratos 

de concessão.  

 

4.2 Análise da Regulação Tarifária das Concessionárias Municipais Privatizadas 

 

A delegação dos serviços de saneamento para as empresas públicas 

estaduais, como a Sabesp (SP), Caesb (DF), Sanepar (PR) e Copasa (MG), como 

anteriormente analisado, ocorre com dispensa de licitação. Estas empresas são 

contratadas mediante assinatura de Convênios de Cooperação entre Município e 

                                            
5 Incentivos setoriais como o verbas de pesquisa e desenvolvimento que são liberadas e 

custeadas pela tarifa, mas em caso de não uso devem ser devolvidas pela concessionária aos 
consumidores.  
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Estado, que estabelece a gestão associada dos serviços e possibilita a contratação 

direta da concessionária estadual para poder prestá-los. Neste modelo não há um 

processo licitatório e, portanto, não há concorrência entre empresas para definição 

dos valores das tarifas e das taxas de retorno sobre os investimentos da concessão. 

Por sua vez, os contratos com empresas privadas de saneamento são 

firmados mediante processo concorrencial, Lei N° 8.666/93, no qual o Poder 

Concedente, o município, conforme Lei N° 11.445/07, estabelece os parâmetros da 

prestação dos serviços com a divisão dos riscos da concessão entre as partes e os 

licitantes competem pela menor tarifa a ser cobrada dos clientes. Este processo 

concorrencial e sua consequente delegação de serviços públicos à particulares ocorre 

mediante contrato de concessão, entre o Poder Público e o concessionário. Esta 

exigência pode ser extraída já do texto constitucional, cujo o artigo 175 dispõe:  

 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos.  

 

Consequentemente, um importante parâmetro de escolha do modelo 

regulatório a ser empregado nessas concessionárias municipais é o fato de que 

necessitam ter em sua metodologia de regulação tarifária mecanismos que garantam 

as condições estabelecidas no processo licitatório, que blindem aspectos econômicos 

relevantes estabelecidos no processo concorrencial. Este princípio se faz necessário, 

inclusive para cumprimento do Lei de Concessões N° 8.987/95, conforme disposto em 

seu artigo 9°: 

 

Art. 9. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço 
da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de 
revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato.  

 

Estas colocações demonstram que as concessionárias municipais possuem 

regimes tarifários voltados para regras contratuais estabelecidas, parâmetros que 
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foram especificados em editais de concorrência, termos de referência, estudos de 

viabilidade, propostas comerciais e, posteriormente, legitimados em contratos de 

concessão. Caracterizando-se por regimes de regulação tarifária contratuais, onde 

são pré-estabelecidas condições de prestação de serviço, investimentos e uma 

determinada taxa de remuneração. 

A seguir será apresentado um exemplo de planilha de viabilidade econômica 

da cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, elaborada como pré-requisito 

para a elaboração do edital de concorrência Nº 03-004/09, o qual licitou o serviço de 

esgotamento sanitário municipal. 
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Tabela 11 - Modelo Econômico de Concessionária Municipal – Blumenau Santa Catarina 

DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

INGRESSOS 3.915  13.576  17.774  22.130  25.846  31.342  36.219  41.236  46.458  47.485  48.544  49.620  50.681  51.766  52.873  54.003  55.168  56.307  

RECEITA TARIFÁRIA DE ESGOTO 3.798  13.169  17.240  21.466  25.070  30.401  35.132  39.998  45.063  46.059  47.086  48.130  49.159  50.212  51.286  52.382  53.512  54.616  

RECEITAS COMPLEMENTARES DE 
ESGOTO 

118  408  534  665  776  941  1.088  1.238  1.395  1.426  1.458  1.490  1.522  1.554  1.588  1.622  1.657  1.691  

RECUPERAÇÃO DE RECEITA                                     

SAQUES 17.365  10.218  12.227  14.414  16.218  18.933  21.386  23.735  26.244  26.734  27.418  27.989  28.682  29.292  30.038  30.786  31.671  32.376  

TRIBUTOS SOBRE A RECEITA 
BRUTA 

373  1.295  1.695  2.110  2.465  2.989  3.454  3.932  4.430  4.528  4.629  4.732  4.833  4.936  5.042  5.150  5.261  5.369  

CUSTO DE OPERAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTO 

936  3.245  4.247  5.289  6.177  7.491  8.656  9.854  11.102  11.349  11.602  11.859  12.112  12.372  12.636  12.907  13.184  13.457  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.673  3.364  3.364  3.364  3.388  3.364  3.364  3.364  3.388  3.364  3.364  3.364  3.388  3.364  3.364  3.364  3.388  3.364  

OUTROS CUSTOS 47  162  212  264  309  375  433  493  555  567  580  593  606  619  632  645  659  673  

TAXA DE REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

121  420  550  684  799  969  1.120  1.275  1.437  1.469  1.501  1.535  1.567  1.601  1.635  1.670  1.706  1.741  

OUTORGA DA CONCESSÃO 12.050  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

SEGUROS E GARANTIAS 1.165  1.199  1.248  1.281  1.318  1.367  1.438  1.516  1.589  1.558  1.526  1.497  1.464  1.434  1.402  1.406  1.410  1.417  

IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

0  533  911  1.422  1.763  2.379  2.922  3.300  3.743  3.898  4.216  4.410  4.711  4.967  5.327  5.644  6.062  6.355  

INVESTIMENTOS 13.460  26.140  31.773  25.489  27.187  31.579  39.686  42.415  40.427  2.266  1.469  2.821  1.500  2.315  1.512  1.544  1.626  2.372  

EMISSÁRIO FINAL 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.034  1.053  0  0  0  0  0  0  
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DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS – ETE 

0  0  4.100  4.261  3.633  5.377  4.764  4.905  5.104  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTOS – EEE 

943  1.769  2.263  1.680  1.877  2.035  2.877  3.084  2.887  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

COLETORES E INTERCEPTORES 510  957  1.224  909  1.015  1.100  1.556  1.668  1.561  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

REDE COLETORA DE ESGOTOS 9.108  17.095  21.869  16.237  18.139  19.663  27.803  29.804  27.900  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

LIGAÇÕES DE ESGOTOS 898  2.286  2.317  2.402  2.487  2.571  2.656  2.954  2.939  429  430  428  428  428  429  430  428  428  

SUBSTITUIÇÃO / RENOVAÇÃO 1.961  1.796  0  0  0  0  0  0  0  1.010  0  0  1.037  1.060  1.084  1.108  1.133  1.116  

EQUIPAMENTOS 0  1.310  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.310  0  0  0  0  0  0  

VEÍCULOS 0  827  0  0  0  827  0  0  0  827  0  0  0  827  0  0  0  827  

SISTEMAS 0  100  0  0  0  0  30  0  0  0  0  30  0  0  0  0  30  0  

OUTROS INVESTIMENTOS 41  0  0  0  35  6  0  0  35  0  6  0  35  0  0  6  35  0  

SALDO FINAL DE CAIXA -26.910  -22.782  -26.226  -17.773  -17.559  -19.170  -24.853  -24.914  -20.213  18.485  19.656  18.810  20.499  20.158  21.323  21.674  21.872  21.559  

TIR DO PROJETO 7,13%                  
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Estes modelos econômicos consistem na elaboração de um fluxo de caixa 

pelo prazo determinado para concessão dos serviços, onde existe a previsão de 

ingressos e saques, onde são estimadas as saídas necessárias para a execução dos 

serviços, entre elas: Investimentos, custos de operação, despesas administrativas, 

tributos e outros gastos. Sendo uma taxa de remuneração fixa igual a TIR do projeto, 

determinando a receita anual necessária para o equilíbrio do projeto, ou seja, as 

entradas anuais ao longo do prazo de concessão que geram um fluxo de caixa livre 

para o acionista, após a dedução de todos os custos. No exemplo acima, na tabela de 

viabilidade do município de Blumenau a taxa de remuneração estimada foi de 7,13%6, 

enquanto que no modelo de outra cidade, Tubarão em Santa Catarina, com a mesma 

metodologia possui a predefinição de taxa de retorno (TIR) de 10,75%. 

A seguir demonstramos equação para reequilíbrio tarifário nesse modelo de 

contrato. 

𝐹𝐶𝐿𝑡 = 𝑅𝑡 − 𝐶𝑡 − 𝐼𝑡 − 𝑇𝑡 

Onde: 

FCLt é o fluxo de caixa livre na data t. 

Rt é a Receita auferida na data t. 

Ct são os custos totais incorridos na data t. 

It são os investimentos realizados na data t. 

Tt são tributos pagos na data t. 

 

Para que o equilíbrio tarifário seja encontrado, é necessário ainda trazer o 

somatório dos fluxos de caixa livre (FCL) a valor presente utilizando a TIR contratual 

como taxa de desconto. 

Conforme a fórmula abaixo: 

                                            
6 Após o lançamento do edital e concorrência a taxa de remuneração da concessionária (TIR) acabou 
sendo de 10,54%. Sendo esta a taxa contratual estabelecida como critério para reequilíbrio do contrato 
ao longo do seu prazo de concessão. 
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𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝐿𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
= 0

30

𝑡=0

 

Quando as medidas de reequilíbrio forem suficientes para igualar o VPL do 

fluxo de caixa a zero, a TIR projetada será igual à TIR contratual, portanto, o contrato 

estará novamente em equilíbrio. 

 

 

Gráfico 2 - Fluxo de Caixa de Concessionárias Municipais de Saneamento  
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Com a predefinição destas premissas de ingressos e saídas para manutenção 

de uma taxa de retorno contratual, a regulação econômica prevê a possibilidade de 

dois tipos de modelos: (i) Rate of return ou cost plus e; (ii) Revenue cap, modelo de 

receita teto. A definição sobre qual modelo utilizar depende muito da estratégia de 

cada regulador no momento da elaboração do edital de concorrência, porém, entre si 

existe uma grande diferença em relação aos incentivos de eficiência. 

Originalmente, muitos contratos, como o do munícipio de Blumenau em Santa 

Catarina, não previam nenhum tipo de modelo regulatório, ou regras pré-

estabelecidas; sequer possuíam uma matriz de riscos no momento do lançamento do 

edital e assinatura de contrato, o que se traduz em um grande risco para a sua 

execução, manutenção do equilíbrio econômico financeiro da concessão e 

estabelecimento de uma tarifa módica a seus consumidores.  
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Portanto, caso se opte por regulação tipo cost-plus abre-se a possibilidade 

para rediscussão de todas as linhas do fluxo de caixa ou variáveis tarifárias, sendo 

uma espécie de “passaporte” para se rediscutir todos os custos do contrato, a cada 

momento de reequilíbrio tarifário previsto, o que inicialmente pode gerar a frustração 

de qualquer condição de custo competitivo encontrado no processo de licitação do 

contrato; mais que isso, como já explicado anteriormente no capítulo 2, este modelo 

não gera ao concessionário nenhum tipo de incentivo a eficiência, uma vez que 

repassa à tarifa todos os custos realizados. 

De outra forma, caso se opte por um modelo regulatório do tipo revenue cap, 

intuitivamente se garante que nada além da demanda e da receita podem ser 

rediscutidos em eventuais reequilíbrio econômicos (vide tabela 5), pois os custos e 

investimentos seriam um risco do concessionário, o que implicaria em um incentivo 

para esse concessionário, uma vez que os custos preestabelecidos em edital de 

concorrência não poderiam variar ordinariamente, sendo positivo para o 

concessionário caso ele possua uma eficiência ainda maior que a estimada no 

momento da licitação e negativa, não recuperável, caso ele não consiga alcançar o 

nível de eficiência de custos preestabelecido em contrato. 

A figura 6, a seguir, apresenta esta diferenciação do que seria uma 

necessidade de aplicação de um modelo regulatório para empresas municipais 

privadas que passaram por processos de licitação e de um modelo regulatório para 

empresas estaduais que não tiveram esta experiência. 
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Figura 6 - Análise das estratégias de Regulação de Empresas de Saneamento no 
Brasil 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Temos de um lado a necessidade de manter condições estabelecidas em 

contrato após a concorrência, com uma possível regulação por um modelo próximo 

ao de revenue cap por exemplo, mas acima de tudo uma regulação contratual com 

regras rígidas; de outro, uma busca incessante por eficiência por meio de incentivos, 

uma regulação discricionária, onde as regras tarifárias são redefinidas a cada ciclo 

tarifário, por meio de um modelo de price cap híbrido por exemplo.  

Sem esta diferenciação clara para definição do modelo tarifário a ser aplicado, 

podem ocorrer inúmeros problemas e discussões tarifárias exaustivas com tarifas que 

tendem a ser crescentes e não módicas, bem como, concessões com grandes 

desequilíbrios econômico-financeiros. 

O caso de Blumenau, em 2014, depois de inúmeras disputas para reequilíbrio 

tarifário e 4 anos do início da concessão, foi assinado o 4° Termo Aditivo contratual, 
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onde foram implementadas duas grandes ações para reequilíbrio futuros tarifários: (i) 

A matriz de risco, anexo I e; (ii) Um modelo de revisão tarifária, anexo VI, além de 

outras tratativas para se equalizar desequilíbrios contratuais anteriores. Este modelo 

estabeleceu regras que aproximaram o modelo do contrato de concessão de uma 

metodologia de revenue cap, onde procurou-se estabelecer limites para os custos e 

investimentos em níveis determinados no processo licitatório. 

No entanto, é importante que outros municípios atentem para estes detalhes 

e que ao licitar suas concessões estabeleçam regras tarifárias claras e implementem 

uma matriz de risco que dê segurança jurídica, para que a captura de eficiências no 

processo licitatório permaneça como legado ao longo de todo prazo da concessão.  

Inclusive a análise de riscos, é prevista na Lei Nacional de Saneamento 

Básico (LNSB), Lei 11.445 no inciso II do artigo 11°, além de recentemente prevista 

na Portaria Nº 557, de 11 de novembro de 2016, em seu inciso I do artigo 6°, normas 

de referência para a elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômico-

financeira (EVTE). 

 

CAPITULO III 

DO CONTEÚDO DO EVTE 

Art. 6º. O EVTE previsto no inciso II do caput do artigo 11 da 
LNSB deve atender aos planos municipais de saneamento 
básico, bem como se recomenda que possua o conteúdo 
mínimo previsto nos Capítulos seguintes desta Portaria. 

§ 1º. No caso de concessões, inclusive mediante parcerias 
público-privadas e de contratos de programa, recomenda-se 
que: 

I - o EVTE explicite objetivamente os riscos inerentes a 
cada parte e as garantias exigidas para assegurar o 
cumprimento das obrigações derivadas destes riscos, 
incluindo os riscos naturais que se apliquem à 
situação;(grifo nosso). 

 

Do contrário, o poder concedente e os consumidores estarão suscetíveis a 

graves erros no momento de reequilíbrios tarifários, processos estes que poderão 
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levar a tarifa para aumentos contínuos e sem exigir níveis de eficiência dos 

prestadores de serviço. 
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5. ANÁLISE QUANTITATIVA – UMA AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA 

 
 

Com intuito de aprofundar a análise dos modelos de regulação tarifária 

aplicados e avaliar a eficiência das concessionárias, foi realizada uma análise das 

informações financeiras e operacionais das principais empresas estaduais e 

municipais do país, partindo de dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento) e complementadas por informações do mercado financeiro, 

quando necessário. 

Estas análises se deram em três formas com diferentes indicadores: (i) Alpha 

de Jensen para as empresas com ações na Ibovespa; (ii) ROIC, return of invested 

capital, ou retorno sobre o capital investido; e; (iii) Análise de eficiência pelo método 

estatístico DEA, Data Envelopment Analysis ou análise envoltória de dados, com 

intuito de identificar as empresas mais eficientes com base em uma cesta de dados 

extraídos do SNIS. 

 

5.1 Alpha de Jensen   

 

A primeira análise se deu com o cálculo do alpha de Jensen, segundo Berk e 

Demarzo (2014) trata-se do termo constante de uma regressão que determina o 

excesso de retorno de uma ação comparativamente a um portfólio de mercado, 

interpretado como uma forma de análise de risco da ação. Segundo Damodaran 

(2015) o alpha de Jensen determina se o investimento em questão possui um retorno 

dentro do esperado, com base no retorno e risco de mercado. 

Para o cálculo deste indicador foram utilizadas as oscilações diárias das 

cotações das três empresas do mercado de saneamento nacional (Sanepar, Copasa 

e Sabesp), concessionárias estaduais, com ações negociadas na bolsa de valores de 

São Paulo, a Bovespa atual B3. Foram também utilizadas informações das variações 

diárias do índice Bovespa, bem como da taxa Selic diária: 

𝛼 = (𝑅𝑝 − 𝑅𝑓) − 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
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Sendo: 

α: Alpha de Jensen 

Rp: Retorno anual da ação  

Rf: Retorno anual do ativo livre de risco 

β: Representa a covariância entre a ação estudada e benchmarking ponderada pela 

variância do benchmarking, ou seja, representa o risco sistemático do ativo estudado. 

RM: Retorno anual do Benchmarking, no caso o índice Bovespa. 

 

As informações organizadas foram usadas para a regressão econométrica 

utilizando o método de mínimos quadrados ordinários (MQO), a regressão apresentou 

os seguintes resultados: 

 

Tabela 12 – Alphas Diários – Método de MQO 

  SABESP COPASA SANEPAR 

Alpha (diário) -0,00012 
   
0,00127327  -0,0002235 

P- Valor 0,85584 0,117064027 0,8958818 

Fonte: Elaboração própria 

 

Apenas a concessionária COPASA apresentou um coeficiente diário positivo, 

em um intervalo de confiança de aproximadamente 89%, as demais concessionárias 

não tiveram resultados significativos a intervalos de confiança de mesmo patamar. 

Os resultados do Alpha por meio de regressão foram comparados com os 

resultados calculados por meio do método financeiro, análise dos retornos financeiros 

com aplicação direta da fórmula do indicador, para posterior comparação entre as 

metodologias analisadas.  
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Tabela 13 – Informações Financeiras das empresas estaduais 

  2016 2017 2018 

Rp Sabesp 52,09% 19,24% 
-

18,58% 

Rp Sanepar - - -7,96% 

Rp Copasa 135,48% 18,88% 18,23% 

Rf 14,18% 10,11% 5,46% 

Rm 38,93% 26,86% 14,43% 

Beta Sabesp 0,86 

Beta Sanepar 0,80 

Beta Copasa 0,76 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 14 - Resultado do Cálculo do Alpha de Jensen – Método Financeiro 

  2016 2017 2018 Período (3 anos) 

Sanepar            -20,63% -20,63% 

Copasa 102,44%       -3,99% 5,94% 105,90% 

Sabesp 16,58%        -5,29%        -31,77% -24,67% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Comparando os métodos (MQO versus Financeiro) para os resultados que se 

apresentaram significativos de um intervalo de confiança aceitável e com Alpha 

positivo (COPASA), temos uma convergência entre os resultados dos modelos 

estudados para o período de 3 anos, conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 15 - Resultado Comparativo do Alpha de Jensen 

  2016 2017 2018 Período 3 anos 

Copasa Financeiro 102,44% 
-

3,99% 5,94% 105,90% 

Copasa MQO 37,80% 161,69% 

Fonte: Elaboração própria 
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Apenas uma das empresas estudadas apresentou um alpha positivo, ou seja, 

retorno acima do portfólio de mercado, esta empresa foi a concessionária estadual de 

saneamento do Estado de Minas Gerais, a COPASA.  

Embora represente uma métrica de risco versus retorno é importante que este 

resultado combine com outras métricas para um conclusão mais aprimorada de 

eficiência da empresa frente ao mercado, para possivelmente ratificar o resultado 

apontado no Alpha de Jensen.  

 

5.2 ROIC - Retorno sobre o Capital Investido    

 

 Outra análise feita para as empresas de saneamento foi a do indicador ROIC, 

do inglês, Return On Invested Capital. Esta taxa de retorno parte da análise do lucro 

operacional líquido depois de impostos, ou em inglês, NOPAT (Net Operational Profit 

After Taxes), sendo este proporcionalizado pelo capital investido no negócio. Segundo 

Berk e Demarzo (2014) o ROIC mede o lucro após os impostos sem influência de juros 

e pode ser comparado com os custos de capital utilizado na empresa (WACC) e 

quando comparado com outros indicadores como o ROE (Return on Equity) e ROA 

(Return on Asset), trata-se de um indicador mais adequado para medir a performance 

do negócio. 

 Para as empresas reguladas de saneamento, o ROIC compara o retorno real 

sobre os investimentos realizados com as taxas de retorno regulatórias definidas pelas 

Agências Reguladoras, o WACC, a fim de verificar se a taxa real de retorno está em 

linha com a teórica, definida pelas Agências dentro dos parâmetros das metodologias 

de regulação tarifária. 

 Fazendo essa análise para algumas das empresas estaduais, as quais 

possuem uma regulação tarifária mais madura, conseguiu- se verificar que algumas 

empresas obtiveram, de 2012 a 2016, um ROIC médio do período, acima da taxa 

regulatória de retorno (WACC), definido pelas Agências Reguladoras, demonstrando 

que podem ter sido mais eficientes e por isso conseguido ganhos acima da taxa 

regulatória. 
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Tabela 16 - ROIC das Concessionárias Estaduais  

ROIC 2012 2013 2014 2015 2016 
Médio 

Período 
WACC 

Regulatório 
Períodos acima do 
WACC Regulatório 

CAESB 3,95% 4,31% 2,09% 6,23% 6,01% 4,52% 8,58% 0 

COPASA 9,89% 9,22% 8,17% 5,91% 7,61% 8,16% 7,94% 3 

SANEPAR 7,09% 7,56% 6,85% 6,46% 8,16% 7,22% 8,62% 0 

SABESP 10,21% 10,57% 7,09% 8,67% 9,11% 9,13% 8,11% 4 

Fonte: Elaboração própria  

 

Pode-se notar que tanto COPASA do Estado de Minas Gerais quanto 

SABESP de São Paulo obtiveram desempenho operacionais (ROIC) acima da taxa 

de retorno regulatório, com maior frequência, enquanto que a concessionária 

SANEPAR do Paraná teve um resultado médio pouco inferior ao retorno regulatório. 

Por sua vez, a concessionária CAESB do Distrito Federal apresentou resultado bem 

inferior, demonstrando que podem haver problemas operacionais, pois aferiu um 

retorno muito abaixo do parâmetro regulatório. 

 

Gráfico 3 - ROIC de Empresas Estaduais de Saneamento 
Fonte: Elaboração própria 

 

Necessário fazer uma ressalva para o resultado da COPASA de 2016, pois os 

valores declarados de EBIT no SNIS estavam mais de 1000% acima dos referentes 

ao ano anterior (8,9 Bilhões em 2016 versus 857 milhões em 2015). Desta forma, o 

valor do EBIT do ano de 2016 foi ajustado com base na variação dos valores de EBIT 
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das demonstrações financeiras (2016 versus 2015), e aplicado no valor declarado no 

SNIS no ano de 2015, resultando em um percentual de 7,61% de ROIC no ano de 

2016. 

Resta claro, que mesmo empresas estaduais, que possuem maior dificuldade 

em gestão de custos por ser empresas de controle estatal são incentivadas pela 

metodologia de regulação econômica, no caso do price cap, a procurar formas de se 

tornarem mais eficientes do ponto de vista operacional e de rentabilidade à seus 

acionistas. A forma para que essas empresas encontrem espaços para ganhos acima 

da taxa de retorno sobre os investimentos podem vir desde uma maior eficiência no 

tratamento de seus custos operacionais até uma estrutura de capital mais eficiente e 

que possibilite um custo de capital menor do que o calculado pelas Agências 

Reguladoras. Exemplo da COPASA que apresentou um ROIC médio acima da taxa 

regulatória (WACC), ratificando o resultado apontado no Alpha de Jensen. 

 

5.3 DEA – Análise Envoltória de Dados    

 

Uma análise complementar se deu para avaliar indicadores operacionais das 

concessionárias municipais e estaduais, de acordo com a disponibilidade de dados e 

a partir destas informações de entrada, juntar com indicadores econômico-financeiros 

com intuito de formar um ranking de eficiência de empresas. 

A metodologia do DEA – Data Envelopment Analysis, visa construir uma 

fronteira de eficiência via programação linear, na qual as empresas medidas são 

alocadas de acordo com a média de seus fatores e a distância da fronteira mede suas 

respectivas eficiências por meio de valores cardinais. Fornece uma medida única de 

eficiência, calculada com a utilização de múltiplos insumos e múltiplos produtos. A 

empresa é mais eficiente de acordo com seu escore, de 0 (zero) a 1 (um); sendo a(s) 

empresa(s) classificada(s) como 1 (um), a(s) empresa(s) eficiente(s), as demais que 

não alcançam o escore 1 (um) encontram esta situação em função de possuir, 

supostamente segundo a metodologia, ineficiências.  

Destaca-se por ser um método não paramétrico, não sendo necessária a 

determinação de uma função para explicar os resultados, bem como, não tendo as 
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implicações de um provável erro nesta determinação. Contudo, por não haver uma 

função, não permite uma avaliação estatística de parâmetros usados. Requer ainda 

que a amostra usada seja bastante homogênea, pois neste método todos os 

parâmetros possuem o mesmo peso, o que ocasionaria distorções maiores em 

funções de possíveis outliers.  

Os dados de cada empresa foram separados entre entradas e saídas, a partir 

das informações disponíveis no SNIS e após uma avaliação de cada informação e 

indicador. O objetivo foi de apresentar o ranking de eficiência a partir de indicadores 

operacionais (entradas) e indicadores financeiros (saídas), tentando posteriormente 

interpretar os resultados, passando pela análise da metodologia regulatória dessas 

empresas e seu contexto geral no setor de saneamento do Brasil.  

Foram formados e selecionados os seguintes indicadores, nos anos de 2015 

e 20167: 

 

Tabela 17 - Indicadores DEA 

 Tabela de Indicadores Entrada Saída 

Perdas de 
Água 

IN051 - Índice de 
perdas por ligação 
(l/dia/lig.) 

AG008 - Volume de água micromedido 
(1.000 m³/ano) / AG006 - Volume de 
água produzido (1.000 m³/ano) 

X   

Tamanho das 
Empresa 

AG002 - 
Quantidade de 
ligações ativas de 
água 
(Ligações)+ES00
2 - Quantidade de 
ligações ativas de 
esgotos 
(Ligações) 

AG005 - Extensão da rede de água 
(km) + ES004 - Extensão da rede de 
esgotos (km) 

X   

Gasto com 
Energia 

AG028 - Consumo total de energia elétrica nos sistemas 
de água (1.000 kWh/ano) + ES028 - Consumo total de 

energia elétrica nos sistemas de esgotos (1.000 kWh/ano) / 
AG008 - Volume de água micromedido (1.000 m³/ano) + 

ES006 - Volume de esgotos tratado (1.000 m³/ano) 

X   

Gasto com 
Pessoal 

FN010 - Despesa com pessoal próprio (R$/ano) + FN014 - 
Despesa com serviços de terceiros (R$/ano) / AG005 - 
Extensão da rede de água (km) + ES004 - Extensão da 

rede de esgotos (km) 

X   

Gasto com 
Prod. 
Químicos 

FN011 - Despesa com produtos químicos (R$/ano) / 
AG008 - Volume de água micromedido (1.000 m³/ano) + 

ES006 - Volume de esgotos tratado (1.000 m³/ano) 
X   

                                            
7 Anos mais recentes disponíveis na série histórica do SNIS, consulta realizada em Novembro e 
Dezembro de 2018. 
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 Tabela de Indicadores Entrada Saída 

Percentual de 
Cobertura 

IN015 - Índice de 
coleta de esgoto 
(percentual) 

IN016 - Índice de tratamento de esgoto 
(percentual) 

X   

Econômicos Margem Líquida 
Margem 
Operacional 

IN066 - Retorno sobre 
o patrimônio líquido 
(percentual) 

 X 

Fonte: Elaboração própria 

A partir desses indicadores, foram formados os rankings de eficiência das 

concessionárias, conforme resultados abaixo: 

 

Tabela 18 - Ranking Eficiência 2016 

Prestador 
Sigla do 

Prestador 
DEA Final 

2016 

Tubarão Saneamento S.A. TBSSA 1,0000000 

Águas Guariroba S.A. AG 0,9999203 

Companhia Águas de Itapema Ltda. CIA de Águas 0,9998565 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo SABESP 0,9998001 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal CAESB 0,9996868 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA 0,9996636 

Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR 0,8316102 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 19 - Ranking Eficiência 2015 

Prestador 
Sigla do 

Prestador 
DEA Final 

2015 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo SABESP 1,0000000 

Companhia Águas de Itapema Ltda. CIA de Águas 0,9999552 

Tubarão Saneamento S.A. TBSSA 0,9999355 

Águas Guariroba S.A. AG 0,9998773 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 
Federal CAESB 0,9998759 

Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR 0,9996805 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA 0,7987705 

Fonte: Elaboração própria 
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Nota-se que várias empresas ficaram muito próximas da fronteira de eficiência 

e que as concessionárias municipais apresentaram um desempenho levemente 

melhor dentro da amostra utilizada, o que poderia ser interpretado de várias formas:  

(i) Estas poderiam possuir uma gestão mais eficiente por conta de sua 

gestão privada versus pública, maior flexibilidade para controle de 

custos e eficiência em investimentos;  

(ii) Possuiriam uma complexidade menor em virtude de sua abrangência 

apenas municipal e por isso conseguem um desempenho melhor 

(operacional e econômico), já as estaduais possuem municípios mais 

pobres e grandes aglomerações como regiões metropolitanas, o que 

pode tornar o controle mais complexo;  

(iii) Uma possível vantagem econômica das empresas municipais em 

virtude da metodologia regulatória aplicada, onde estas empresas 

conseguiriam reter maiores ganhos de eficiência em função do formato 

da regulação exercida (revenue cap híbrido);  

(iv) A regulação que as agências reguladoras estaduais exerce no controle 

das tarifas de concessionárias estaduais pode ser superior ao exercido 

pelas agências locais no controle das tarifas das concessionárias 

municipais, e; 

(v) Mesmo passando por um processo de licitação para encontro do custo 

eficiente dos prestadores, o mercado poderia ainda não ser suficiente 

para que a concorrência de fato capture este ganho ou encontre o real 

custo de prestação do serviço destes prestadores; Muitas 

concorrências possuem um número baixo de participantes, algumas 

apenas um. 

Ainda que a amostra dos dados seja de apenas dois anos para se determinar 

a causalidade de seu resultados, ou, ainda, se este resultados se manterão ao longo 

dos demais anos e que a fonte de dados, o SNIS, se trata de uma fonte declarada 

pelo próprio prestador, é importante seu monitoramento. Pois, os indicadores 

apresentados, podem representar uma alternativa mais factível para avaliar o 

desempenho dos prestadores de serviço de saneamento. Esta avaliação poderia 

servir de meio para uma correta regulação do setor, auxiliando no processo de 
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universalização do saneamento no Brasil, o que passa inevitavelmente por um maior 

incentivo, via regulação, para a eficiência dos concessionários.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS - DESAFIOS DOS MODELOS REGULATÓRIOS 

TARIFÁRIOS EMPREGADOS NO SETOR DE SANEAMENTO NO BRASIL  

 

Uma primeira conclusão deste trabalho, por meio das análises expostas é de 

que existem modelos distintos de regulação a serem aplicados nas empresas de 

saneamento no Brasil (estaduais e municipais privadas), e um desafio comum se dá 

pela necessidade de maior transparência nas regras, riscos e responsabilidades para 

as concessionárias, trazendo maior segurança jurídica e diminuindo as incertezas nos 

processos de reequilíbrios tarifários. Esta busca passa pela introdução de matrizes de 

riscos nos contratos e editais de concessão.  

Uma matriz de riscos bem estabelecida e originada por meio de uma 

regulação de acordo com as características do prestador regulado seria fundamental 

para colaborar com o processo de regulação, diminuindo consideravelmente os riscos 

de prestação inadequada do serviço em prejuízo de seus consumidores. Para as 

empresas estaduais, serviria para ajustar as regras que visariam a busca constante 

dos níveis de eficiência um tanto quanto desconhecidos, para as municipais, garantiria 

a manutenção das condições estabelecidas nos processos licitatórios.  

Estes modelos de regulação econômica possuem objetivos diferentes: (i) De 

um lado uma manutenção de condições estabelecidas em período inicial, durante o 

processo concorrencial, uma regulação contratual por um modelo de revenue cap por 

exemplo, e; (ii) De outro, uma busca incessante por eficiência por meio de incentivos, 

uma regulação discricionária, onde as regras tarifárias são redefinidas a cada ciclo 

tarifário, por meio de um modelo de price cap híbrido por exemplo.  

Por onde é possível analisar um desafio diferente para cada um dos modelos, 

por mais que as empresas estaduais gozem de uma estruturação muito maior de suas 

agências reguladoras, notado pela farta bibliografia criada a respeito das 

metodologias tarifárias empregadas em sua regulação, pois muitas delas, da mesma 

forma que as concessionárias, possuem abrangências estaduais e melhores recursos 

para esse objetivo. Requerem, ainda, uma maior normatização para que sejam 

superadas as assimetrias de informações, visto que o modelo price cap, para que 

alcance seu objetivos, depende de níveis de informações contábeis-financeiras 

bastante detalhados.  
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Para as concessionárias municipais, é preciso avançar na definição dos 

modelos regulatórios no momento do lançamentos dos editais de concorrência, 

deixando clara as regras tarifárias que regerão os contratos. Pois, para que os 

licitantes efetivamente revelem em suas propostas as melhores condições de 

prestação dos serviços, é fundamental que os riscos associados às variações desses 

custos sejam imputados às Concessionárias. Uma vez vencida a licitação, tais 

parâmetros, sob os quais a competição entre as empresas se deu, devem ser fixados 

e levados a cabo ao longo do contrato de concessão.  

Sem estas condições, dificilmente se estabelecerá uma verdadeira 

competição entre os agentes no processo licitatório e mesmo que ocorra, poderá ser 

desperdiçada caso se opte pela metodologia de regulação tarifária incorreta ao longo 

do contrato de concessão. 

A superação de ambos desafios regulatórios também é importante para a 

construção de um setor mais eficiente. Por onde pode-se avaliar a segunda conclusão 

deste trabalho, a construção de indicadores de eficiência para estes prestadores. Os 

resultados demonstraram que os indicadores possuem certa convergência, e portanto 

são bons parâmetros de análise de eficiência, mas seu resultados podem ser de 

conclusão prematura, pois a base de dados proveniente do SNIS apresenta variações 

que podem comprometer a precisão dos resultados. De fato, parece existir 

concessionárias que precisam melhorar sua gestão, principalmente as estaduais, mas 

ainda não parece haver espaço para determinar qual o modelo de empresas 

apresenta superioridade. 

 Finalmente, parece claro também que a regulação no setor ainda se encontra 

recente e pouco desenvolvida, visto que existem outros grupos de prestadores de 

serviços (autarquias municipais) que precisam possuir bibliografia regulatória prática 

para análise. Isto demonstra a necessidade de uma maior abrangência de cobertura 

da regulação e das Agências Reguladoras, onde segundo o Ministério das Cidades 

(2018) apenas 36,6% dos 5.570 municípios brasileiros possuem regulação no setor 

de saneamento. 
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