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INTRODUÇÃO 

A finalidade deste trabalho é abordar o aspecto tarifário 

de extenso problema da populaç~o brasileira, qual seja, o abas 

tecimento público de água e o atendimento de esgotos em nossas 

·cidades. Recentemente, pela dificuldade de encontrar soluções 

locais o problema foi assumido pelo governo federal, com a de 

finição de diretrizes em âmbito nacional. 

A descrição, a análise e as propostas aqui apresentadas 

têm, principalmente, um caráter acadêmico, mas foi buscado um 

enfoqu.e _ prático, para que os resulta dos conseguidos forneçam 

indicações de política tarifária, nesse setor de utilidade p~ 

blica, para· os esquemas de desenvolvimento e de bem estar so 

cial. 

Geralmente o sistema de saneamento básico é exercido por 

um monopólio público, isto é, em qualquer parte do mun~o,a dis 

tribuüç~o de água e o atendimento de esgotos têm sido operaci~ 
( 

nalizados pelo poder público, de forma direta ou indireta. Is 

to se deve fundamentalmente ao tipo de empreendimento, o qual 

exige alto investimento inicial para implantação, e que propo_E 

ciona apenas retornos de longa maturação. 
., 

Ao mesmo tempo, tal 

empreendimento propicia benefícios sociaise economias externas 

de grande expressao, os quais a inicia ti v a privada teria,·. caso 

operasse o sistema, dificuldades de absorver e benefi 

ciar-se diretamente. 
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Assim sendo, também no Brasil, o saneamento está ligado ao 

poder público. Embora este tenha assumido o comando da área, a 

través de empresas de economia mista, ele vem encontrando difi 

culdades na definição e execução da política tarifária para co~ 

patibilizar a necessária amortização dos investimentos coma dis 

ponibilidade de renda das populações atendidas. 

Levando-se em conta a importância desse problema, o escopo 

básico da pesquisa, aqui desenvolvida, é tratar a política tari 

fária e sua aplicação, sob o ângulo teórico, para em seguida d~ 

senvolver urna visão geral das soluções propostas. Estas podem 

ser utilizadas no sentido de definir estratégias no setorde pr~ 

dução de serviços e bens públicos, de modo ampl~e,em particular 

no fornecimento de água e atendimento de esgotos. Outrossim,na 

evolução do trabalho~será indicado que a alocação de recursos e 

conômicos no setor público, para melhor eficiênciade resultados 

deve, sempre que possível, .relacionar-se com os princípios 

~arginalistas·" ·nessa maneira, os benefí:cios sócio-econômicos 

das populações atendidas serão maximizados ao longo Cb te.rl1fO con 

tribuindo para o constante incremento da qualidade de vida e o 

desenvolvimento social. 

No desenvolvimento do trabalho, inicialmente será d~scrita 

a situação do saneamento básico no Brasil, principalmente volt~ 

do para o serviço de água, mostrando-se a preocupaçãodos órgãos 

pÚblicos no setor e o desenvolvimento dos sistemas. Ainda na f a 

se inicial será mostrado o relacionamento do saneamento básico 
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com o monop6lio estatal, assim corno introduzidos e tratados o 

conceito e os objetivos da tarifa. 
·::-;;· .. 

Posteriormente, serão apresentados os processos atuais de 

fixação tarifária com discussão dos métodos clássicosde deterrni 
. -

nação de custos, tentanto-se definir posições e propostas a se 

rem seguidas. Corno resultado, tentar-se-á obter um método mais 

adequado que os existentes, para determinar a rernuneraçao dos 

serviços públicos de abastecimento da água. Esse método. deverá 

buscar a eficiência econômico-social e fornecer urna sisternáti 

ca de determinação. 

Finalmente, com os preceitos estudados, será realizada a a 

plicação desse novo método em urna empresa de sanearnento,da qual. 

possuirnos dados gerais. Esse caso prático sofrerá cornparaçao 

com o processo~ual, através de uma análise de resultados. 

Conclusões 16gicas, com base no trabalho, serão apresent~ 

das tentando de maneira iniciante contribuir para a evolução e 

compreensão do saneamento básico no Brasil e sua tarifação. 
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1. VESENVOLVIMENTO VO SANEAMENTO BÃSICO NO BRASIL 

Para se examinar e dar sugestões à estruturade remuneração 

dos serviços de saneamento básico no Brasil, necessário se faz 

o conhecimento histórico-institucional e do desenvolvimento da 

política nacional no setor, mesmo que de forma sucinta. 

1.1. O Pa~~ado e o InZe~o da Evolução 

Desde mui tas décadas os serviços de água e esgot.C's, prestados 

à população brasileira,enfrentam grandes dificuldades, com defi 

ciências no abastecimento de água e na captação de esgotos. Em 

hora os grandes centros urbanos possuíssem instalações de sanea 

mento básico, estas se localizavam na parte centraldas cidades, 

nao dando condições· para a periferia contar com tal benefício. 

Nos centros menores, muitas vezes, tais instalações inexistiam 

ou eram precárias. Ainda que a operacionalização do sistema es 

tivesse ligado ao poder público, este,por várias razões,masprin 

cipalmente por falta de recursos, nao conseguia suprir satisfa 

toriamente as necessidades. Ao mesmo tempo, pouca ou nenhuma di~ 

posição ocorreu por parte das empresas privadas em investir ou 

-·participar neste tipo de empreendimento, ou seja, no saneamento 

.básico. Como solução, cada cidade,com o auxílio ou não, do P9. 

-der público central, implantou seu próprio ·sistema de captação, 

tratamento e distribuição de água, assim corno, em rnuitornenor es 

004 



/ 
". . 

1 cala, captação e tratamento de -esgotos. 

Esta situação caracterizou toda uma epoca no saneamento bá 

sico, cujos aspectos principais eram: 

- falta de planejamento a nível nacional; 

deficiências administrativas e operacionais com inadequ~ 

ção dos serviços prestados e alto grau Q.e empirismo; 

~-- âplicação errônea dos recursos, com dificuldades para o 

atendimento e ampliação do sistema e sem nenhum sentido 

de continuidade; 

~ecursos insuficientes e pulverizados; 

- visão estritamente loc·al (ou regional) dos problemas; 

~implantação do sistema de esgotos mal dimensionado, sem 
) 

nenhuma orientação e consideração ao destino final, ini 

ciando ou criando sérios problemas de poluição, e 

~ indefinição na política tarifária, não remunerando conve 

nientemente os serviços prestados e não dando auto-susten 

tação ao sistema. 

1 ve~nece~6~4io ~e 6az de~c4eue4 o 4elacionamento ent4e ~a 
neamento bâ~ico e ~aúde pública. 

A ~ituaçao b~a6ilei4a na â4ea de 6aneamento bâ~ico e~ te4 
mo~ quantitativo6, atingiu te4mo6 ala4mante~ na dicada de 60: 
con6o4me podemo6 nota4 no G4â6ico 2. 
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Este panorama transcorreu até poucos anos atrás, apesar de 

- 1 algumas tentativas isoladas para soluçao. 

Depois de históricos e ingentes esforços, a situação nacio 

nal no campo do saneamento básico começou a ser encarada com sé 

rias intenções. Em 1967, sob a coordenação do Banco Nacionalde 

Habitação,foram criados os fundos estaduais de água e esgotos,e 

orghnizados os programas estaduais trienais. Estes discorriam 
) - ~ . 

sobre a execuçao do saneamento basico nos estados ,e aqueles g~ 

rantiriam,em parte, os recursos financeiros. 

Em 1971, após três anos de participação do Ministériodo In 

terior, ocorreram as mais profundas alterações na politica de 

saneamento básico no Brasil, com a implantação do PlanoNacibnal 

de Saneamento - PLANASA. Propunha este, a nivel nacional e em 

colaboração com os estados, coordenar e ativar o setor. 

1A. ~~tuação de~e~ita não ~e limitava apena~ ao B~a~il, a~ 
~.i.m e que, o~ paZ~e-6 ame~ieano-6 ~eeonheeendo a .i.mpo~tâne.i.a· do 
~aneamento pa~a o de.6envolv.i.mento, ~euni~am-.6e em Punta del E~ 
te, U~ugua.i., em 1961. Ne~ta ~eun.i.ão t~ata~am o p~oblema, e eon 
juntamente ói~ma~am eomp~omi-6.60 at~ave-6 de c~~ta-doeumento e~{a 
beleeendo d.i.~et~ize-6 e meta-6 p~io~.i.tá~ia~, a .6abe~: at.i.ngi~ 70l 
da população u~bana eom o-6 ~e~viço-6 de água e e.6goto.6, e atende~ 
50% da população ~u~al eom água potável e ~i.6tema.6 de e.6goto.6. 
No B~a~.i.l algun~ ano-6 depoi-6 (1967), at~ave-6 do Vee~eto-lei n9 
!DO ~ieou e.6tabeleeida a eompet~ne.i.a do Mini.6te~.i.o do Inte~.i.o~ 
na condução do .6 aneamento bá.6ieo no pa.Z-6. E.6te. ene~epou o B1VH -
Baneo Naeional de Habitação -de diaano.6t.i.ea~ a ~ealidade e .6u 
geJÚ~ a .6olução do p~oblema, no ·.6ent.i.do de pa~ant.i.~ a ex.eeuçao 
do-6 .6Vtviço.6 de água e e.6po:to.6. Maio~e-6 expUeaçÕe-6 podem .6e~ e.neoiWLa.(la-6 
em "Fo~a-6 de Remune~ação de S~viço-6 de Ápua e E.6poto.6" de NeU6a M.A.- }u.,.. 
.Uano, 19 7 6 .• 
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1.2. O Plano Naeional de Saneamento 

O saneamento básico foi considerado prioritário no "I ·Pla 

no Nacional de Desenvolvimento". O Banco Nacional de Habitação 

através do PLANASA procurou resolver definitivamente os probl~ 

mas de planejamento e investimentos no setor, definindoas estr~ 

tégias e as táticas.a serem adotadas a longo prazo, em ação in 

tegrada às administrações estaduais. 1 

O PLANASA desde sua fundação te.m as seguintes cara:cterísti 

b - . 2 cas as1cas: 

a) - O PLANASA está estruturado em planejamento sistematizado e 

em programaçao global, constituindo cada estado a base geb 

gráfica e política para o seu desenvolvimento. Como plano 
--

nacional, resultante da integração de programas est~duais, 

cujo ritmo de execução é ditado pelos respectivosgovernos, 

o esforço é concentrado no equacionamento financeiro e na 

coordenação e orientação das entidades que integram o Sis 

tema Financeiro do Saneamento - SFS. Enquanto o PLANASA sin 

tetiza uma política de Governo, o SFS empresta-lhe o supoE 

te institucional, financeiro, administrativo, técnicoe op~ 

racional necessário à consecução dos objetivos e metas do 

plano. 

1Em 1975 o PLANASA ~o6fteu fte6o~ma6 em alguma~ di~po~iç~e~ 
e ftede6iniçÕe6 da~ meta~ a ~e~em atingida~ no~ ~e~viço~ de ~gua 
e e~goto~, ma~ nao modi6ieou ~eu~ p~ineZpio~ e objetivo~. 

2 Revi~ta VAE nQ 112, 1977. 
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b) - O equacionamento permanente dos problemas de saneamento bá 

siqo tem como suporte financeiro, linhas de financiamento 

do BNH e os fundos estaduais de financiamento para as o 

bras de saneamento, estes representados pelos FAEs {Fundo 

de Financiamento para Água e Esgotos). A rotatividade dos 

recursos dessas entidades representa a garantia do atendi 

mento permanente às comunidades brasileiras, não só para ~ 

quipá-las no momento, mas também, para as necessárias ex 

pansoes futuras dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotos sanitários. 

c) - Os financiamentos concedidos para a execuçãodos programas 

estaduais, integrantes do PLANASA, possuem prazo de -caren 

cia de 36 meses, que excepcionalmente pode ser ampliado p~ 

ra até 54 meses, e amortizações de dezoito anos. Os juros 

do BNH variam para cada Estado, desde 2% até 7% ao ano,sen 

do determinados em função de características previstas na 

regulamentação dos financiamentos. Ao mesmo tempo, os re 

cursos provindos do FAE têm remuneração de 4,5% ao ano. Pa 

ra certos financiamentos do BNH que visam a estimulara exe 

cução de sistemas de abastecimento de água em comunidades 

de pequeno porte, os juros sao reduzidos para 2% ao ano p~ 

ra qualquer Estado. O mesmo ocorre com os recursos do 

F~. 

d) - O investimento, quando totalmente suportável pela empresa 

estadual de saneamento, sob a forma de. empréstimo, compoe-

se de 50% do BNH e 50% de recursos do FAE. Quando a empr~ 
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sa estadual têm condiçÕes, participa com 25% do investimen 

to e o BNH e FAE entram com o restante. Nos estadosemque 

o citado investimento ultrapassa o financiamento máximo e 

conomicamente suportável pela empresa de saneamento, a di 

ferença é coberta com·recursos a fundo perdido1 que podem 

ter origem federal, estadual e mesmo, em determinados ca , 
sos, municipal. Os PAEs são alimentados pelos estados atr~ 

vés de integralização com·recursos não excedentes a 5% de 

suas receitas tributárias (RTE). No caso da participação 

do Governo do Estado, mesmo somada aos retornos do PAE, se 

tornar insuficiente, o BNH, mediante operação financeirasu 

plementar, ajustada com o próprio governo estadual,parti -

cipa com os valores necessários à formação da contrapart~ 

da de 50% do PAE. 

O Gráfico 1 apresenta o funcionamento programado dos PAEs, 

indicando sua evolução ao longo do tempo. Por este gráfico, vi 

sualizamos a crescente demanda dos recursos necessários para as 

empresas e a plena integralização inicial do PAE;pelos governos 

estaduais. Com o transcorrer dos anos a complementação dos re 

cursos pelo Estado será continuamente decrescente em virtude dos 

retornos crescentes do PAE. 

1 Recu~4a4 a 6unda pe~dida ~ep~e4entam a4 inve4timenta4 n~a 
~eembol4~uei4, ~ealizada4 pelo E4tado em emp~e4a4 p~blica4. 
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Gráfico 1 - EVOLUÇÃO PROGRAMADA PJI.RA O FUNDO DE FINANCIA!'~ENTO 

PARA ÂGUA E ESGOTOS (FAE) 
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Fonte - Revista DAE n9 112, 1977. 
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e) - competem às empresas estaduais de saneamento as açoes· exe 

cutivas concernentes ao PLANASA e delas, depende a viabili 

zação das programações estaduais. A consolidação dessas em 

presas em bases empresariais modernas e racionais está di 

retamente ligada ao pleno êxito do próprio plano em cada 

estado. Nesse,sentido, .modificações fundamentais estão sen 

do realizadas no processo, até bem pouco tempo vigente, 

de administração dos serviços de água e de esgostos, me

diante a revisão de velhas estruturas e hábitos. Atualmen

te, opta-se pela consecução dos conceitos que visem à con 

solidação da auto-sustentação das empresas e .à exploração 

industrial dos serviços de água e esgotos. 

Com tais características, o PLANASA se dispôs a modificar 

a tendência de crescimento nos serviços do saneamento básico, 

voltando-se,de maneira inicial, principalmente à população ur 

bana e visando o abastecimento de água. Em fase seguinte procu 

raria atender os serviços de esgotos e a população rural. O Gr~ 

fico 2 apresenta-nos o crescimento histórico de 1940 a 1967 e 

a tendência para os anos seguintes, relacionando população ur 

bana e população realmente abastecida. 

Após vários anos de sua implantação, o PLANASA conseguiu 

resultados razoáveis,· já que, ao final de 1975, 1093 municípios 

estavam integrados ao mesmo. Este número incorpora cerca de 

35% das metas de fornecimento de 1980 relativamente ao número 

total de cidades do Brasil. No tocante às regiÕes metr6polit~ 

nas, cuja população em 1980 será igual a 50% da população urb~ 

bana do País, a proporção era de apenas 60% em 1975, pois, dos 

o 11 



Gráfico 2 - EVOLUÇÃO DO A.BASTECH1ENTO DE ÁGUA NO BRASIL E!-1 RELA 

ÇÃO Â POPULAÇÃO 
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1 117 municípios, 70 se encontravam integrados ao plano. 
. . . 

O Mapa 1, a seguir apresentado, ~'ilustrará a situação do abas 

tecimento de água nas várias regiÕes da União, relacionandoa po 

pulação urbana abastecida e a população urbananão abastecida em 

1967. 

Ficou claro,pelo PLANASA,o propósito governamentaldesuprir 

com água potável e saneamento toda a população brasileira i~ 

dependentemente da viabilidade econômica de cada projeto isola 

damente. 

Na constituição do PLANASA foram definidos os objetivos no 

intuito de atingir as metas necessárias e possibilitar a conti 

nuidade dos empreendime;ntos no saneamento básico. Nesse senti 

do, o PLANASA tem definido os seguintes objetivos permanentes: 

desenvolvimento de programas de pesquisa, treinamento e assis 

tência técnica; 

eliminação do déficit e manutenção permanente do equilíbrio a 

tingido entre a oferta e a demanda de serviços no campo de sa 

neamento básico; 

- instituição de política tarifária compatível com as possibil! · 

dades dos consumidores e com a demanda de recursose serviços, 
• 

de forma a obter equilíbrio permanente entre receitas e desp~ 

sas; 

- auto-sustentação financeira do setor de saneamento básico, a 

través da evolução dos recursos a nível estadual (FAE) , e -~ 
- desenvolvimento institucional das corr.panhias estaduais de sa 

1 A.tbe.JL.to K.tumb, Plano Nac.iona.t de. Sane.ame.vt.to Bá-6-<..c.o - PLANASJo1 

9Q CongJt.e-6.60 BJt.a-6-tleino de. Enge.nhaJLia S~ni.tãJLia - Be..to Honizon
.te, 1977, 
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Hapa 1 - DISTRIBUIÇÃO DA SITUP.ÇÃO DO ABASTECH1ENTO DE ÁGUA EI1 

' RELAÇÃO A POPULAÇÃO URBANA E!-1 19 6 7 

REGIÃO NORTE (AMAZÔNICA) 

(!!}e Manaus 

(Déficit= 51,8 %) 

REGIÃO 
CENTRO-OESTE 

~ 
(Déficit= 63%) 

e . ras 1a Cuiabá ~- 8 11 . 

.e 

{Déficit=52,8 %) 

LEGENDA 

~ POP. URBANA ABASTECIDA 

<) POP. URBANA NÃO ABASTECIDA 

Fonte - BNH - Sistema Financeiro de Habitação - Relatório sobre 

AbasteciiP.ento de Ji..gua - Equacionamento em Nível Nacio 

nal· - 1971. 
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neamento básico, através de programas de treinamentos eassis 

tência técnica. 

Pelos objetivos apresentados, destaca-se a importância de 

nosso trabalho de análise, o qual se propõe discutir alguns 

fatores econômicos, produtivos e sociais, no contexto da poli 

tica tarifária,levantando metodologicamente possibilidades de a 

tingir o equilíbrio entre receitas e despesas nas empresas de 

forma economicamente aceitável e "justa". 

1. 3. A.& Companhia..& de Sa.nea.me.ri.tO Bá..&,.{_c.o 

Conforme previsto, no PLANASA, foram ci:i·adas· companhias es 

taduais para que, de forma planejada e centralizada, promove~ 

sem o atendimento às crescentes necessidades dos estados no cam 

po de saneamento básico. 

~ As principais fontes de recursos dessas companhias sao os 

empréstimos, através do BNH, dos fundos estaduais e do fundo pe_E. 

dido vindos dos governos Federal e Estadual. 

Embora caracterizadas como empresas, as entidadesde sanea 

mento têm finalidades sociais e o esforço que ora se desenvol 

ve é no sentido de que, no menor prazo, com um mínimo de cus 

tos, seja proporcionado o máximo de benefícios às populações. 

Para que esses objetivos sejam alcançados~ impõe-se a integr~ 

çao adequada de· fatores poli ti cós, técnicos, econômico-financei 

ros e administrativos. 
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Em síntese, às empresas estaduais de saneamento estão atri 

buídas as seguintes responsabilidades e funções principais: 

- promover a elaboração de estudos e de projetos e a execuçãode 

obras e serviços; 

- prestar serviços à população ·mediante a administração e opera 

ção racional dos sistemas de abastecimento de água e dos ser 

viços de esgotos sanitários, com vistas ao controle da polu~ 

ção das águas; 

racionalizar procedimentos técnicos, administrativos, econômi 

co-financeiros e operacionais; 

- manter equilíbrio entre receitas e despesas com menores cus 

tos aos usuários; 

programar a implantação ou expansao dos sistemas no sentidoda 

consecuçao das metas do PLANASA, e 

- manter, em caráter permanente, o equilíbrio atingido entre de 

manda e oferta de serviços. 

Em que pese a semelhança de seus objetivos e de configur~ 

çao jurídica, as empresas estaduais de saneamento possuem, con 

tudo, peculiaridades que as distinguem entre si e de outros or 

gãos prestadores de serviços públicos, conforme alguns aspectos 

a seguir apresentados, que devem ser levados em conta na deter 

minação tarifária: 

- número de municípios e distribuição da população urbana de c~ 

da Estado, fatores de formação histórica e cultural, níveisde 

educação e renda, quantidade e qualidade de recursos humanos, 

tipos de mananciais e distâncias destes ao centrosde consumo, 

meio de comunicação, transporte, energia elétrica, distân~ia 
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dos centros fornecedores de. insumos; 

- volume de investimentos realizados e a realizar no setor, 

vel de atendimento à população urbana, taxas deseu crescimen 

to, capacidade instalada dos sistemas existentes, problemasde 

saúde pública e prioridades regionais, e 

estágios em que se encontram as empresas no que se refere 
~ as 

fases de execução de obras, maturação de investimentos e op~ 

raçao de sistemas. 

Com a criação das companhias estaduais, verificou-se ampla 

modificação em relação ao conceito anterior, quando os 
. . ..,. .munJ.cJ. 

pios, quase sempre, isolados e empiricamente tentavam resolver 

os crescentes problemas de saneamento. Agora, a unicidade de 

planejamento a nível estadual, o caráter empresarial nas solu 

ções e o enfoque sócio-econômico começam a ser respeitados, com 

vantagens nítidas em ·relação ao estado prévio. 

·, 
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2w PRINCfPIOS VA POLfTICA VE REMUNERAÇÃO 

Nesta fase do trabalho trataremos dos aspectos fundamentais 

para a elaboração de um sistema de remuneração dos serviçosde s~ 

neamento. Assim, levantaremos os problemas conceituais de viabi 

lização dos sistemas de prestação de serviços na áreado saneamen 

to e as diretrizes para a remuneraçao dos mesmos. 

' 
2~1. O A~pecto Mdnopdll~tléo do~ Se~vlço~ P~bllco~ 

Os serviços públicos comumente estão ligados às entidades 

estatais ou ao próprio Estado, com caráter aparente de um mono 

pólio estatal. Por conseguinte, torna-se oportuno levantar al 

guns aspectos relevantes deste importante segmento de mercado. 

O monopólio estatal é um caso particular de concorrência 

~perfeita na teoria micro-econômica, ou seja, assim como o mo 

nopólio particular, o monopólio estatal traduz uma ineficiência 

no mecanismo de mercado ocasionada, neste caso, pela retrata-

ção da iniciativa particular ao atendimento e a realização de 

investimento em setor de produção.ou prestação. de serviços. 

Conforme notamos na teoria econômica, 1 o monopólio estatal 

é produtor exclusivo do bem ou serviço correspondente,sem substi 

tuto próximo e que .assume considerável controle sobre os preços. 

1Pa.ll.a. ma.lo~e.6 de:ta.lhe~, ve~ '~nt~odu.çã.o a. Anâ.ll~e Econômic.d' 
de Paul· A. Samu.el~on, 191?. 
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.-

-··A-difer.enciação capital-no "confronto- entre os dois tipos de 

·monopólios, r'eside na direção de seus -objetivos. Na verdade pQ_ 

de-se dizer que ,teoricàmente,o objetivo básico do monopólio pa_E 

ticular é a maximização do lucro, 1 ao passo que, no monopólio e~ 

ta tal, Q obj:et:iilo ou · ponto fundamental é a maximização do bem 

estar social. ~ portanto, supri:r~lida, neste último, uma das hip§ 

teseq fundamentais da -teoria da "concorrência" monopolística ,qual 

seja, a da maximização dos lucros, o que refletir-se-á deciSiva 

mente na política e estrutura de remuneração da empresa. 
- 2 Conforme exposto por Dessus, os monopólios estatais di vi 

dem-se em dois grupos distintos, caracterizados respectivamente 
•, 

por um teor "econômico" e porurn.aspectode"bem estar social". Den 

tro do pr~eiro· grupo, encontraríarr:os àquelas empresas qu.:.se in 

discerníveis, em seus principies políticos, das empresas priv~ 

das,- obj_etivando atender aspectos econômicos, isto é, empresas de 

fornecimento de energia elétrica, saneamento básico, transportes 

coletivos, etc. No segundo grupo, encontraríamos as empresas es 

tritamente dirigidas ao atendimento de objetivos sociàis, como 

saúde pÚplic'a, educação, etc. 

1t a.qu.i de.J.Jne.c.e./~--6â.Jt.-Lo me.nc..-Lona.Jt.: a. di-6c.LL-~--6ã.a qu.a.n.t~ ã. Jta.. 
c..-Lona.l.-Lda.de. e.c.on~~ic.a. do pJtodu.toJz. monopol.-L--6-ta. ao apelo de plte.-6-t.I 
gio e o 11 -6-ta..tu-6 11 -6oc..<.a.l ou. ainda. do eventual a.n.ta.go·:-ümoe.n.tJte.ma 
xim.i.za.çã.o de. luc.Jto-6 de. longo e c.uJt.to pJtazo; ~ -6u6ic..<.en.te. paJta o~ 
molde.--6 de a.boJtda.ge.m p!te.J.Je.n.te. a.-6-J.Ju.m.-LJtmo~_~u~ o monop5l.<.o p~t.i.va.do 
-6e.gu.iJtâ. o obje..t.<.vo p!te.c.Zpuo da. maxim.-Lza.çã.o do-6 lucJto-6. Ve.Jt M.H. 
Simon.-6e.n, 'Te.oJt.i.a M.i.c.Jtoe.c.onôm.<.c.a'; vol. 4. 1969. 

2Gab,úe.l Ve.-6-6 u-6, "The Ge.ne.Jtaf.. PJt.-i..l1c..-trf:e.õ 
PubUc. U:ti.L{;t.[e6" in l\ila.Jtginal Co..t:.t PJtic.ing b1. Flw.c..t:.cc.e, 
PJte.Yt.tic.e. -Hill~ Inc.; EngleJ.uaod Clit\ f6, rJ. J.; 19 64. 
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No estudo em pauta, ater-nos-emos às empresas monopolísticas 

de cunho dito econômico, irrelevando-se as empresas de caracte 

rísticas humanitári~s· Isto posto, em virtude destas últimas,fr~ 

quentemente, não possuirem remuneração às suas prestações õe ser 

viços. 

Cumpre-nos explicitar que, sob o regime de monopólio estatal, 

as tendências da política econômica governamental afetam decisi 

vamente o funcionamento interno da empresa. Fato este que, evi 

dentemente, não ocorre diretamente na empresa privada, a nao ser 

como reflexos posteriores. 

Dessus (1964) destaca as seguintes proposições básicas da 

poli tica do monopólio, que devem estar presentes ou serem considera_ 

das para a definição do esquema remunerador dos serviços monop~ 

lísticos do setor público: 

- o monopólio tem por pressuposto fornecer às indústrias que pe~ 

manecem em concorrência entre si e a consumidores diretos, que 

atuam sob restrições econômicas; 

- o Estado não se abstém de introduzir esquemas de desenvolvimen 

to de longo prazo, para influenciar preços ou impor condições 

de natureza social; 

- se a receitas de vendas nao cobrirem os custos totais, ocasio 

nando déficit,
1 

tal déficit deverá ser financiado pelo Estado 

que dSspõe de sistema de taxação e cuja operação não perturba 

1se o p~eço de venda 6o~ ba~eado no eu~to ma~g~nat deve~â o 
eo~~e~ dê6~e~t, po~4,o ~~~tema e~ta~â 4ob eond~çÕe4 de ~eto~no 
c~e~cente, eon6o~me expt~e~ta~emo~ po4te~~o~mente. 

Ob4e~ve-~e ent~etanto que, ~e a emp~e4a ~e eompo~ta~ eom ea 
JtacteJt.Z4~~ea~ e~t~~tamente monopo!L~ta4, o pon.:to de equ~t-Ib~~o ~ 
levante e aquele onde a ~eee~.:ta ma~g~nat ~e ap~ox~ma do eu~to ma~ 
g~na~. 1~.:to ê, a emp~e~a a~nda obte~~a lue4o em 6unçao do p~eço 
un~.:ta~~o e a demanda 4eJt~~ ~~gn~6~eat~vamente g~tande. 
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o mecanismo de preços, e 

- o conceito de marginali~ade deve se restringir às macro deci 

sões, quanto aos agentes econômicos, o que sublinhaa dependê~ 

cia da política do monopólio à estrutura global. 

Portanto, podemos inferir que, para a remuneraçao dos ser 

viços de água,o aspecto institucional do monopólio estatal e o 

seu relacionamento exógeno, são al tamen.te: .r.e~evan_te no sentido do 

sistema atingir os objetivos econômicos e sociais desejados. 

2.2. A Viabilidade da~ E~p~e~~~ E~taduai~ de Saneamento B~~ico 

Na prestação de serviços públicos, através das diferentes 

entidades monopolísticas estatais,conforme.já demonstrado, revé 

la-se como ponto primordial a maneira de viabilizaçãoe continui 

dade do empreendimento. No caso particular dos serviçosde água 

cujo aspecto de remuneração é nosso objetivo, a viabilização e 

continuidade dos sistemas sãq_. possl.:vei:_s...: t~ela remuneração direta dos 

consumidores e/ou pela participação financeira do Poder PÚblico. 

Anteriormente ao PLANASA,as empresas de saneamento no Bra 

sil contavam com receita provinda da remuneração direta dos ser 

viços pelos consumidores. Porém, como esta normalmente era in 

suficiente, ocorria inúmeras vezes a necessidade ·dos governos 

arcarem com a cobertura dos déficits, através de recursos a fun 

do perdido, sem nenhuma previsibilidade. 

Com a implantação do PLANASA, novos princípios foran intro 

duzidos. A garantia do cumprimento dos objetivos e metas ficou 
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condicionada à viabilidade econômico-financeira das empresas es 

taduais de saneamento básico, as quais deverão dispor de recei 

tas suficientes para atenderem às despesas de operação e manute~ 

ção, e às decorrentes de investimentos financiados. Entretanto 

a viabilidade econômico-financ~ira de cada projetofoi substitui 

da pela viabilidade global da empresa, procurando-se, ao mesmo 

tempo, possibilitar o atendimento aos consumidores de menor ren 

da ou menor consumo, através de um sistema de remuneração dife 

renciada e compensatória. Este sistema colocaria a remuneração 

em função do consumo, estabelecendo um valor suportávelpelas fa 

mílias mais humildes para um consumo minimo. 

Assim, as companhias estaduais operadoras dos sistemas es 

tabeleceram um esquema de arrecadação dos serviços prestados, o 

qual gera possibilidades de operacionalização, continuidade 

e ampliação do atendirnento. Esi;e sistema fundamentou-se na co 

.bertura das despesas. 

Quanto aos investimentos necessários para ampliação, os quais 

-excedessem às disponibilidades das companhias, devem ser previstos 

e fixados em função do montante máximo de financiamento suporta 

do pelas empresas e das suas reais necessidades de ampliação. 

Por outro lado, os governos Federal e Estadual entram com 

·os investimentos a fundo perdido, caso seja necessário. Entre 

tanto, estes. devem estar contidos em mna previsão. 

Atualmente, dentro da filosofia do PLANASAas campanhas es 

taduais de saneamento devem ter sua viabilidade fundamentada nas 

receitas auferidas. Viabilidade esta.advinda do equilibrio en 

tre a receita operacional (RO) e as despesas de exploração -{DE) 
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somadas ãs despesas financeiras (DF). Assirn,devernbuscar obter: 

RO = DE + DF 

A receita operacional representa as receitas auferidas, e~ 

primindo a arrecadação geral da companhia provinda da operaçao 

dos serviços prestados. Por conseguinte, a receita operacional 

é urna funcão do número de economias, isto é, número de lia ações, . _, . 
da quantidade consumida e da remuneração. 

Por outro lado, as despesas de exploração sao formadas pe 

las de operação, de manutenção, comerciais, adrninistrativas,fi~ 

cais e depreciação. 

As despesas financeiras sao cornpostaspelas amortizaçõesdas 

despesas de instalação e de organização, pela provisão para de 

vedares duvidosos e pela remuneração do investimento r e 

conhecido. 

Embora com a implantação do PLANASA tenha se ·iniciado urna 

nova filosofia no desenvolvimento dos serviços de saneamento, a 

remuneração dos mesmos, conceitual e praticarnente,foirelegada a 

segundo plano. Assim é que, para·· ilustrar este esquecimento, des 

tacamos alguns pontos,até hoje,não plenamente consensuais: 

a) - O equilíbrio entre receitas e despesas pode ser obtido de 

várias maneiras. Então, quais são os fatores que devem en 

trar no custeio e em qual proporção? 

b) - Devem os investimentos necessários para futuros consumido 

res serem pagos direta ou indiretamente pelos atuais? 

c) - Pela estrutura social se compreende a existênciade difere~ 

ças entre os consurnid<?res, tanto no poder de pagamento, c~ 

mo na quantidade e características de consumo. Corno, então, 
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considerar e ponderar tais fatores? Os mitodos usados sao 

justos? 

AquÍ, mais uma vez, pode ser ressaltada a importância de 

nosso estudo, pois pretendemos formular e analisar um sistema c~ 

paz de contribuir, conceitualmente, para o desenvolvimentoda f~ 

losofia de remuneraçao dos serviços e dar indicações para o com 

portamento prático. 

2.3. A Remune~ação do~ Se~v~ço~ 

No regime da concessão dos serviços públicos, principalmen 

te nos serviços de água e esgotos, a remuneração dos mesmos, a 

través da tarifa, possui importância altamente relevante sob o 

aspecto jurídico e sócio-econômico. 

Quanto ao aspecto jurídico ocorrem controvirsias na nature 

za jurídica da tarifa. ~ ela um tributo ou um preço? Em sen 

do tributo é taxa ou imposto? Em sendo preço terá característi 

ca 'de preço de mercado, público ou político? ~ a tarifa de na 

tureza pública ou privada? No tocante ao aspecto sócio-econõ~i 

co alguns pontos são também obscuros e não consensuais. Todos· 

têm direito aos serviços? A que preço? Quais itensde custosen 

trarão para determinar sua remuneração? 

Segundo correntes dominantes hoje em dia, as receitas do 

Estado em qualquer de suas esferas podem ser distinguidas em re 

ceitas derivadas e receitas originárias. 

As receitas derivadas correspondem aos tributos englobando 
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impostos, taxas e contribuições de melhoria. Caracterizam-sepe 

la obrigatoriedade de que se reveste o seu pagamento, desde que 

legitimamente instituídas e cobradas. 

As receitas originárias correspondem aos rendimentos aufe 

ridos pelo Estado, de forma direta ou indireta, em decorrência 

dos bens oferecidos ou serviços prestados. Tais receitas nao 

sao enquadráveis entre os tributos e sua origem tem caráter vo 

1 t
... . 1 un ar1o. 

No Brasil, alguns serviços de utilidade pública são entregues 

a empresas que funcionam, aparentemente,como entidadesprivadas2 

e·recebem a concessão do atendimento ou exploração dos mesmos. 

Essa prestação de serviços é, normalmente, remuneradaatravés de 

preços baseados nos custos operacionais da empresa. 

Na remuneração dos serviços de água e esgotos existe juri~ 

prudência firmada co;ffi argumentações favoráveis à taxa e à tarifa. 

Embora o assunto seja polêmico, existe acentuada tendência na a 

- - 3 ceitaçao das tarifas representarem tal remuneraçao. 

--------·------
1 
Ne.u~.>a. H.A.Ju...t-i.ano ,;foJtmal.> de. Re.rnu.ne.tr..aç.ã.o •• • " o p c.it. 

2 Sã.o ai.> c.onhec.-i.da!.> e.mp.tr..el.>a.l.> pú.b..t-i.c.al.>, de. ec.onom-<.a. m-i.~.>ta., pa.~'t~ 
e~.>tata-i.J.> ou. l.>oc.-i.e.da.de.!.> a.nôn-i.rnal.> c.om pa.tr..t-i.c.ipa.ç.ã.o do!.> gove..tr..nol.>. 

3como e.~.>c...ta.tr..ec.-i.me.nto qu.e.Jte.mol.> .tr..e~.>J.>a..tta.tr.. que, du..tr..ante. mu-Lto 
tempo a~.> qu.ant-i.al.> lt.e.c.e.b-i.da~.> t)o.tr..am c.on~.>-i.delt.ada.!.> ~axa~.>, ma.!.> atu.a...e. 
mente e~.>ta te.ndênc.-i.a ê c.onde.nada., polt. muito~.>, '->e.ndo c.alt.a.c.te..tr..~zã 
da. pe..to d-i.lt.e.~to t)-i_na.nc.e.~lt.O C.OmO ~a11..-i.t)a1.> OU. plt.eÇOI.> pÚ.b..t-i.c.ol.>. Tã 
xa. ê t~t-i.bu.to e l.>ome.nte o E~.>ta.do ~em c.ompetênc.-i.a pa.11..a -i.n~.>t~tu-i.n 
t.tr..-i.bu.to~.>. Taxa. ne.c.ei.>J.>ita ~.>e.tr.. in~.>titu.lda. em ..te.i, pai~.> ~e.ndo u.m 
t.tr..ibu.to ~.>u.bo.tr..dina-~.>e ao plt.inc.Zp-i.o da ..te.ga..tida.de, e.~.>tatu.Zda na 
Con~.>t-i.tu.-i.ç.ã.o. Ta~t~óa. ê p11..e.ç.o pú.bLi..c.o, nã.o ê t~tibu.to,pode.ndo~.>e.Jt 
in~.>t-i.tu.lda. ou. c.ob~ta.da po11.. e.nt-i.dade de. a.dm-i.~~l.>tlt.a.ç.ã.o d~lt.e.taou. in 
di.tr..eta. ·Em ~.>Znte.~.>e, o P~tot). Ca.-i.o Tá.c.Lto .tr..e..ta.ta.: "taxa. ê o c.u.'i 
:te.-i.o do~.> ~.>e.lt.viç.ol.> ju~tl.d.i..do~.> a.dm.i..ni~.>tlt.a.t.i..vo~.>, t.i..p.i..c.a.me.nte e.~.>:tã 
:ta-L~.>. Ta.~t-i.6a. ou plt.eço pú.b..tic.o ê o pa.ga.me.nto do~.> ~.>e~tviç.o~.>, que~ 
e.mbo.tr..a. e.xe.c.u.:ta.do!.> pe...to E~.>tado, nã.o Lhe. ~.>ã.o,e.m te.~.>e.,plt.-i.va..t-i.vo~.>". 
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Sendo assim, a natureza da tarifa de agua e esgotos e ine 

gavelmente contratual quando consideramos as relações entre con 

cedente e concessionário, mas· é. regulamentar quando consideramos 

as relações usuário-concessionário, pela qual é proibida qual 

quer elevação do valor tarifário, sem permissão do poder públi 

co concedente. 

No caso dos serviços de água e esgotos~ a tarifa deve ser 

proporcional à quantidade de água consumida, porém na sua fixa 

- 1 ..... d b d 1 çao a guns pr1nc1p1os evem ser o serva os: 

a) - A fixação das tarifas dos serviços pÚblicos deve atender 

não somente aos interesses justos e razoáveis das empresas 

concessionárias, mas, também aos do pÚblico. 

b) - As tarifas para serem justas e razoáveis devem obedecer a 

um c~itério "geral, compreendido nos termos da regulament~ 

ção dos serviços de utilidade pública. 

c) - As tarifas devem ser periodicamente revistas, atendendo-se 

às modificações da situação econômica, da orientação poli 

tica e das condições sociais dos usuários. 

d) - Consequentemente, a parte dos contratos relacionados com as 

tarifas é de natureza regulamentar e, portanto; variável. 

e) - Deve-se procurar, sempre, um regime de tarifas socialmente 

justo, adaptado às condições do consumidor mas também eco 

nomicamente razoável,· atendendo as exigências relativas do 

capital e do consumidor. 

. 1. The.Jnú.,.toc.te.-6 · B. Cava...e.ean.li;·. "Tna.tado de V,ttie,t.to Adm,i_n,(J.dJta-

.t,(vo", L,t.vnan,(a Ed,t.tona Fne.i.ta.ó Ba.õ.to.ó, R,(o de Jane,{.Jto, 7943. 
{. 
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Assim, pelo exposto, nota-se que o campojurídico tarifário 

entrelaça o fator econômico e o fator social. Sua natureza .. 
e 

complexa, polêmica e pode ser encarada sob muitos ângulos. Não 

foi nosso interesse detalhar o assunto, mas, apenas tomaruma p~ 

sição no objeto do estudo, que é o aspecto econômico de determi 

naçao da remuneração dos serviços.de água,· ao qual chamaremosde 

tarifa ou preço público, conforme definições legais. 

2.4. Objet~vo~ da Ta~6a 

No sentido de atingir o interesse sócio-econômico pela re 

muneração dos serviços, o sistema de determinação tarifária de 

ve ter inserido alguns objetivos a alcançar. Embora frequent~ 

mente aceitos pelas mais diversas áreas de prestação de servi·ços 

públicos, tais objetivos são por vezes menosprezados ou releg~ 

dos a plano secundário, não se encontrando aparentes na elabora 

ção'da estrutura de preços pelos quais a companhia éremunerada. 

Dentre os objetivos geralmente aceitos podemos citar os segui~ 

tes: 1 

1P. C~pollaJL~, "0 PJt.oblema Fe.Jt.Jt.ov~â.Jt..i..o no BJt.a~~l", Bolet.i..m 
nQ 52 da FCEA - USP, 1968. 

R. AdiL~ano Vu.aJtte, "Novo Si.6tema Talr.ióâ.Jt..i..o da SAEC"r~.n.t. 
C. FJL.i..6tol F. GoddaJt.d e N. Ke.i..g ~-. "Appl~ed CJL~te.Jt.ia 6oJt M~ 

n.i..c..i..pal Wate.Jt. Rate. StJt.u.c.tu.Jt.e~", Un~ve.Jt.6ity oó Flo~da,Ve.paJt.tme.nt 
oó Ec.onom~c.6, Colle.ge oó Bu.6.6.i..ne.6.6 Adm.i..ni~tJt.at.i..on, G~.i..n~ville. 
Fia, 1971. 

G. Ve~6u.~ - "Ma.Jt.g~nal Co~t PIL.i..c..i..ng .i..n .. ~' op C.~t. 
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a) - Promover a eficiência econômica no uso dos recursos da co 

munidade. 

b) - Promover rendimento total adequado às necessidades orç~ 

mentárias do sistema. 

c) - As tarifas devem ser justas e equitativas no atendimento 

às necessidades do produtor e do consumidor. 

d) - As tarifas devem ser aceitáveis e facilmente administrá 

veis pelo sistema. 

Pela sua importância, a seguir, cada objetivo _mencionado 

será desenvolvido e analisado de forma sucinta: 

A. E6~c~ênc~a Econôm~ca 

Implicitamente e até o final do presente estudo, a efici 

ência econômica será definida com-o objetivo de alcançar a per 

feita distribuição dos recursos e .a maximização da utilidadé.A 

eficiência econômica depende basicamente da capacidade da es 

trutura de preços em promover um equilíbrio desejado entre con 

sumo efetivo e demanda. Tal intuito é bem discenúvel -quando da obser 

vação do comportamento do nível de custo marginal1 do sistema, 

conforme descrito no Gráfico 3, onde é explicitada a perda to 

tal suportada ror urna fixaçãode preços sobrestimados. Neste 

gráfico podemos observar que, a urna fixação de preços de r.agni 

tude BP, em confronto com uma fixação ao nível ~W, decorrerá u 

1 Con.&~de.Jtamo.6, como ve.Jte.mo.& ad~ante., a áa..ixa de pltoduç.ã.o on 
de o.& cu.&toa maltg..ina..i.& .&~o de. inZcio 6oJttemente declteace.ntea ~ 
(gltande capacidade. oc..io.&a daa ..in.&taiaç.õea) e depo..ia e.atãveia. 
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Gráfico 3 - COHPORTAMFN'::'O DO CUSTO r~ARCINAL, CUSTO !1ÉDIO E A 

EFICIÍ::NCIA ECQNÔtHCl'~ 
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ma restrição na quantidade consumida no montante MQ-BQ. Caso 

fosse utilizada a curva de custo marginal corno base da fixação 

de preços, seria eliminado tal intervalo, aumentando a satisfa 

ção do consumidor, sem que houvesse um aumento no custo unitá 

riode produção, atingindo o objetivo da eficiência econômica. 

B. Rendimen~o Total Adequado 

O objetivo de rendimento total adequado prende-se às exi 

gências financeiras e às variações das entradas nos períodos. 

Para que esses elementos atinjam o objetivo desejado, devem es 

tar baseados em valores necessários, pré-deterrninadose encaix~ 

dos na política orçamentária da empresa. 

Assim, nota-se a necessidade de se obter um rendimento ca 

paz de cobrir os investimentos eas despesas financeiras e op~ 

racionais ao longo do tempo. Para tanto, a políticae estrutura 

tarifária devernestar adaptadasa esse objetivo. A curto prazo, 

permanecendo o sistema em desenvolvimento, a prestação dos ser 

viçós para os usuários atuais será suportada pela empresa através 

de déficit, mas a longo prazo deverá ocorrer a recuperaçao des 

se déficit e a volta do sistema ao equilibrio. Como outra al 

ternativa o Poder Público poderá arcar com a cobertura dessadi 

ferença financeira. 

Contudo, as evidências sugerem que deve ser adotada poli 

tica racional e pré-determinada para atingir o rendimento obj~ 

tivado. 
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Este objetivo prende-se a razoes de ordem social, de vez 

que o bem ou serviço fornecido pelas empresas de saneamento qu.§! 

se sempre se distingue por uma demanda aproximadamente inelásti 

ca. Daí seguem dois problemas magnos na fixação de tarifasequ! 

tativas: 

19) - Um conceito básico sugere que o consumidor deva pagar os 

custos dos serviços que se utiliza. 

29) - Um conceito social e humanitário sugere que o indivíduo 

não deve ser onerado em um nível superior ao que está aE 

to a pagar. 

O segundo conceito é de difícil consecuçao e -~fr~quenteme_!! 

te exige uma diferenciação de incidência tarifária, subsidiando 

determinados consumidores, enquanto que parcela da população 

onerada com sobretaxação. Obviamente, tal determinação deves~ 

considerada conjuntamente pela direção do sistema e pelo Gover 

no, quando de sua definição e implantação. 

O administrador deve avaliar e escolher a política tarifá 

ria que melhor se coadune com as exigências de sua comunidade, 

assim como com as próprias necessidades da empresa. 

Para solidificar a política escolhida, o Governo deve apoi 

ar integralmente a deterrninação,além de, se necessário, escorar 

a medida com campanhas publicitárias prevenindo possíveis críti 
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cas da população ao sistema adotado. 

Os objetivos anteriormente mencionados formam o quadro bá 

sico pelo qual se devem pautar os organizadores do sistema de 

determinação tarifária, especialmente em regiões com escassez· 

ou restrições de recursos. Os ·objetivos explicitados servirão 

corno diretrizes para anossaanálise e para a obtenção do prodE 

to final, conforme será demonstrado nos itens subsequentes. 
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l. METODOS FUNDAMENTAIS PARA A DETERMINAÇÃO TARIFÃRIA 

Após termos delineado o desenvolvimento histórico-organi 

zacional do saneamento básico no Brasil e considerado as dire 

trizes, tanto institucionais,como de fundo sócio-econômico, 

que devem reger o sistema de remuneração dos serviçosde sane~ 

mento, passaremos para a etapa principal deste trabalho. 

Pretendemos nesta fase realizar o levantamento e a análi 

se das técnicas, dos princípios e dos parâmetros utilizados~ 

ra determinação tarifária. Destacamos,porém, que nosso enfo 

que segue a teoria marginalista, a qual será encaminhada no 

sentido de melhor fornecer compreensão dos métodos atuais e 

servir de substrato ao desenvolvimento de nova metodologia pa 

ra a remuneração d9s serviços de abastecimento de água. Es 

te, nosso objetivo. 

3. 1 Con.6.ide.Jta.ç:ú e..6 Ge.Jta.i..6 

Dentro da CCillp:)sição dos custos totais de produção de UITE. empr~ 

:sa qualquer,pode-se notar a presença do custo fixo e do cus 

to variável. O primeiro representa a parcela qua no total peE 

manece constante, dentro de detenninado nível de produção, indepeE_ 

dentemente da quantidade produzida, o segundo, por definição 

é a parte dos custos que aumenta ou decresce em função daquaE_ 
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tidade produzida, variando dentro do mesmo nível de produção 

anterior neste referido. Da reunião dos dois, temos o custo 

total. Para melhor compreensão é apresentado o Gráfico 4 que 

ilustra o comportarnento.dos custos fixos e variáveis para de 
1 

terminado nível de produção ou nível de significância. 

Torna-se oportuno mencionar o comportamentoindefinidodos 

custos representados pelos custos semi-fixosou semi-variáveis 

ou conforme são modernamente chamados custos controláveis. Es 

se comportamento indefinido surge pt:.ià inconstância de determi 

nados itens de custo, quando podem ser variável e fixo em fun 

çao da quantidade pro~uzida. 2 

Com a obtenção do custo total num processo produtivo, fa 

cilmente determina-se o custo médio por unidade produzida.Por 

definição custo médio e o resultado do quociente entre custo 

total e quantidade produzida. Nota-se portanto, a presença do 

custo fixo e variável na determinação do custo médio, conclu 

indo-se pelo relacionamento .direto entre custo médio e custo 

total. 

O relacionamento mencionado no parágrafo anterior seráim 

portante no desenvolvimento de nossa análise, pois percebe-se 

10-6 c.uf.>.:to-6 -6 ã.o 6i.xo!> ou va.Jz.i.â.vei.-6 6 omen.te den.:t.:Jz.o de de.teJt 
mi.na.do n.Zvet de pJz.oduç.ã.o ou !>i.gn.ió-Lc.ã.nc.i.a.. A!>!>-Lm, ~.>ea.qúa.n.tl 
da.de pJz.oduzi.da. e!>.:t-LveJz. pJz.Ôx-Lma. da. c.a.pa.c.i.da.de máx-tma. ou mZn-Lrna 

. da. pta.n.ta., o!> c.u-6 to!> podem -6 o óJz.eJz. mo di. 6-Lc.a.ç.õ e-6 no c.ompoJz..ta.men
:to. 

2A c.a.Jz.a.c..teJz.-Lza.ç.ã.o do!> i..:t.:en-6 de c.u!>.to em ói.xo-6 ou va.~i.ã. 
vei.-6 pode va.Jz.i.a.4 de. ernpJte~.>a. pa.Jz.a. empJz.e.!>a., dependendo de ~.>ua. po 
t1..ti.c.a. a.dmi.n.if.>.tJz.a..ti.va.. Pa.Jz.a. rna.-LoJz.e-6 de.ta.the~.> veJz. Tva.n Pi.n.:to 
Vi.a.-6, "AnâLü e da.!> Reta.ç.Õe!> · Cu.6.to- Volume- Luc.Jz.o", 'à.po-6.ti.ta. -
EAESP/FGV, 1963. 
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Gráfico 4 - O Comportamento dos Custos Fixo, Variável e Total 

CUSTO 

·-·-·-·--·-·-·-·-· 

I I CUSTO TOTAL 

1-•-1 CUSTOS FIXOS 

1+-+I.CUSTOS VARIÁVEIS 
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gue o custo fixo pode representar,fundamentalmente,o custo de 

investimento nas obras de saneamento. Por outro lado, o cus 

to variável·eatá relacionado com o custo marginal ou increme~ 

tal, de cuja análise dependerá nosso trabalho de determinação 

·tarifária. 

Custo marginal ~ o incremento no custo total que resulta 

do acr~scimo de uma unidade na produção. Devemos lembrar que 

em economia o termo marginal, seja ele aplicado à utilidade, 

ao custo ou a qualquer outro significado, representa sempre 

"extra". 

A caracterização dos custos e a definição de um tratamen 

to orientando-os para formação dos preços ~ ponto relevante na 

área de venda dos serviços públicos. De maneira específica, 
1 . J 

Boiteux levantou que, "o objetivo de venda baseada noctisto do" 

processo não ~ outro que não o da correta orientação das esc~ 

lhas do consumidor, concorrendo fundamentalmente paraoproble 

ma da alocação racional dos recursos". 

Desta forma, a importância da determinação de preços ba 

seados nos custos ~ facilmente discernível na orientação da 

produção em busca da economicidade e racionalidade. 

são relativamente frequentes os exemplos de má alocação 

do consumo devidosa política de preços assumida não levar em 

conta a dimensão do custo. Caso típico ~ observadona fixação 

dos preços de ferrovias em di versas partes do mundo, onde~ da 

da importância expressa por um valor determinado tradicional 

mente, sem preocupações com outros parâmetros. Isto freque~ 

t.emente leva a uma sobretaxação de mui tos produtos finais que 

1 Mi:Vt.c.e.t Bo..U:e.ux, "Pe.ak- Loa.d P !Úc.ing" in MMg..ina.t CM.t P!Úc.ing 
in P~a..tic.e.; P~e.ntic.e.-Ha.tt, Inc.; Enpl0Wood Cl..tó6~, N.J., 1964. 
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dessa forma, sao transportados por rodovias, quando 

sê-lo, e a um menor custo global, por ferrovias. 

poderiam 

Produtos cujo consumo apresenta características sazonais, 

também induzem (caso não haja mecanismo de incorporação dos "pi 

cos"), a um custo maior do que o possível de ser obtido comp~ 

ços especialmente adaptados aos períodos de maior demanda. 

Na determinação da remuneração dos serviços de água1 duas 

correntes metodológicas antepÕem-se conceitualmente. Uma de 

fende, como principio, um preço (ou tarifa) ligado à magnitude 

do custo médio, enquanto a outra sustenta uma fixação :.~baseada 

no custo marginal de produção. 

Oportuno se faz mencionar a importância da delimitação 

e do conhecimento dos parâmetros para fixação de preços a custo 

médio e a custo marginal, pois os mesmos subsidiam a determina 

ção e a caracterizaÇão do sistema escolhido. 

Nos itens posteriores serão apresentados os principais pa 

râmetros para determinação tarifária e desenvolvidos os concei 

tos sobre as duas correntes teóricas, assim como apresentadaE 

ma nova alternativa para a determinação tarifária. 

1Não é no~~o objetivo dineto anati~an a ·nemunenação do~ e~ 
go~to~, poi~, pelo meno~ numa vi6ao ampla a quantidade de e6g~ 
to~ coletada é uma 6unçao da ~gua con6umida. Sendo a~~im,con~ 
6ldenanemo6 todo o ~i6tema ba6eado no aba6tecimento de ~gua; 
eon COn~equinte, a ta~l6açao conhe~pondPn~ apena6 ao con~umode 
agua. Tal pnoce~~o ~impli6lcat6nio 6e~~ e6etivado pana nao 
tonnan o e.6tudo altamente complexo. 
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}. • 2. Condú;.Õe..t. de. Con:toJLno na Ve.:te.Jr.m-i.naç.ã.o Tan-i.6á:JL-i.a 

Na remuneraçao dos serviços de abastecimento de água,s~ 

ja.ela determinada por qualquer método, alguns fatores, par~ 

metros ou situaçÕés condicionantes devem ser .considerados ou 

pelo menos compreendidos, para que ·se possa enquadrá-la numa 

abordagem criteriosa. 

Basicamente,a fixação das tarifas é executada tendo em 

conta dois fatores: o estudo da demanda e o conhecimento dos 

custos. Estes,apresentaremos como condições de contorno bási 

cas. 

Ao mesmo. tempo, certas condições,não menos importantes 

que as anteriormente citadas, devem ser ponderadas coP.lo: ta 

manha da planta, estabilidade de produção, quantidade prod~ 

zida, retorno sobre o investimento e a função social da tari 

fa e dos serviços. Estas chamaremos de condições de cantor 

no complementares. 

3 • 2 • 1 • C o n d-i. ç. õ e..t. de. C o n':t o 1l. n o Bá.t. ..(; c. a.t. 

Na determinação tarifária, o estudo da demanda dos ser 

viços e a consequente delimitação da oferta tornam-·s.e impre~ 

cindívei's .• Tanto o custo médio, de maneira direta, comoo cu~ 

to marginal, pelo menos para diferentes niveisprodutivos,são 

~a função da produção e esta depende da magnitude e oscila 
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çoes da demanda. Porém, alguns economistas parecem acredi 

tar que a adoção de uma política de determinação de preços a 

custo marginal tornaria o estudo da demanda indiferente para 

o sistema. 

Dessus (64), relaciona três. diferentes maneiras para a obten 

çao e análise da demanda: 

a) Através de pesquisa histórica pode-se comparar as quan 

tidades consumidas por um ou diversos grupos, sob dife 

rentes situações de preços ao longo do tempo. Estes efei

tos causados pelas rápidas variações de preçospodem ser 

constatados durante os períodos inflacionários.Ressalte-se entre 

tanto que este tipo de análise .ra;ruer cuidaébsa correção }?éiTa se 

isolar as núltiplas causas que podem influenciar· o consurro. 

b) - Através de pesquisas e comparações no consumo geográfi 

co de características gerais similares e com diferentes 

estruturas de preços para. os serviços. 

c) - Através de pesquisa de desenvolvimento sócio-econômico 

na região em que está planejada a localização da emore 
~ -

sa. 

Pelas proposições de Dessus ~ica claro que a demanda es 

perada.está calcada na previsão de consumo "per capita" e p~ 

la população. Demanda essa que deverá ser suprida pelo sistema 

de abastecimento da água projetado e orientado por um plano 

de produção. 

Da análise da demanda pode-se avaliar a magnitude dos 

preços e o comportamento do consumo em função dos mesmos. Es 
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·tes,para muitos teóricos, têm um carater relativamente inelas

tico e a argumentação que apresentam está baseada na utilidade da 

água, a qual teria a mesma demanda a qualquer nível de preço • 

Porém, quando se analisa os diferentes consumidores de água no 

Brasil, nota-se a elasticidade da demanda em função do preço, · 

pelo menos parõ os consumidores mais humildes. 

A demanda de água em uma comunidade representa a soma das 

diversas curvas de demanda que· caracterizam os componentes des 

sa. comunidade. O fato de tais curvas terem diferentesformato& 

individualmente, cria a possibilidade de agregá-las em função 

das suas características semelhantes. Assim, como consequen 

cia, pode-se subdividir a demanda total em grupos de consumido 

res ou classes de consumo, condicionando uma fixação a preços 

diferenciados. 

A elasticidade·da demanda em função do preço e a possib! 

lidade de agrupamento dos consumidores em classes revestem-se 

de grande importância para o estudo de remuneraçãodos serviços 

de água, conforme demonstraremos posteriormente. 

Com base em conceitos ou fatores sócio-econãnico e na própria filo 

sofia do PLANASA, os consumidores mais humildes devan pagar menores 

preços pela água consumida. Porque, caso contrário, talvez r..ão se utilizas 

sem de tal serviço nemusufruíssern seus beneficios inerentes. 

Os consumidores mais humildes são caracterizados por uma 

menor necessidade (ou possibilidade) de água a consumir, satis 

fazendo apenas suas exigências básicas. A camada social mais 

elevada o.u as empresas têm potencialmente -maior disposição ou 

necessidade para grande consumo. 
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Além do .fator sócio-econômico, outra justificativa para m~ 

nores preços aos menores consumidores pode ser evidenciada. Qu~ 

se sempre, o grande consumo individual gera a necessidade de u 

tilizaçio de mananciais mais distantes e com maiores dificulda 

des para o tratamento e distribuiçio, o que eleva sensivelmente 

o custo final da água. 

Ainda dentro dos fatores principais para a determinação ta 

rifária dos serviços de água está o conhecimento dos custos. Es 

te deverá se efetivar através de um sistema de contabilidade bem 

elaborado que permita reconhecer a natureza e o comportamento dos 

custos, dando condições para uma criteriosa distribuiçãodas~de~ 

pesas. Por nio ser nosso objetivo, não será desenvolvida nenhu 

ma análise sobre este fator. 

3.2.2. Condlç&eJ de Conto~no Comple~enta~eJ 

O tamanho da planta, a estabilidade de produção e a quantid~ 

de produzida sio condições relevantes no custo finalda água tra 

tada e distribuída e, consequentemente, na remuneração dos ser 

viços. Para tanto desenvolveremos este item,abrangendo os três 

aspectos, iniciando com uma citação de Boiteux (1964): "Se a u 

ma rápida observaçio no comportamento de longo prazo da demanda 

por um bem em uma comunidade qualquer,·. concluíssemos por um a 

créscimo, o qual alcançasse o limite da capacidadedo sistema em 

oito anos e se no dia de hoje, a capacidade é ótima, uma nova 

planta deverá ser construída nos próximos quatro anos. Durante 
' 
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os quatro anos seguintes, o sistema estará subequipado e o custo 

marginal será cada vez mais alto, então, depois desses quatro a 

nos, o sistema estará sobrequipado e o custo marginal repentin~ 

mente muito baixo,·aumentará progressivamente, até que após oito 

anos alcance a capacidade ótima. Para a determinação tarifária 

é importante alcançar um valor estável e fixo, o que é incompat1 

vel com a variabilidade encontrada no custo marginal ao longo dos 

períodos de incremento. Desta forma, observa-se a adoção de um 

valor médio, exatamente equivalente ao valor queo custo marginal 

teria, se a capacidade fosse continuamente acrescida; ou seja,as 

tarifas baseadas no custo marginal devem ser estabelecidas com 

referência a sistemas de permanente tamanho ótimo, sem se impoE 

tar com fases de sub e super-equipação". 

Desta forma pode-se concluir que o tamanho de um sistema p~ 

ra tratamento e distribuição de água é função do consumo eque toda 

vez que o limite da capacidade produtora for atingido o sistema 

deve ser ampliado. Ao mesmo tempo,conclu:L~seque o ..customa:rginal 

tambémdeverá sofrervariaçao c~:miurme a planta seja alterada. 

Para melhor compreender o aspecto de variabilidade dos sis 

temas, com os incrementos na capacidade da empresa, apresentamo~ 

na página seguinte, o Gráfico 5, onde fica claramente explicit~ 

da a necessária ligação entre o consumo e a capacidade produtora 

de um sistema em função do tempo. 

Ainda relacionado com a variação da planta e os diferentes 

níveis de produção, deve-se considerar o comportamento do custo 

marginal de curto prazo e o custo marginal de longo prazo. Custo 

marginal de curto prazo está relacionado com os custos para os di 
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Gráfico 5 - RELAÇ.lí_O ENTRE CONSUHO E CAPACIDADE PRODUTORAEM FUN 

ÇÃO DO TE!-1PO . 

. CONSUMO E CAPACIDADE 
( m3/ano) 

------·-------·-------------.-----

------------·------r~--~--

- - ·- ·- - - -r-----
1 
I 

CONSUMO 

1---1 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

1 
I 
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ferentes níveis de produção em uma Única planta é o custo margi 

nal de longo prazo se relaciona com os custos para diferentes ní 

veis de produção, para diversas plantas no transcorrerdo tempo. 

O Grifico 6 adiante, "ilustra tal explanação. 

Conforme ji levantado, para uma empresa, ocusto total por 
.. 

unidade é a soma· dos custos relacionados com a planta, isto 
~ 

e, 

custos fixos, que são apropriados de alguma forma a unidade de 

tempo e dos custos diretamente relacionados com a produção de ~ 

ma quantidade, isto é, os custos variiveis. 

Uma planta é construída para produziruma quantidade normal 

(QN) de bens ou serviços, sendo que a· quantidade demandada (nor 

malmente variivel) pode ser maior ou menor que esta quantidade. 

Admitamos que a curto prazo o custo relacionado com a planta s~ 

ja fixo e a empresa ajusta os outros fatores de custo ou de pro 

dução, sempre que a· quantidade demandada (Q') seja igual ou me 

nor que QN. Então, o custo total é função da quantidade produ 

zida (Q). 

Se fosse possível adaptar-se a planta à quantidade demanda 

da, ela.poderia ser mantida sempre na capacidade normal {QN)que 

representaria a quantidade ótima planejada e os custos fixos no 

curto prazo e os variiveis se modificariam continuamenteigualag 

do-se assim o custo total ao custo de longo prazo, conforme 
~ 

e 

mostrado no Grifico 6. de forma estilizada. 

Assim, o tamanho economicamente ótimo da planta pode ser 

obtido quando os cus. tos marginais de curto prazo se igualam aos 

custos marginais de longo prazo. Ou seja, a capacidade prod~ 

tiva ótima ocorre quando os custos marginai~de curto prazo co 

044 



Gráfico 6 - EVOLUÇÃ.O DO CUSTO ~..ARGINAL NA ESTRUTURA. PRODUTORA 

- CUSTO MARGINAL 
CrS /m3 

J9PLANTA 

j-;;;}aj CMg LP 

(-1 CMg CP 

2!1 PLANTA 

. I 
I 
I I 3~ PLANTA 
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brem não apenas as despesas operacionais, mas taffibém as necessá 

- 1 rias para cobertura do custo de expansao. 

Os custos marginais de curto prazo também sao chamados de 

custos diferenciais (CDi) e o~ custos marginais de longo prazo 

de custos de desenvolvimento (CDe). Desta forma ana.lisando -se 

as relações e explicitações anteriormente levantadas 

obter a seguintes relação: 

- para Q > QN -+ C!-tgCP < CHgLP, 

- para Q < QN -+ CMgCP > CMgLP, e 

- para Q = QN -+ CMgCP = CMgLP 

podemos 

Observa-se ainda que a determinação tarifária igual ao cus 

to marginal está ligada ao CMgCP, pois é aplicável a uma planta 

exi~tente, não podendo governar a politica de investimento. Pre 

ferivel seria se pudéssemos manter Q = QN e CMgCP = CMgLP, visto 

que estariamos utilizando a capacidade produtiva da empresa no 

estado Ótimo. 

No tocante ao retorno sobre os investimentosJocorrem mui 

tas controvérsias do ponto de vista econ6mico e sócial. Mas de 

certa maneira há um consenso pela aplicação de um justo retorno 

046 



.sobre os investirnentos, 1 face às necessidades de receita para 

cumprimento das obrigações financeiras. 

O conceito de justo retorno ou remuneração dos investirnen 

tos, pode ficar mais fundamentado com a explicação que se segue. 

Reportemo-nos a distinçãó existente entre lucro econômico 

e contábil. 2 Corno se sabe, o lucro econômico leva em conta na 

sua determinação os investimentos alternativos e seus respecti 

vos retornos. Assim, urna empresa que possua lucro contábil não 

necessariamente possui lucro econômico satisfatório, devez que 

é possível a existência de outros campos de investimentos com 

maior lucratividade. Essa relação pode ser expressa mais ela 

rarnente pelas equaçoes a seguir: 

(RB - DO) = RL 

RB é o rendimento bruto 

DO sao as despesas de operação 

RL é a receita liquida ou lucro contábil 

(RL - DM) = LE 

RL 
.. receita liquida e a 

DM sao os dividendos médios alternativos 

LE é o lucro econômico 

10 a~tigo 21 do Vee~eto n9 82.587 de 06/11/78 que e4tabe 
tece no~maJ ge.~aiJ de ta~i6ação exp~e44a: · "A4 ta~i6a4 obedece 
4io ao 4egime do 4e~uiço ~elo cu4to, ga~antinda iJ companhia~ 
e4taduai4 de. -~aneamento bâ.4ico, em eon.diçÕe4 eóicien.te4 de ope 
4ação, a ~emun.e.Jtação de. até. 12% {doze po~ cento) ao ano 4ob~e 
o inve4timento ~eeonheeido". VeJt o anexo A. 

2RichaJtd H. Le.ótwiteh - O Si4tema de PJteço4 e a Alocação 
de RecuJt4o4 - LiuJta~ia Pionei~a EditoJta - 1970. 
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Desta forma, o justo retorno deve representaruma convenien 

te remuneração do capital, a fim de cobrir os dividendos médios 

alternativos, possibilitando ainda a absorção de eventuais cus 

tos de expansão~ 

Embora já mencionado em partes antecedentes do trabalho, a 

função .social dos serviços de água deve ser consideradana dete~ 

minação tarifária. Pois o relacionamento do abastecimento e u 

tilização da água potável coma·saúde do povo é plenamente reco 

hhecido por todos os organismos de saúde pública. Devendo as 

sim .serem ponderadas as características sociais da população se~ 

vida pelo sistema, através de um esquema compensatório entre os 

maiores e menores consumidores por uma cobrança de tarifas dife 

renciadas. 

Evidentemente, não é nossa intenção ressaltar todas as condl:, 

ções de contorno necessárias à determinação tarifária, mas pre 

tendemos que estas mencionadas nos auxiliem direta ou indireta 

mente, na complementação do trabalho. 

A seguir serão apresentados os conceitos fundamentais dos 

dois critérios básicos para determinação tarifária: custo mar 

ginal e custo médio. 

No presente trabalho, conforme já exposto, é dada ênfase à 

descrição do custo marginal, seja pela maior complexidade, seja 

pela forma das discussões teóricas envolvidas em sua determina 
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çao, ou principalmente em vista da possível melhoria do sistema 

tarifário decorrente de sua adoção. Neste sentido, apresentare-

mos o conceito àe custo rna:rginal e as vantagens ou a de~tagen na util.!.

zação dos princípios de marginalidade no sistema de rernuneraçao 

dos serviços de água. 

3.3.1. O Coneei~o do Cu~~o Ma~ginal 

O custo marginal é expresso basicamente como a derivada do 

cus·t.o total em rela';ão à quantidade produzida, ou seja: 

Custo marginal = CMg = déT 
dq 

A condição de que o custo total seja urna função contin.:.cra da 

produção .é frequentemente inoperante. Em consequência, probl~ 

mas introduzidos pela descontinuidade precisam ser coi:lpreendidos. E.§. 

tes, podem ser analisados pela abordagem mais sofisticada onde 

se distingue o custo marginal corno sendo a taxa de alteração do 

custo total com referência às alterações na produção. Esta de 

finição incorpora a contingência de progressões descontínuasnos 

custos, conforme é possível distinguir nas expressões a seguir: 

Custo Marginal = CMg = dCT caso contínuo dq ---
Custo Marginal = CMg = ~CT --- caso descontínuo 

~q 

De vez que diferença entre custo total unitário e o custo variá 

·vel unitário é constante, o custo marginal pode ser representa 

do também em função deste Último. Assim, teremos: 
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Custo Marginal = CMg 

Custo Harginal = CMg 

= dCV --- caso contínuo 
dq 

ÃCV --- caso descontínuo Ãq 

Para determinação dos custos marginais devem ser conhecidos 

ou estimados principalmente, os custos variáveis e os custos fi 

xos, ao mesmo tempo que sec.rrostra relevante ter inàicacões da cerna..T.J.da - fu . 
tura. 

3. 3. 2. Va.n.tage.n.& e Ve.Jva.n.ta.ge.n.& na. U.t..i.Li.za.ç.ã.o do Cu.&.to Ma.Jz.g..i.na..l 

Com a obtenção de tarifas a custo marginal, a vantagem que 

se faz perceber decorre da maximização da eficiência econômica. 

Perez 1 explícita a eficiência econômica através da conceituação 

do-superavit do consumidor, do superavit do produtor e do supera 

·vit total. 

__ Superavit do consumidor é a diferença entre o montante máxi 

mo que o consumidor está disposto_a pagar (curva de demanda) e o 

montante que ele realmente paga (preços) para cada unidade que 

compra. O superavit do consumidor pode ser focalizado no Gráfi 

co 7 · a seguir, onde está represen.tado pela área hachurada sobre 

a linha de preço e sob a curva de demanda. 

1 
Ce..le..&.t..i.no.Ma.Jz..t..i.ne.z Pe.Jz.e.z, "Me..thodology 6oJz. Eva.lua.~..i.on o6 

Pll...i.c-Lng Pol-Lc.-Le..& 6oJz. a. Mun..i.c.ipa.l Wa.~e.Jz. U:ti.li:ty", ViJ.&e.Jz.:ta.c.ion 
6oJz. :the. Ve.gJz.e.e o6 Voc.to~ o6 Philo.&ophy, S~a.n6o~d Unive.n.&..i.:ty, 
1 9 6 4. 
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Gráfico 7- "SUPEHAVIT" DO CONSUJIUDOR 
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O superavit do produtor pode ser definido como a diferença 

entre· a receita total auferida e o custo total de produção. Re 

ceita total auferida representa o produto entre a quantidade e 

fetivamente demandada e o preço, que em nossa explicitação conforme pode 

ser vis~o adiante está representado a custo marginal. Por outro lado, 

o custo total de produção é equivalente à área limitada ;.pela 

curva do custo marginal que, por sua vez, é coincidente com a 

receita marginal necessária. Esta deve representar os acrésci

mos de receita, esperada a custos marginais associados a acré~ 

cimos de produção. No Gráfico 8 em sequência apresentamos _:taLprq::osição 

Conforme pode-se observar no grafico ilustrativo ao supera 

vit do produtor, a receita total auferida está representada pe 

la área delimitada pela linha horizontal do preço e pela linha 

vertical da quantidade. O custo total de produção é representa 

do pela área compreendida entre os eixos cartezianos e a curva 

dos custos marginais até a linha vertical da quantidade~ Pode

se notar também que o custo total de produção está coberto, par 

cialmente,pela receita total auferida, área compreendida pelos 

pontos P, C, Q e O. Ao mesmo tempo visualiza-se uma -are a 

que pode representar rendimento, expresso pela área A, hachura 

da, e uma área que deve representar déficit relativo aos custos 

de investimentos, expresso pela área hàchurada B. A diferença 

entre as áreas A e B fornece o superavit do produtor. 

Por definição o superavit total é expresso pela somados su 

peravits do consumidor e do produtor. Esta definição pode ser. 

compreendida através da congregaçã-o e do .relacionamento. direto dos 

Gráficos 7 e 8. 
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Gráfico 8 - "SUPERAVIT" DO PPDDU~OR 
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Com base na teoria econômica e ainda com o auxílio dos grá

ficos anteriores, podemos notar que o maior superavit total ocor 

re quando a quantidade .deriandada está a preço que se iguala ao 

custo marginal. Este é o modelo básico para fixação tarifária a 

custo marginal atingindo o ótimo social·e a maximização da efi

ciência. 

Desta iorma, quando da existência de elevada quantidade de 

recursos ~ixos, acentua-se o benefício sócio-econômico total a 

través da fixação de remuneração dos serviçosa custos marginais, 

de vez que tais recursos serão suficientemente utilizados qua~ 

do o volume de produção fôr suficientemente grande, para o surg~ 

mento de rendimentos crescentes. O que equivale a dizer, acarre 

taria urna redução nos custos totaisde produção. 

Uma avaliação ponderada ou diferenciada dos preços baseados 

em custos marginais atenderia ainda o objetivo de tarifas equi 

tativas e "justas", conforme exposto, através da.rnaximização. da e 

ficiência econômica decorrente .dessa forma de tarifação. 

As argumentações contrárias à utilização de tarifação a cus 

tos marginais residem, inicialmente, na dificuldade d~ apreensão 

de seu objetivo e funcionamento por parte do setor administrati

vo. No entanto, é no plano orçamentário que se observa o ponto 

mais vulnerável da tarifa a custo marginal. Tal problema está 

intrinsicamente ligado às questões de capacidade produtiva e ex 

pansao. 

Por outro lado, embora a cobrança a custo marginal apresen

te-se, teoricamente, como a forma correta para melhorar a alocação 

dos recursos escassos de uma economia, incrementando o bem estar 

geral da sociedade, pode-se levantar dúvidas quanto a atin 
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gir efetivamente esses objetivos se a economia como um todo nao 

aplicar os mesmos princípios marginalistas na determinação dos 

1 preços. 

Continuando ainda com as argumentações que mostram vanta 

gens na tarifação a custo marginal,destaca-se que, parao proce~ 

so produtivo,as plantas originais são constru1das com relativa 

capacidade ociosa em consideração ao natural crescimento veget~ 

tivo da demanda. Tal capacidade pode ser observada no sentido 

de se modificar o seu caráter, fazendo com que a produção seja 

elevada e se aproxime ao ponto de satisfação da demanda com pre 

ço a custo m~rginal. Pois o custo marginal, dentro do limite de 

capacidade, pode-se üpresentar como quase constante para qua! 
. 2 

quer nível global de consumo. 

As quedas financeiras consequentemente sofridas pelo siste 

ma quando se aplica tarifações a custo marginal são a principal 

causa de restrição. 
3 . 

Perez nos dá um quadro de alternativas,no 

· caso específico do suprimento de água tentando restringir este 

déficit, consistindo basicamente em: 

1 Lip~e.x e Lanea~te.ft - "The Ge.ne.ftal The.ofty o6 the Se.eonde -
· Be~t:' in Re.vie.w o b E e o nnmie Studie.~, vol. 2 4, Lo ndne~, 19 56. 

2 ve.~~a ob~eftvação e.xtftai-~e. a oeoft~êneia da~ de.~eontinuida 
de~ que nada mai~ ~ã.o que di6u~Õe~ da eapaeidade de pnodução eom 
ne.lação ao eon~umo. Um exemplo extftemamente e~i~talino é. eneon 
tnado no.~ eton de t~an~ poftte~, quando um veleulo coletivo eom ea 
pacidade ocio~a, ineoftpona mai~ um pa6~ageifto,i~~o de 6onma al 
guma alime.ntaftâ. o~ eu~ to~ de p~oduçã.o. T amb é.m podemo~ diz eft que.--; 
um .veleulo eom eapaeidade pafta 30 pa~~ageifto~, te.ftâ. o me~mo eu~ 
to ao tnan~pontaft o máximo de 30, ou aperta~ 1 pa~~age.ino, con~Z 
de.ftando de.te.~múrada~ eondiçã e~. . · . 

3 Ce.le.~tino Pe.ftez,"Methodology 60/r.",op. cit. 
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-

a) - Discriminação de preços entre as diversas classesde consumi 

dores em função da condição sócio-econômica, ação de di fi 

·cil execução pela natural resistência dos consumidoresou p~ 

la dificuldade de fixação de critérios. 

b) - Subsídios governamentais - Dessus (1964) cita unicamente es 

ta alternativa corno a mais eficiente,na diluiçãodo déficit. 

c) - Fixação de um valor adicional sobre o uso do produto. 

d) - Discriminação de preços entre os diversos níveis de consumo 

- o que é de fácil aplicação e pode ser sócio-economicamen 

te aceitável. 

Os teóricos rnarginalistas se defendem da acusaçãode irraci~ 

nalidade de urna tarifação deficitária, através da minimização da 

importância do balanço da empresa, sob o prisma econômico. Des 

sus (1964) deixa claro que o déficit orçamentário tem validade~ 

clusivarnente contábil, sendo desprezível a luz da Ótiç:a econânico-social .. 
. 1 - . -

Boiteux nos fornece outro lado da discussao, quando aponta 

a condição satisfatória da tarifação a custo.narginalJexatarnente no âmbito que 

concerne ao aumento da capacidade. Se um empresário pretendesse 

instalar urna siderúrgica em determinada região, dependendoda exe 

cuçao ou nao do projeto, seria necessária a produção extra de rn! 

lhÕes.de kWn ou bilhÕes de litrosde água para seu atendimento. A. 

questão magna para a economia do Pai~ residiria no custo dessas 

unidades extras·e não no custo médio de produção por unidade na -re 

gião. Caso o preço de abastecimento seja cobradoaocusto médio, 

. 
7 Bo . .Lte.ux, Ma.Jz.c.e.f - "Ma.Jz.g.i.na.f, Co.6.t PJz..i.c..i.ng" 

Coat PJz.lc.lng ln PJz.a.c..tic.e., e.di.te.d by J.R. Ne.f.6on.' 
Eng.e.ewood C.ti66a, N.J., 1964. 
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o custo real das instalações para atendimento ao consumo da nova 

indústria,será diluído na sorna com os custos, proporcionalmente 

m~is baixos, da produçio anterior. 

Contrariamente à utilizaçio dos quesitos marginalistas na 

determinação das tarifas, pode-se argumentar também que,caso os 

valores dispendidosfossemrazoavelmente baixos, os consumidores 

demandariam água em quantidade maior à mínima necessárià incor 

rendo em desperdício para uma economia com recursos es.cassos. 

Tal condiçio, isto é, baixos valores dispendidos, evidentemente 

ocorrerá se o preço for baseado a custo marginal em vez de cus 

to médio. 

Finalmente· levanta-se que, para a determinaçiodo custo mar 

ginal e consequente fixação da tarifa, encontram-se muitas difi 

culdades~ principalmente no campo prático de avaliação e classi 

ficaçio dos itens de custos~ 

3.4. Tanióa~ a Cu~to Media 

O uso de tarifas a custo médio é a prática ccrnum e orientadora úni 

ca nos prccessos genéricos de determinação tarifária em quase toda nossa 

economia. A compreensão teórica da dete~inação de preços a custo médio ~ 

e 

extremamente simples e facilmente administrável.Porém, é no caror:o da efici 

ência e::onânica desse sistema que se pode levantar as maiores dúvi 

das. Assirn,serio apresentados o conceito de custo médio e as van 

tâgêns ou desvantagens da sua utilização no sistema de remunera

ção dós serviços de água. 
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3.4. 1. O Conceito de Cu~to M~dlo 

O custo médio num proces~o produtivo é basicamente 

sentado pela relação abaixo: 

Custo Médio= Custo Total 
Quantidade Produzida 

O custo total significa a soma dos custos fixos 

repre 

e variá 

veis. Porém, na determinação do custo médio não ocorre a neces 

sidade de distinguí~lo. Por outro lado, pode se notara carac 

terística decrescente do custo médio em função da quantidade to 

tal produzida, dentro de UJ?a mesma planta produtiva. 

O processo genérico de determinação do custo médio, para 

servir como base na fixação de tarifas de água, con~~ste, de ma 

neira simplificada, em estimar para o período considerado, a de 

manda e os custos totais para a produção, sendo que, aomesmotem 

po, fixar uma taxa de "justo retorno". A previsão dos custos e 

da demanda é essencial, porque a política de preços a ser esta 

belecida refere-se, necessariamente, ao futuro. 

Na prática, o período de· previsão relativo ao futuro deve es 

tar contido no curto prazo, pois,caso contrário,poderão ocorrer 

modificações na estrutura produtiva, nas técnicas operacionaise 

no comportamento da demanda o que afetará Ó processo. A dêtermi-

nação da demanda esperada, a qual_ deverá ser suprida pelo siste 

P- uma derivação do consumo "per capita" em relaÇão·~ população total. 

No tocante à estimativa dos custos dos serviços incorridos 

no atendimento ela deve estar calcada em uma conveniente estrutura 

contábil._ O custo dos sel:Viços de maneira geral canpreende: as despezas de 

exploração, as quotas de depreciação, a provisão para devedores e as 

058 



amortizações de despesas, ªlém da remuneraçao dos 

1 tos. 

investimen· 

3.4.2 •. va.n.tage.n-6 e. Ve.-6va.n.ta.ge.n-6 na. U.tLtiza.ç.ã.o do Cu.J:to Mê.dio 

A determinação de tarifas a custo médio nãoapresenta mai~ 

res dificuldades de cálculo, sendo de fácil manejo e compree~ 

são, motivo pelo qual é mais amplamente adotada .. 0? fato, os 

preços a custo médio são mais fácets;de.sererri .. entendiaos· e .administrados 

e geralmente satisfazem os rendimentos requeridos pelosistema; 

klém disso, de 'certa forma ou parcialmente, incrementqrn a "rá 

cional" utilização dos recursos do pais, ao desprezar a .. absor 

ção de subsidios, restringindo o pagamento dos serviços apenas 

a seus usuários, não afetando a população restante. 2 

Ao mesmo tempo, muitos argumentam que a cobrança a custo 

médio maior do que o custo dos recursos necessários para expan 

dir em uma unidade o volume de produção, acarreta algumas des 

vantagens, quando comparado ao sistema de cobrança pelo custo 

marginal. Tal sistema provoca redução no volume de produção~ 

tencialmente demandada, com resultados negativos sobre o nivel 

do custo médio, bem como produz a ·má utilização da capacidade 

instalada, com graves prejuizos para a eficiência econômica. 3 

1 
Pa.~a. me.lho~ eomp~e.e.n~a.o qu.a.n.to a. ela.~~i6iea.ç.ã.odo~ eu.~:to~ 

ve.~ Anexo A. 
2 E~~a eondiç.ã.o ~ome.n:te. oeo~~e.~~ ~e. de. 6a.to a .ta~i6a ineo~ 

po~a~ o~ eu.~:to~ :to:tai~, inelu.~ive. a .taxa de. ~e.mu.ne.~aç.ao. 

3Adap:tado de. P. Cipola~i,"op. ei:t." 
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No campo da eficiência econômica, reportemo-nos ao Gráfico 

3 - Comportamento do Custo Marginal, Custo Hédio e a Eficiência 

Economica, anteriormente apresentado, para expressar tal evidên 

cia. 

Com o auxilio deste modelo, onde são representadas a curva 

do custo médio (CMe) a curva do custo marginal (CMg) e a cur 

va de demanda (D), notamos que uma fixação tarifária a custo mé 

dio não promove a eficiência econômica. Conforme já explicit~ 

do no item do custo marginal, preços a custo médio não permitem 

uma conveniente apropriação da capacidade produtiva do sistema, 

pois. a demanda a custo médio só estaria disposta a consumir a 

quantidade BQ e·,a custo marginal,MQ, não· ocorrendo assim a maxi 

mização da utilidade para o consumidor. 

Pelo critério do custo médio, o consumo de uma unidade adi 

cional, ainda que não conduza a um acréscimo proporcional no 

custo,terá seu preço superestimado, o que por sua vez levará a 

uma sensível atrofia ao longo da curva da demanda. 

Contudo, podem ser observ·ada-s ainda, falhas ou discoJrdâncias 

na remuneração dos serviços a custo médio no que concerne a coa 

dunação de tarifas justas à sociedade. Quanto a esse aspecto, 

levanta-se a possibilidade de que os consumidores de hoje cus 

teiam os investimentos para os consumidores do futuro. Ao mes 

mo tempo, tarifa a custo médio não apresenta solução para distr! 

buição do preço para diferentes consumidores e classes de consu 

mo. 

Em resumo, as duas formas fundamentais para determinação ta 

rifária, anteriormente mencionadas, apresentam em graus diferen 

tes, vantagens e desvantagens, que necessitam ser consideradas. 
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Ao mesmo tempo, parece ficar claro pelas explicitações aprese!! 

tadas que, nem tarifas a custo médio~ nem tarifas a custo mar-

g:l.nal são plenanente satisfatórias. M:Jstrou-se extremamente difícil desi.9:_ 

nar a mais adequada para atender ao . objetivo de equilíbrio finan-

ceiro do sistema e que permita, concomitamente, contribuir pa

ra melhorar a aloeação ~ recursos escassos de uma economia o:::m um tOdo (1). 

Portanto, será nossa intenção realizar uma adaptação que 

represente maiores vantagens do que cada método,mencionado, iso 

ladamente. Esta adaptação será objeto do nosso estudoem sequê!! 

cia. 

Panece opon~uno menclonan que, pana melhon compneen~ao do 
de~envolvimen~o e aplicação do concei~o de cu~~o manglnal, ven 
o Anexo B. "Algun~ A~pec~o~ do Ve~envolvlmen~o Hl.t>~Õnlco da Po
lZ~lca de Pneço-6 a Cu.6~o Manglnal". 
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4.· TARIFAS A CUSTO MARGINAL MOVIFICAVO 

Como já destacado, tanto a remuneração dos serviços de água 

a custo médio como a custo marginal oferecem vantagens e desvan 

tagens na sua utilização. Desta forma, impõe-se a necessidade 

de se desenvolver uma fórmula que amenize as deficiências de am 

bos os processos tradicionais, o que será procurado através do 

custo Marginal Modificado. 

A desvantagem prática aparente na politicade tarifação mar 

ginalista para os serviços de água ·decorre do desequilíbrio en 

tre receita total e despesa total para a empresa. Fatoeste que 

se torna mais evidente quando os preços são obtidos a custo mar 

ginal ein posição· de rendimentos crescentes (economia de escala) • 

Por outro lado, em se tratando de abastecimento de água, não e 

aceitável como "justo", em termos sócio-econômicos,que, os dife 

rentes consumidores paguem tarifas uniformes, como a custo 

médio, para qualquer nível de consumo. Necessário se fa~ en 

tão, estabelecer tarifas adaptadas ao custo marginal,através de 

medidas socialmente aceitáveis,que minimizem o problema orçamen 

tário das empresas, conservando, pelo menos parcialmente,as va~ 

tagens da eficiência econômica global para a sociedade, ineren 

tes a tarifação marginalista. 

Com base_na teoria econômica, pode~se obter indicações g~ 
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rais de como esta adaptação pode ser executada. Paratanto,di~ 

tingÚem-se duas opçÕes: 

- a primeira, que o Estado financie ou subsidie o déficit 

orçamentário quando a remuneração dos serviços estiver 

. a custos marginais com rendimentos crescentes. •- _Leva- -

se em conta que o Estado dispõe de um sistemade taxação 

e que tal operação não perturbará substancialmenteome 

canismo de preços. 

- a segunda, objetivando uma aproxi~ação à condição de 
~ 

o 

timo, para o setor mais próximo ao monopólio, aplica-se 

uma parcela adicional ao custo marginal em conformidade 

com as elasticidades-preços dos diversos produtos. As 

sim, a um produto. de consumo inelástico em função do pr~ 

ço,impõe-se ~ parcela mais pesada. 

Da segunda opção relatada po~e-se inferir a possibilidade 

de se adaptar às tarifasde água preços diferenciadosem função 

do consumo. Esta alternativa fica ·facilitada, em virtude do 

serviço de água possuir utilidades diferentes para os diferen 

tes consumidores, os quais podem ser reunidos. em· categorias, 

por similaridade de consumo. 

Após as considerações relatadas e ainda levando-se em con 

ta o caso especifico de abastecimento de água, ondeas empresas 

operam em regime de monopólio, condição esta em que os preços 

podem ser manejados e orientados para o bem estar geral, pode

se confeccionar um sistema tarifário que seja resultante de a 
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justamente entre a fixação a custo médio e a custo marginal. 

Tal prática é a fixação de tarifas a Custo Marginal ~edificado 

e nada mais representa que um paliativo em termos marginalis 

tas. Entretanto, para a sociedade como um todo, pode refletir 

maior eficiência econômica quando se realizar a comparação com 

a fixação puramente a Custo Médio. 

De maneira teórica, consegue-se estabelecer. que o conjun 

to de consumidores individuais de água demandam-na deforma agr~ 

gada pelo enfoque do fornecimento, pois, para a empresa f.orne 

cedera, a quantidade consumida é globalizada como se fosse um 

só mercado. ·Porém, para a obtenção de nosso modelo, considerou

se conveniente juntar os consumidores de água em três ca"t7egorias 

de consumo, como se fossem três mercados distintos. Isto é,c~ 

tegorias A, B e C. Sobre estas categorias ou mercados distin 

tos incidiriam tarifas diferenciadas emfunção dos níveis de de 

1 
manda. 

Na categoria A, 
2 

enquadrar-se-.íam os consumidores com gran 

de consumo individual, abrangendoas ~s industriale comercial 

e também os consumidores residenciais de classe social mais al 

ta. Para essa categoria de consumidores o preço da águaem fun 

çao do consumo teria caráter inelástico em função do preço. 

Para a categoria B, desloc.ar-.se-íam os consumidores de me 

dia potencialidade, provavelmente representada pelas residên 

cias da classe social média. 

1 E~ta hipÕtt~t ap~tôtntou-~t como inp~ehcindlve! pa~a a 
continuidade do no~~o e~tudo. Re~halvt-he ent~t~anto que ou 
t~ah cla~hi6icaçÕeh e conhide~acÕth pode~iam ht~ ~ealizadah . 

. ~Nt.6ta catego~ia não .6 e~ão conhideJtado.6 o.6 con.6umidoJte.6 po~ 
atacado, nem o.6 con.6umido~e.6 p~blico.6. Pol.6, po.6.6uem ca~acte · 
~lhtica.6 e.6peclal.6 que 6ogem ao no.6.6o ~.6copo. 
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Na categoria C, podem se enquadrar os consumidores mais hu 

mildes, menos favorecidos economicamente e que possuem baixo con 

sumo individual. Para esses consumidores o preço da água em fun 

ção do consumo teria características de elasticidadeem função do 

preço. 

Conforme pode ser detectado, as trgs categorias de consumi 

dores possuem diferentes disposiçBes e possibilidades para consu 

mire pagar, Assim, julgou-se oportuno determinar três níveisde 

tarifas ou preços,PA' PB e PC' em função dos níveis de consumo. 

A tarifa PC incidirá -sobre a parcela total corresponden 

te ao consumo mínimo padrão. Isto é, todos os consumidores paga 

riam tarifa PC ~ara a quantidade mínima padrão. Pode-~e natural 

mente prever que os consumidores da categoria C nao necessitarão 

ultrapassar essa quantidade limite, pois o nível de exigência e 

modesto. 

O consumo mínimo padrão1 seria estipulado em função das ne 

cessidades e exigências mínimas recomendadas pelos Órgãos de sau 

de e em função das despesas de abastecimento de água. 

A tarifa PB incidirá sobre os consumidoresque excederem 

ao consumo mínimo padrão e somente para a parcela adicionalinter 

mediária. Tal tarifa provavelmente, deverá recair estritamente 

sobre os consumidores das categorias B e A. 

1Não julgou-~e eonven1ente anali~a~ o~ d16e~ente~ nlvei~ de 
pad~Õ e~ mZn-<.mo~ ex-i.g-i.do~ ou neee~~ â~1o~ paJta a~ d-i.veJt~ a~ eategE_ 
Jt-i.a~ de eon~umi.do~e~. 
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A tarifa PA será imputada para a parcela que ultrapassasse 

ao segundo nível de consumo. Basicamente incorre 

consumidores da categoria A. 

sobre os 

Grandes dificuldades emergem quando se procura definir cri 

tério para o estabelecimento dos níveis de consumo e dos respe_s:; 

tivos preços ou tarifas. Porém, levando-se em consideração ceE 

·tos parâmetros e princípios, já mencionados no transcorrer do es 

tudo, pode-se ter facilitada a visualização de caminhos para a 

definição de tal critério. Assim, consideraremos: 

- para a quantidade equivalente ao padrão mínimo de consumo, de 

ve-se imputar· tarifas a Custo Marginali 

-.para o excessó, deve-se imputar tarifas maiores quea Custo~ 

ginal; 

- a neces~idade de a empresa auferir receitas totais equivalentes 

·às despesas totais deve ser respeitada; 

a deficiência de receita ocasionada pela cobrança de parte da 

quantidade total vendida a Custo Harginal, deve ser recupera 

da pelo acréscimo às parcelas de excesso, e 

- tarifas a Custo Marginal Modificado .devem apresentar vantagens 

de eficiência econânica,quando carnparadas ao sistema de C'.lSto Médio. 

Por conseguinte, pode-se elaborar um modelo simplificado do 

processo tarifário a Custo Marginal Modificado, conforme é apre· 

sentado no Gráfico ·g 

Através da análise no Gráfico 9 .·, pode-se denotar a curva 

de demanda, a curva de Custo Marginal e a curva de Custo !-1édio. 

Ao mesmo tempo, nota-se certa inconsistência do ponto de vista 

econômico quando se faz o relacionamento da demanda com os pre 

ços. 
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Neste sentido, deve-se ressaltar, para melhor compreensao do mo 

delo que a demanda possui características de agregação dos con 

sumidores com diferentes possibilidades e disposição para consu 

mir e pagar. Por outro lado,pode~se notar um comportamento in

·vertido,da curva de·.demanda quando. se canpa.Ia com as representações 

tradicionais de curva de demanda. Tais artifícios foram neces 

sários pela intenção de se evidenciar três grupos de 

consumidores, com diferentes níveis de quantidade de água consu 

mida a três preços diferenciados. 

Observando-se ainda o Gráfico ~' evidencia-se a existên 

cia, em princípio, de inúmeras combinações de tarifas e quanti 

dades consumidas que podem ser caracterizadas como sit~ação de 

equilíbrio, do ponto de vista da empresa. Porém, não parao sis 

tema (empresa x consumidores) como um todo. Em termosteóricos, 

o ponto B deixaria o sistema, empresa x consumidores, em equilí 

brio. Neste ponto, a quantidade consumida seria Q4 e a tarifa 

estaria sendo estabelecida a custo médio. Ao mesmo tempo, quan 

do o comportamento da empresa se baseia num critériode alocação 

sócio-economicamente eficiente dos recursos disponíveis, seria 

o ponto D o desejado. Isto ~' onde o preço (tarifa) é igual ao 

custo marginal e a quantidade produzida ou·consumida é º6' quan 

tidade essa expressivamente maior que aquela conseguida no ponto 

B. Dentro do espírito da análise, devemos complementar ainda 

três aspectos importantes: 

a) - No ponto B, com tarifa a custo médio, a empresaestaria pro 

duzindo e fornecendo ao consumo quantidade que deixaria em 

equilíbrio a demanda e o preço, ao mesmo tempo que a recei 
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ta e os custos totais. Por outro lado, estariadeixando de 

servir a comunidade na quantidade Q5 , pois os consumidores 

nao estariam dispostos a· utilizar as suas reais necessida 

des de água, em função das tarifas. Outrossim,o superavit 

total estaria sub-otimizado, conforme explicações já rela 

tadas em itens anteriores. 

b) - No ponto D, tarifa a custo marginal, a empresa estaria pro 

duzindo e fornecendo a quantidade Q6 . Com esta quantidade 

a sociedade estaria otimamente servida e o superavit total 

seria otimizado. Entretanto teria um prejuizo unitário de 

produção correspondente à diferença entre PB e Pc· 

c) - Sem subsídios ou esquemas de compensação externas ao siste 

ma, este estaria em desequilíbrio. Pois para a quantidade 

dema?dada Q6 , a empresa estaria apta a vender ao preço PB. 

Porém, a este preço os consumidores estariam dispostosa de 

mandar Q1 + Q2 • Assim sendo., a empresa necessitaria vender 

ao preço P 'B. Dessa forma, pode-se notar a tendência do sis 

tema an·-bu-s:car ponto de equilíbrio ple:ao, com sérias 

quências para a eficiência econômica. 

canse 

Assim posto, procurou-se harmonizar os pontos conflitantes 

anteriormente levantados, através de uma situação intermediária 

que se aproximasse de um processo com preços administrados. Isto 

é, à quantiuade Q3 que corresponderia ao total de consumo mini 

mo, seria estipulada a tarifa PC; à quantidade Q2 que correspon 

deria ao excesso total de consumo intermediário, seria cobrada 

a tarifa PB' e à quantidade Q1 que corresponderia ao totalde ex 

cesso mais elevado, seria imputada a tariÍa PA. Através desse 
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procedimento, ocorrerá uma compensaçao interna dos preços, co 

brindo o custo total do sistema e aumentando a eficiência econô 

mica total. Demonstra ainda -vantagens aparentes, com relação 

aos preços pagos para as diferentes categorias de consumidores; 

tais como: 

custo médio de equilíbrio para o sistema, à quantidade º1' 

quando deveria ser cobrada tarifa ao nível PA, fornecen 

um ganho aos consumidores mais elevados correspondente à 

área compreendida pelos pontos P'A' PA, J e A. 

custo médio em relação ao total máximo demandado para a· 

quantidade Q2 , onde deveria ser cobrada tarifa ao nível 

P'a, fornecendo um ganho aos consumidores intermediários 

correspondente a área compreendida entre os pontos L, K, 

C e H, e · 

custo marginal para a quantidade o3 , quando deveria ser 

cobrado tarifa nominal PB' para a cobertura dos· custos, 

obtendo um ganho correpondente a área compreendida entre 

os pontos, C, G, D e I. 

Dessa maneira, após as explicitações,podemos chegar à con 

clusão que a aplicação desse esquema metodológico pode apresen 

tar vantagem econômica global, altamente significativa.an relação 

a utilização de tarifas a custo médio e induz ,o sistEma a alcançar o ec;rui 

llbri~ Com tal combinação de preços, identifica-se o seguinte a 

créscimo no supera vi t totaJ an canparação a cobrança a custo médio: 

Superavit total = ~rea 4 + Área 5 + Área 6 
{CMg r.1od) 

Vale ainda ressaltar que, com a remuneraçao dos serviçosde 

água pelo processo de tarifação a Custo r1arginal .Hodificado, p~ 
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de-se auferir rendimentos suficientes para cobrir os custos to 

tais~já que deve ser procurado propositadamente a ig~aldade en 

tre a área C, G, D e I e a área PA' PB' K e J. Ao mesmotempo, 

com a aplicação de tal processo, as necessidades dos consumido 

res me:nos favorecidos são satisfei t.as. Depreende-se também que 

o processo não apresenta as totais vantagens de eficiência eco 

nomica demonstradas pela cobrança a Custo Marginal,mas, eviden 

temente,busca alcançá-las. 

Finalizando, cabe ressaltar que o conhecimento do compo~ 

tamento da demanda1 em função do preço, em melhor nível estima 

. tivo, torna-se necessário para ajustar o modelo com precisão. 

Tal fato não nos foi possível realizar por não dispormos de da 

dos confiáveis a respeito. 

Outrossim, pode-se notar que, para confecção e aplicaÇão 

real do modelo, a perfeita compreensão dos custos e das categQ 

rias de consumidores é irr:orescindível. 

1 Va.e.e. a pe.na Jt.e.J.JJ.Ja.i:tall. que., e.m no-6-6o :tJt.aba.tho, não '6Ã..ze.mo-6 
dÃ.--6 :tÃ..nç.ã o e. n:tll. e. a d e.m anda. e. o· c. o n-6 um o e. 6 e.:tÃ.. v o • Em b o Jt.a. -6 a.Ã.. bám o -6 
que., e.m muÃ..:ta~ .toc.a.tÃ.-dade.-6 bJt.aJ.JÃ.-.ie.l!t.a-6 a de.ma.nda. J.Je.ja. Jt.e.p!t.lml 
da, Ã..J.J:to e, o c.onJ.Jumo e.üe.:tivo e me.noll. que. a. de.manda e.xÃ..gÃ..da. ou 
e.J.Jpe.Jt.ada. 
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5. APLICAÇÃO VO CUSTO MARGIN~L MOVIFICAVO 

Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, a aplicação 

do rnitodo de tarifação pelo Custo Marginal Modificadonão i mais 

simples que os processos tradicionais de determinação. Porim, i 

perfeitamente exequível quando se dispõe de dados históricos de 

custos e se conhece o comportamento da demanda em função do pr~ 

ço. Tal exequibilidade prática será comprovada no capítulo que 

se segue. Para tanto, serão utilizados dados aproximados ou i.!l 

' feridos da empresa de abastecimento de água para a região rnetropolitanade 

São Paulo-::- Compan.hlade Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP) . 

Em concordância com o PLANASA, as empresas de abastecimento 

de água devem buscar o equilíbrio entre receita total e desp~ 

sa total, incluindo nesta, o serviço ·da dÍvida (amortização e j_!:! 

ros) em função dos investimentos realizados. Por outro lado,os· 

consumidores podem ser considerados ou analisados pelo seu con 

sumo individual e serem representados atravis de urna função,co_E!· 

forme explicitado no Gráfico 10· a seguir. 

Neste Gráfico, nota-se que o número de consumidores está 

representado no eixo das abscissas, através de N; no eixo das 

ordenadas~ através de q, está representado o consumo individual 
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Gráfico 10 - CONSUMO INDIVIDUAL EM Ft.JN~D DO NÚHERO DE ECONOMIAS 

' 
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dos consumidores, ordenadamente crescente. Vale esclarecer entre 

tanto que a função foi considerada contínua tendo em vista o ele 

vado número de usuários que pode expressar e a probabilidade, 

aparentemente pequena, de igualdade de consumo entre eles. Utili 

zando-se de refer~ncias contidas nos capitules anteriores,pode-se 

considerar os consumidores congregados em três categorias,isto é, 

categoriasA, B e c. No Gráfico 10 essas categorias de consumido 

res são representadas por NC' NB e NA. 

Outrossim, pode-se notar tarr~ém que a quantidade individual 

consumida q é uma função de N. Desta forma, podemos escrever: 

q = f (N). ~o mesmo tempo, depreende-se que o consumo total é re 

presentado pela seguinte expressão: 

Q = f: f (N) dN. 

Por outro iado, quando se observa o .aspecto empresarial do 

sistema de abastecimento de água,detecta-se a necessidade de o mes 

mo almejar o equilíbrio entre a receita total e a despesa total ou 
J 

custo total (CT} . 

Conforme já mencionado, o preço a pagar pela água consumida, 

deve ser uma função do número de consumidores ou usuários (N) . 

Portanto, podemos expressar a receita total através da seguinte 

equação: 

RT = J: p {N) f (N) dN. 

Como o custo total de um sistema de abastecimento de água deve 

ser representado pelo custo fixo total e pelo custo variável uni 

tário vezes a quantidade total produzida ou distribuída, podemos 
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expressar: 

. JN CF total + Cvu 
0 

f (N) dN --!No P (N) f (N) dN. 

Para solução dessa igualdade e consequentementeas determina 

çoes dos preços em função do consumo,deveríamos conhecer os cus 

tos fixo e variável, além de compreendermos o comportamento da 

função N. Esta possibilidade é extremamente inviável em termos 

operacionais. Assim, com o sentido de prosseguimento em nossa a 

nálise,desenvolveremos uma alternativa teoricamente viável e ple 

namente compatível com as proposições apresentadas nos capítulos 

anteriores. 

Na igualdade anterior, para se determinar o custo .total e 

imprescindível o conhecimento dos custos fixo e variável. O cus 

to fixo pode ser obtido através do acervo contábil ou histórico 

da empresa. o custo variável unitário pode ser extraído do cus 

to operacional dividido pela quantidadeproduzida correspondente. 

Obtidos esses custos, pode-se facilmente calculares custos médio 

e marginal. I 

Com pouco esforço,percebe-se que o cálculo do custo total é 

relativamente fácil, desde que_ se disponha dos dados básicos. 

Dentro do nosso trabalho, importância maior reside no desen 

volvimento para obtenção da receita total, o que será realizado 

a seguir. 

Sob o enfoque da teoria econômica e com base na igualdadean 

terior, nota-se que o preço P (N) receberia acréscimos em fun 

ção do consumo individual para as infinitas classes de consumido 

res. No entanto, a realidade prática apresenta um limitado nume 
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ro de possibilidades ou classes de preços em função do consumo, 

que poderrser representada-s por categorias de consumidores. No 

nosso estudo utilizaremos as três categorias e respecti 

vas classes de preços1jã discutidas em capitules anteriores. As 

sim, teremos: 

- para a categoria C, com número de economias ou consumido 

res igual a NC, estipularemos · preço P1 para f (N) até 

N1 , isto é, preço P1 dentro do nivel de consumo q 1 ; 

-para a categoria B, com número de economi~ou consumido 

res igual a NB,estipularernos preço P1 para o nivel de 

consumo q 1 e preço P2 para f (N) - q 1 , isto é, preço P2 

dentro do nivel de consumo q 2 , e, 

- para a categoria A, com ~úmero de economias ou consumido 

re~ igual -a NA, estipularemos o preço P1 para o nivel 

de consumo q 1 , preço P2 para o nivel de consumo q 2 e pr~ 

ço P3 para.f (N) - q 2 , isto é, preço P 3 para todoonivel 

de excesso. 

Em decorrência das explicitaç~es anterio~es a funçã6 f(N) 

pode ser setorizada em três partes, de O ao usuãrio N1 , do usua 

rio N1 + 1 ao usuãrio N2 , do usuãrio N2 + 1 ao filtimo usuãrio. 

Assim, podemos representar a receita total (RT) da seguinte for 

ma: 

+.[f. 
N2 

P1 f (N} dN P2 f (N) dN -

N1 + 1 

dNl +[JN3 
P 3 J N2 +1 

f (N) dN-
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- P ) q dN -1 1 

com base nas análises realizadas no capítulo do Custo Margi 

nal Modificado e com o interesse de compatibilizar as partes do 

tTabalho, podemos realizar as seguintes substituições nos preços 

aplicados na expressão anterior: 

- para P1 , será utilizado o preço a Custo Marginal 

(CMg) correspondente ao nível da quantidade total damanda 

da pelos consumidores; 

- para P2 , · sera utilizado o nreço a Custo f.'l'édio (C~,~e) 

correspondente à quantidade total demandada nelos consumi 

dores, e , 

- para P 3 ,o pr~o, s~á 7stipulaaoem função da necessidade de com 

plementação de receita nara atin~ir o equilíbrio entre re 

cei ta total e despesa total, noàendo ser renresentado JX.>r ea.1 

Assim, podemos obter: 

7Em ~e~mo4 p~~~ico~ e~~e p~eco Ca deve~~ 4e~ igual ao p~eco 
mê.dio pa~a o ~i~~ema em equ..i.llb~..i.o, o qual podeJt~ ~e~ de~eJr.m..i.na 
do at~avé~ de um conhec..i.men.to melho~ do compo~tamento da demaVi 
da. 
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f
N3 

- (C.f\1e - C.f\1g) 

N2+1 

A última expressão representa a equaçao teórica geral 

de determinação de tarifas a Custo Marginal Modificado, a qual neces 

sariamente está relacionada _ com a equação do custo total. 

Porém, esta equaçao sob a forma que se apresenta tem limitações 

para utilização prática, 

Portanto,procuraremos,a seguir, desenvolver uma forma mais 

simplificada para utilização. 

5.·2. Ve..te..tr.m-inaç.ão P.tr.ã.t-ic.a de. Ta.tr.L6a.6 a Cu.6.to Ma.tr.g-ina..e. Mod-<-6-ic..ado 

A Função f (N), conforme expressa no Gráfico 10 -, e uma r e-

presentação física de um fenômeno e não ocorrerá nenhuma altera-

çao significativa da realidade, se aplicarmos a linearização na 

mesma, tal como é apresentado no Gráfico ll, em seguida. 

A linearização simplifica sobremaneira a possibilidade de 

obtenção de resultados práticos. Pois. podemos trabalhar com as. 

quantidades médias demandadasnas diferentes categorias de consu-

midores. Desta forma, podemos ·escrever a última expressão da se 

guinte maneira: 
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Gráfico 11 ·- LINEARIZAÇÃO DO CONSUHO INDIVIDUF~L EH FUNÇÃO DO NÚMERO 

DE ECONOMIAS 

---·-------------. -------

----------------------

NC NB NA 
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+Mg 
(qo + ql) J I (ql+ q2) "RT NC + CMe NB -

2 2 

[(CMe NB]HcaCqz + q3) 
- PMg) ql NA -

2 

- (cca - CMe} q2 NA ]-[(CMe - C!-ig) q 1 NA] I 
Notamos que a equaçao da receita total (RT), conforme está 

desenvolvida anteriormente, apresenta possibilidade de aplicação 

. -t· pra 1.ca. Isto ·é, com o nível de informações que dispomos sobre 

os custos dos serviços de abastecimento de água, podemos realme~ 

te obter ou inferir as variáveis necessárias para a solução da 

equaçao. 

Desta forma, a seguir será apresentada a aplicação prática 

·do Processo de Tarifação a Custo Marginal Uodificado. 

5.3. Ap.t.-lc.a.ç.ã.o,c.om Va.do-6 Ap!tox.-lmado.6~do PJtoc.e..6.6o de. Ta.Jt.-l6a.ç.ã.o a 

Cu.6~o Ma.Jtg.-lna..t Modifi.-lc.a.do 

A.finalidade da aplicação que ora apresentamos e . demons 

trar a relativa simplicidade na utilização do processo explicita 

do e a poss;ibilidade de atingimento das proposições 

nos capítulos anteriores. 

levantadas 

Necessário se faz ressaltar a despreocupação com a classifi 

cação efetiva dos custos, os quais serão tràtados de forma agrs:_ 
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gada. Ao mesmo tempo, devemos deixar claro quanto à obtenção a 

proxirnada dos valores numéricos. Porém, julgamos que essas lirn! 

tações não invalidam a ap-licação, que contém um caráter generali 

zante e um espírito de exemplificação. 

Com base nos relatórios econômico~financeiros da SABESP, 

principalmente o Plano Diretor de Desenvolvimento e Estudodé Via 

bilidade Global da SABESP -Agosto de 1979, conseguimos obter, 

com alguma subjetividade, as ocorrências e os valores contábeis 

necessários para a aplicação do processo em estudo, para a Re 

gião Metropolitana de são Paulo em 1979, os quais sao relacio 

-nados a seguir: 

a) - Observando a distribuição do consumo individual de aguaern 

1979, pode~se estipular três grandes categorias de · consu 

rnidores, as quais definimos como A, B e C. Os consumido 

res da categoria C possuem um consumo individual médiomen 

3; -sal da ordem de 10m rnes e constituem um intervalo de con 

- 3 
sumo individual que vai de 5 a 15m /mês. Outrossim, os 

consumidores da categoria B e A possuem um consumo indiv! 

dual médio mensal de 32 e 200m3/mês e constituem um inter 

valo de consumo individuàl que vai de mais de 15 a 50m3; 

mês e de mais de 50 a 350m3/mês, respectivamente. Ressal 

vamos porém, a existência de consumidores que se utilizam 

31 -de quantias superiores a 350m mes mas, corno expressam u 

ma minoria em relação ao total, optamos pornão considerá-. 

los en1 nossa aJ?licação, 
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b) - O sistema de abastecimento atingiu 1,3 milhÕes de 

ções
1 

em 1979. Sendo que 590 mil ligações se enquadram 

liga-

na 

categoria C, 610 mil ria categoria B e 100 mil na catego-

ria A. 

c) - A distribuiÇão total de água pelo sistema pode· ser estima 

mada em 505 milhÕes de m3 em 1979, o que representa 42,1 

3 -milhÕes de m por mes. 

d) - Quanto ao delicado e complicado sistema de custeio ou de 

contabilidade de custos apresentado por todas as empresas 

de saneamento básico do País, pudemos por dedução inferir 

que, a SABESP na Região Metropolitana de são Paulo ~pen 

deu, em despesas totais, aproximadamente 5, 2 bilhÕes de 

1 
O .te.Jz.mo ".t-Lgaç.ã.oa .tem ~.>J:.gnlfiic.ado difieJr..en.te do .teJr..mo "e 

c.onomia". E~.>.te, Jr..epJr..el.>en.ta um c.onjun.to de c.on~.>umidoJr..el.> c.om a 
6lnidade1.> J.>oc.iail.> e ec.on8mic.a~.>, aquele Jr..ep~el.>en.ta uma in~.>.tali 
ç.ão 6Z~.>ic.a paJr..a· aóa~.>.tec.imen.to de água e pode aba~.>.tec.eJr.. uma ou 
diveJr..l.>a-6 ec.onomial.> ao me~.>mo .tempo. PoJr..êm, pela impoi.>J.>ibilida 
de de ob.tenç.ão do númeJr..o Jr..eal de ec.onomia~.>,u.tilizaJiemo-6 o nu 
meJr..o de lJ:.gaç~el.> paJr..a Jr..epeJr..e~.>en.tá-lo. . -

Vevemol.> Jr..eJ.>J.>al.taJr.. en.tJr..e.tan.to, que oc.oJr..Jr..eJr..á uma di~.>.toJr..ção 
~.>ignJ:.6ic.a.tiva em no~.>J.>ol.> Jr..e~.>ul.tado-6 pJr..á.tic.o-6. Não ac.Jr..edi.tamol.> 
poJr..êm,na invalidação do!.> no~.>l.>o-6 objetivo~.> de aplicação; me~.>mo 
poJr..que,a quantidade de ligaçoel.> que Jr..epJr..el.>en.tam uma !.>Ô ec.ono 
mia mol.>.tJr..a l.>eJr.. expJr..e!.>!.>lvamen.te majoJr..i.táJr..ia. 

PoJr.. ou.tJr..o lado, a po~.>J.>ibilidade pJr..á.tJ.c.a de uma ~c.onomia 
u.tilizaJr..-l.>e de mal!.> de uma ligação paJr..a ~.>eu aba~.>.tec.imen.to, 
emboJr..a c.om algum .teoJr.. de po~.>J.>J:.bilidade legal e alguma!.> veze~.>, 
uma nec.e~.>J.>idade opeJr..ac.ional, n~l.> paJr..ec.eu ex.tJr..emamen.te pequena 
e muito p·ouc.o ~.>lgni6ic.a.tiva paJr..a ~.>eJr.. c.onJ.>..i..deJr..ada em no1.>1.>o el.>
.tudo. 
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cruzeiros em·l979. Após uma primeira classificação dos i 

tens de despesas com exploração, distribuição, deprecia 

ções, amortizações, remunerações sobre o investimento e 

etc., 1 pudemos isolar 2,0 bilhÕes de cruzeiros como as des 

pesas diretamente relacionadas com a operacionalização do 

sistema e que podem representar os custos variáveis em nos 

sa aplicação. No tocante aos 3,2 bilhÕes de cruzeiros res 

tantes, :serão considerados como despesas fixas ou diretamente· 

relacionadas com os investimentos. 

Desta forma podemos obter, dentro de um conceito simplifi

cado e de u~a forma agregada, o Custo Marginal por m3 para o.nf 

3 vel total de produção e o Custo ~1édio por m para a produção to· 

tal. Assim, temos: 

3 CMg/m = Custos Variáveis Mensais 
Quantidade Mensal Produzida 

Custos Totais Mensais 
Quantidade Mensal Produzida 

= Cr$ 167 milhÕes = 3, 9?Cr$/m3 
42, 1 milhoes m3 

= Cr$ 433 milhÕes = 10 28Cr$/m3 
42,1 milhoes m3 ' ·· 

1 
Á.b de..b pe..b a.b c.oJUz.e.l.l po nde.n:te.-6 ao.b .b e.nviç.o.b de. c.o.te.:ta de. e.l.l 

go:to.b e.l.l:tão inc..tulda.b na.b de.l.lpe..ba.b :to:tai.b, !.lendo que., pa!La fiac.~ 
.tidade. de. ap.tic.aç.ão pnâ:tic.a; pe..ta diôic.ufdade. e.m i.bola!L a.b de..b 
pe.l.la.b c.oiLJLe..bponde.n:te.l.l 1 e. pe..to c.aJLâ:te.IL de. c.ompfe.me.n:tanie.dade. do~ 
e.l.lgo:tol.l,no .bil.l:te.ma de. abal.l~e.c.ime.n:to; .be.JLão c.onl.lide.ILada.b e :te.não 
~e.u ILe..bl.laJLc.ime.n:to a:tnavé.l.l da.b !Le.c.e.i:ta.b aune.M .. dtU. pelo c.onl.l uma de. 
agua. 
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Objetivando que a empresa deva ter por premissa efetivar u 

ma receita total equivalente aos custos totais, ao mesmo tempo 

que levando em consideração as referências anteriores, podemos 

substituir os valores correspondentes na fórmula do Custo !'1argi 

.nal Modificado (CMgMod), como se segue: 

. RT ~ CT ~ [CMg ~ NC] + CMe (gl ;s2l NB - [cMe - Mgl g1NB]I 

+ ICa (g2 :g3) NA - [(Ca-CMe) g2 NA] - [ (CMe-CMg) gl NA]l 

433 milhÕes .= [3,97 o lOo. 590oooo] + {10,28 o 32 o 6lOoOOO- [(10,28-3,97) 

l5o6lOoooo]} + {cao200olOD.ooo - [<ca-10,28) .so.loo.Óoo]

- [c1o,28 - 3,97) 1s lOOoooo]} 

Resultante da igualdade anterior extralmos ca = 14,9.BCr$/m3 •· 

Assim, a empresa pode ter uma composição de preços diferen 

ciados para as três categorias de consumidores ou .. . 
n~vels 

de consumo, conforme se segue: 

~ 31 - $/ 3 - ate 15m mes ~ 3,97Cr m ~ Cmg 

- mais de 15 a 50m3 /mês~ 10, 28Cr$/m3 ~ CMe 

- mais de 50m3 /mês~ 14 ,98Cr$/m3 ~ Preço de equilíbrio 

·Através do processo de tarifação a Custo Marginal Uodifica 

do, pp_g~rn.?s notar que, a empresa atinge o ponto de equilíbrio en 

tre as receitas e as despesas, não tendo déficit no orçamento. 

Ao mesmo tempo, atende a todas as necessidades de consumo da po 

pulação, com um aumento de eficiência econômica, pois se forne 
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cesse a produção de água ao nível do Custo r.1édio (10,28Cr$/m
3
), 

os 590 mil consumidores da categoria C, provavelmente, nao te 

riam condições para beneficiarem-se de tal recurso. Em isso 

ocorrendo, o custo médio deveria ser consideravelmente aumenta-

do em razão da diminuição correspondente àquela quantidade nao 

consumida. 

Por outro lado, como consequência, seguramente o sistemato 

tal que, na situação atual em estudo, consegue atender a todos 

os consumidores, tanto da classe A como da classe B e C, entra 

ria em desequilíbrio durante o período de reajustamento da de 

'manda em função dos novos preços. 

Podemos notar que, se a empresa vendesse a quantidade to 

tal a nível de Custo Marginal (~,97Cr$/m3 ) teria um déficit de 

receita da ordem de Cr$ 265 milhÕes mensais. Fato este que, em 

bora pudesse caracterizar o sistema total atingindo um ponto o 

.timo de eficiência econômica, não habilitaria a continuidade de 

funcionamento da empresa em termos orçamentais. 1 

· 1Atualme.nte., na~ e.mphe.~a~ de. ~ane.ame.nto b~~ico, ~n~tala~~e. 
uma tendência de. ~e aplicah wna "conta mZ.nima" ou um "va.loh mZ 
nimo", paha cada ligação de. ~gua, independentemente. do con~umo· 
e.óe.tivado. Tal chit'é.hio, e.mboha "a. phiohi", no~ pahe.ça afl..b.Jr...tlâÍ 
fLio e ôuja ao~ phincZpio~ da e.Siciê..ncia econômica que. um ~i~te.~ 
ma de. aba~te.cime.nto de. ~gua deva a.lcançah, pode. fLe.pfLe.~e.ntah uma 
o~tfl..a a.lte.hnativa paha cobe.htuha pa.hcial ou total do~ cu~to~ 6i 
xo~ e paha a manutenção do equil2bhio ofl..çame.nt~hio da e.mphe.~a.
E~~a po~~ibilidade. não 6oi con~ide.fl..ada em no~~a an~li~e. pofL não 
julgahmo~ pe.htine.nte. o momento. Pofl..'é.m, não pahe.ce. have.h nenhum 
impedimento pafl..a que. no~~ o~ e.~ tudo~ e. conclu~ õe.~ venham a.~ e.hvifl.. 
de ba~ e paha o de.~ envolvimento te.Ôfl..ico de.~ ta a.plica.ç.ã.o. 

085 



Na .realidade a SABESP nao possui critério definido de deteE 

minaçao ou estruturação tarifária lógica para o abastecimento de 

água e coleta de esgotos. Os .diferentes preços para diferentes ni 

veis de consumo são ditados pelo desenvolvimento histórico dos 

aumentos conseguidos1 e os niveis ou faixas de consumo são deli 

neados através de um gráfico de distribuição de frequência. As 

sim, por simulação,se obtêm as receitas condizentes comparte das 

necessidades financeiras da empresa, póis, até a atualidade,o G~ 

verno subvenciona parcela das despesas incorridas pelo sistema. 

Fundamentalmente, a SABESP para a Região r-1etropoli tana de 

'São Paulo,possuL três niveis de preços parao fornecimentode agu~ 

um para o consumo mínimo e dois outros para o consumo excedente. 

Um preço mínimo é imputado ao consumo minimo padrão corresponden 

t . . lS 3 t- b d 1 1' 't BNH e aos pr1me1ros· m e es a asea o no va or 1m1 e que o 

·exige para o consumo minimo, isto é, não ultrapassar O,Sdo valor 

da ORTN. Um valor intermediário é imputado para o consumo exce 

- 3 . dente de lS ate SOm -e um valor maior para o consumo excedente 

3 
aos SOm . Esses niveis de pr.eços não diferem substancialmente da 

queles encontradas em nossa aplicação. 

·Numa comparação entre o sistema de determinação de preços a 

Custo Marginal Modificado e o utilizado pela SABESP, podemosnotar 

urna grande vantagem do primeiro sobre o segundo,em termos de de· 

finição de critério sócio-economicamente aceitável. No tocante 

a urna comparação entre o sistema quanto à eficiência econômica, 

torna-se impraticável,em função da deficiência de dados básicos 

1 . 
04 aumento4 ~ao cont~olado~ pelo CIP - Cont~ole 1nte~m~n~4 

te~Lal de P~eço~. 
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e termos de cornparaçao. 

Por outro lado, o BNH,atravis do Manual de Aspectos Bãsicos 

de Tarifas de Água e Esgotos,tenta definir e indicar um esquema 

para a estruturação tarifãria nas empresas de saneamento atravis 

de um somatório de parcelas, sendo cada urna delasreferentesauma 

faixa de consumo, em que o valor correspondente por metro cúbico 

e as diversas categorias1 de usuários poderão ser diferenciados. 

O componente fundamental na equaçao básica i o fator rnultiplic~ 

dor da tarifa mínima padrão em cada faixa de consumo, isto i, um 

fator que ponderaria a tarifa mínima padrão para os diferentes u 

suários e diferentes consumos. Porim,o BNH não define critirios 

objetivos para a determinação desse fator ponderador. O que se 

faz parecer de po.uca aplicação prãtica. 

, __ - Após essas explicitações podemos inferir que o processo de 

senvolvido,alirn do estabelecimento de um critirio que pode ser a 

ceito corno justo, pois tende a fornecer os benefícios de for 

ma diferenciada a todos os usuários_ ou consumidores, evitando de~ 

perdícios, ao mesmo tempo possui urna base econômico-social e ló 

gica. 

10 BNH ~~d~ea a ela~~~6~eação. do~ u~uá~~o~ em quat~o t~po~ 
ou eatego~~a~ bá~~ea~; ~~to é, ~e~~de~e~al, eome~e~al, públ~ea e 
~~du~t~~al. Co~fio~me já leva~tado, é uma d~~e~~m~~ação de d~fi~ 
ei..l eô~e~êne~a p~áti..ea e eom algum g~au de ~ u.bj e·-t~v~dade· e me~ mo cie 
-·a~bi..t~a~~edade. 
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CONCLUSÃO 

Atravis d~ descriçio e da anilise do problema tarifirio, 

principalmente voltado para o sistema de abastecimento de água 

procuramos objetivar a compreensio da situaçio atual, ao mesmo 

tempo ,algumas proposições de melhorias nos processos de ta 

ri fação foram apresentadas. Como grande resülilt.ante pudemos visua 

lizar a complexidade do tema e o muito que se pode desenvolver 

na área da determinaçio tarifiria. 

Procuramos deixar claro o desenvolvimento do processo de a 

bastecimento de água ãs populações e o posicionamento para a a 

tualidade. Foi explicitada a tradicional e simplificada políti 

ca de tarifaçio a Custo Midio, assim com0 tarnbén foi explicitada a im 

portância da determinaçio de tarifas a Custo Marginal, no cam 

po da eficiência econômica. Concomitantemente20procurarmos· dis 

cernir as vantagens e as desvantagens da utilizaçio pura e sim 

ples de uma ou outra política de determinaçio, sugerimos um pro 

cedimento alternativo, o processo de tarifaçio a Custo Marginal 

Modificado. 

Tal processo, mais que uma· nova filosofia para tomadade de 
. -

cisões sobre tarifaçio, i a ordena·çio e a combinação de fatores 

de tarifaçio, incorporando as vantagens dos méto 

dos a Custo Marginal e a Custo Midio. 

Tarifação a Custo Marginal Modificado fundamenta-se na teo 

ria marginalista, procurando satisfazer a condição de autosufi' 

ciência de recursos para a empresa e buscando aproximação da e 
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ficiincia econ6mica~ social 

éomo conclusão e fechamento do trabalho muitas acertivas 

poderiam ser aqui levantadas, p:>rém, julgamos não oportuno, pois já rea-

lizano-lás ao desenvolvelT a análise dos respectivos itens do esb.ldo. 

Nosso trabalho não procurou .. cará.te;r inovador, nem o sentido de 

esgotar o assunto, mas sim iniciá-lo através de um posicionameg 

.to crítico e compreensivo de uma realidade.econ6mica e social. 

Ainda que alg11<'1S aspectos tenham sido enfocados superficial: 

mente e não tenham atingido um grau de plena explicitação, fi 

cou claro a necessidade e a importância do conhecimento de mui 

'tos tópicos ainda não estruturados, como: 

a elasticidade preço da demanda; 

- a redefinição de um sistema de custeio e a melhor classifica 

ção dos fatores· de custo; 

a análise do nível de eficiincia e eficácia das empresasde sa 

neamento básico e outros 

Entendemos entretanto que conseguimos atingir nosso obj~ 

tivo, pois abrimos um caminho,com uma perspectiva novae inici~ 
-

mos a descobrir a necessidade de desenvolvimento e compreensao 

no vasto campo metodológico da determinação tarifária, para que 

a sociedade usufrua de melhores benefícios dos recursos escassos· 
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ANEXO A 

VECRETO SOBRE NORMAS GERAIS VE TARIFAÇÃO 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe con 

fere o artigo 81, incisos I e III, da Constituição, e tendo em 

vista o disposto na Lei n9 6.528, de 11 de maio de 1978, 

D E C R E T A: 

Disposição Preliminar 

Art. 19. Este Decreto estabelece normas gerais de tarifa 

çao, visando a regulamentar os estudos, a fixação e o reajuste 

dos serviços públicos de saneamento básico integradosao Plano Na 

cional de Saneamento- PLANASA- a que se refere a Lei n9 6.528, 

de 11 de maio de 1978. 

CAPÍTULO I 

Dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Art. 29. São serviços pÚblicos de saneamento básico, inte 

grados ao PLANASA, aqueles administrados e operados ·por comp~ 

nhias de saneamento básico, consti tuidas pelos Governos Estaduais 

que, em convênio com o Banco Nacional da Habitação,· estabeleçam 

as condições de execução do Plano, nos respectivos Estados,obser 

vados os objetivos e metas fixados pelo Governo Federal. 

§ 19. Para os efeitos deste Decreto, equiparam-se às compa 

nhias estaduais de saneamento básico as que, sobo controle acio 

nário do Poder Público, atuarem no Distrito Federal e nos Terri 

tórios. 
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§ 29. Os serviços públicos de saneamentobásico compreende~ 

a) - os sistemas de abastecimento de água definidos co 

mo o conjunto de obras, instalações e equipamentos 

que têm por finalidade. captar, aduzir, tratar e dis 

tribuir água; 

b) - os sistemas de esgotos, definidos como 6 conjunto 

de obras, instalações e equipamentos, que têm por 

finalidade coletar, transportar e dardestino final 

adequado às águas residuárias ou servidas. 

Art. 39. O PLANASA tem por objetivos permanentes: 

a) - a eliminação do déficit e a manutenção do equilí: 

brio entre a demanda e a oferta de serviços públi 

cos de água e de esgotos, em núcleos urbanos,tendo 

por base planejamento, programaçao e controle sis 

tematizados; 

b} - a auto-sustentação financeira do setor de saneamen 

to básico, através da evolução dos recursosa nível 

estadual, dos Fundos de Financiamento para Água e 

Esgotos (FAE); 

c) - a adequação dos níveis tarifáriosàs possibilidades 

dos usuários, sem prejuízo do equilíbrio entre re 

ceita e custo dos serviços, levando em conta a pro 

dutividade do capital e do trabalho; 

d) - o desenvolvimento institucional das companhias es 

·taduais de saneamento básico, através de programas 

de treinamento e assistência técnica; 
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e) - a realização de programas de pesquisas tecnológi 

cas no campo de saneamento básico. 

Art. 49. O Ministério do Interior fixará, periodicamente, 

as metas do PLANASA, definindo os níveis de atendimento às pop~ 

lações e os prazos para atingi-las. 

Art. 59. O Ministério do Interior, através.do BNH, coorde 

nará e controlará a execução do PLANASA, tendo em vistao cumpri 

mento dos objetivos e a consecução das metas fixadas. 

CAPÍTULO II 

Das Competências e Atribuições 

Seção 1 

Do Ministério do Interior 

Art. 69. Compete ao Ministério do Interior: 

a) - expedir normas gerais sobre a fixação de tarifas e o 

exercício da sua aplicação e fiscalização; 

b) - autorizar o reajustamento de tarifas, após sua aprov~ 

ção pelo Conselho Interministerial de Preços (CIP); 

c) - propor ou destinar recursos a fundo perdido para inves 

timentos na área do PLANASA; 

d) -estabelecer, na forma da lei, as-penalidadese sançoes 

a serem aplicadas em decorrência de eventuais irregu 

laridades constatadas pela fiscalização. 

Seção II 

Do Banco Nacional da Habitação 
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Art. 79. Constituem atribuições do Banco Nacional da Habi 

tação (BNH) , na condição de órgão central e normativo do Siste 

ma Financeiro do Saneamento (SFS): 

a) - propor ao Ministério do Interior, a edição das 

normas a que se referem as alíneas a e d do arti 

go 69 deste Decreto; 

b) - estabelecer normas complementares às expedidas~ 

lo Ministério de Estado do Interior; 

c) - analisar e aprovar os planos estaduais de sanea 

mente básico, integrantes do PLANASA; 

d) - exercer a fiscalização técnica, contábil, finan 

ceira e do custo dos serviços das compa~hias es 

taduais de saneamento básico;' 

e) - analisar os planos, estudos e propostas tarifá 

rias elaboradas pelas companhias estaduais de sa 

neamento básico, com vistas às autorizações de 

reajustes; 

f) - coordenar, orientar e fiscalizar a execuçao dos 
' 

serviços de saneamento básico; 

g) - propiciar, de acordo com seu orçamento, assistên 

.cia financeira necessária à· execução das progr~ 

mações estaduais de saneamento básico, visando a 

atingir os objetivos e metas do PLANASA; 

h) - estabelecer normas relativas ao Sistema Financei 

rodo Saneamento (SFS); 

i} - aplicar as penalidàdes e sançoes estabelecidas P§ 

lo Ministro de Estado do Interior. 
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Seção III 

Dos Estados 

Art. 89. Constituem responsabilidades dos Estados: 

a) ~ destinar recursos para o cumprimento das program~ 

ções estaduais, com vistas a atingir os objetivos 

e metas do PLANASA, bem como, quando necessário,pa 

ra a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

das companhias estaduais de saneamento básico; 

b) - assegurar a gestão eficiente das companhias estadu 

ais de saneamento básico e dos Fundos de Financia 

mento para Água. e Esgotos (FAE) e observar as nor 

mas expedidas pelo BNH, relativas ao Sistema Finan 

ceiro do Saneamento (SFS). 

Seção IV 

Das Companhias Estaduais de Saneamento Básico. 

rã: 

' Art. 99. As companhias estaduais de saneamento básico cabe 

a) - executar a programação estadual de saneamento bási 

co, em consonância com os objetivos e metas do PLA 

NASA; 

b) - elaborar planos, estudos e propostas tarifárias de 

acordo com as normas estabelecidas, submetendo-os 

ao BNH. 

c) - aplicar os reajustes tarifários concedidos, de acor 

do com as autorizações emitidas pelo Ministrodo.Es 

tado do Interior; 
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d) - cumprir as normas expedidas pelo BNH,relativas . ..:ao 

Sistema Financeiro do Saneamento (SFS). 

CAPÍTULO III 

Dos Aspectos Econômicos e Sociais 

j .· 

Art. 109. Os benefícios dos serviços de saneamento básico serao assegu 

rados a todas as camadas sociais, devendo as tarifas adequar-se 

ao poder aquisitivo da população atendida, de forma a cornpatibi 

lizar os aspectos econômicos com os objetivos sociais. 

Art. 119. As tarifas deverão ser diferenciadas segundo as 

categorias de usuários e faixas de consumo, assegurando-seo sub 

sídio dos usuários de maior para os de menor poder aquisitivo , 

assim corno dos grandes pàra os pequenos consumidores. 

§ 19. A conta·rnínirna da categoria residencial cornpreenden 

do o abastecimento de água e a coleta de esgotos, não deveráser 

superior à quantia equivalente a 0,50 do valor fixado para a O 

brigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN) do mês inicial 

de cada trimestre civil, reduzindo-se essa quantiapa~a0,35,qua~ 

do se tratar exclusivamente de abastecimento de água. 

§ 29. A conta mínima de água resultará do produto da tari 

fa mínima pelo consumo mínimo, .que será de pelo menos 10 rn3 rnen 

sais, por economia da categoria residencial. 

CAPÍTULO IV 

Dos Aspectos Técnicos 

Art. 129. A estrutura tarifária deverá representar a dis 

tribuição de tarifas por faixas de consumo, com vistas à obten 
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çao de uma tarifa média que possibilite o equilíbrio econômico 

financeiro das companhias estaduais de saneamento básico, em 

condições eficientes de operação. 

Art. 139. Os usuários serão classificados nas seguintes 

categorias: residencial, comercial, industrial e pGblica. 

Parágrafo único. As categorias referidas no caput deste 

artigo poderão ser subdividididas em ·grupos, de acordo comsuas 

características de demanda e/ou consumo, sendo vedada, dentro 

de um mesmo grupo, a discriminação de usuários que tenham as 

mesmas condições de utilização dos serviços. 

Art. 149. -As tarifas da categoria residencial serao dife 

renciadas para as diversas faixas de consumo, devendo em fun 

çao destas, ser progressivas em relação ao volume faturável. 

Art. 159~ Os usuários das categorias comercial e indus 

trial deverão ter duas tarifas especificas para cada categoria 

sendo uma referente ao volume mínimo e a outra ao execedente , 

~ .. 
em que a segunda sera superior a primeira e esta maior do que 

a tarifa média. 

Art. 169. Os usuários da categoria pGblica deverão ter no 

máximo duas tarifas, sendo uma referente ao volume mínimo ·e a 

outra ao excedente, em que ·a segunda será maior do que a primei 

ra e esta superior à residencial inicial. 

Art. 179. Para os grandes usuários comerciais e industri 

ais, bem como para os usuários temporários, poderão ser firma 

dos contratos de prestação de serviços com preços e condições es 

peciais. 
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Parigrafo finico. Os contratos de que trata este artigo se 

rao admissíveis, em cada caso, desde que se possaestabelecer um 

preço que permita melhorar a situação econômico-financeira das 

companhias estaduais de saneamento bisico. 

Art. 189. As companhias estaduais de saneamento bisico de 

terminarão, através de estudos, a percentagem conveniente de li 

gações medidas, por sistema, em sua área de atuação, de forma a 

otimizar seu programa de implantação de medidores. 

§ 19. Na ausência de medidores, o consumo poderi ser esti 

mado em função do consumo médio presumido, com base em atributo 

físico do imóvel ou outro critério que venha a ser estabelecido. 

§ 29. ·Haveri, obrigatoriamente, a macromedição dos siste 

mas de água, sendo o nfimero e os tipos de medidores estabeleci 

dos pelas companhias estaduais de saneamento bisico, tendo em 

conta as características de cada sistema. 

Art. 199. O volume de igua residuária ou servida será ava 

liado com base no consumo de.água, pelo mesmo usuário. 

§ 19. Sempre que ·o volume de água residuiria ou servida 

for superior ao de igua fornecida, as instalações de esgotos po 

derão ser dotadas de medidores •. 

§ 29. O despejo industrial, sempre que possível, será co 

letado pelos sistemas das companhias estaduais de saneamento bi 

sico, devendo-se estabelecer preços que levem em consideração,a 

lém do volume, a qualidade do efluente. 

Art. 209~ No suprimento de igua às regiões com população 

flutuante significativa, deveri ser distribuído, sobre as con 
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tas desta, o aumento dos encargos ditados pela instalaçãode sis 

tema çom capacidade suficiente para atender às elevadas deman 

das periódicas. 

CAPÍTUt.O V 

Do Custo dos Serviços 

Art. 219. As tarifas obedecerão ao regime do serviço pelo 

custo, garantindo às companhias estadmiis de saneamento básico, 

em condições eficientes de ope~agão, a remuneração de ati 12% 

(doze por cento) ao ano sobre o investimento reconhecido. 

§ 19. O custo dos serviços, a ser computado·na determina 

çao da tarifa, deve ser o mínimo necessário à adequada explor~ 

çao dos sistemas pelas companhias estaduais de saneamento bási 

co e à sua viabilização econômico-financeira. 

§ 29. o custo dos serviços compreende: 

a) - as despesas de exploração; · 

b) · - as quotas de depreciação, provisão para devedores e amrtiza

ções de despesas; . 

c) - a remuneração do investímento reconhecido. 
Secão I 

Das Despesas de Exploração 

Art. 229. As despesas de exploração são aquelas necessárias 

à prestação dos serviços pelas companhias estaduais de saneamen 

to básico, abrangendo as despesas de operação e manutenção; as 

despesas comerciais; as despesas administrativas; e as despesas 

fiscais, excluída a provisão para o imposto de renda. 

Parágrafo Único. Não são consideradas despesas de explor~ 

çao: 
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a) - as parcelas das despesas relativas a multas e a 

doações; 

b) - os juros, as atualizações monetárias de empré!;)t_! 

mos e quaisquer outras despesas financeiras; 

c) - despesas de publicidade cóm exceção das referen 

. tes a publicação de editais ou notícias de eviden 

te interesse público; 

d) -as despesas incorridas na.prestação de serviços 

de qualquer natureza, não cobrados dos usuários, 

desde que a lei não os haja tornado gratuitos ou 

que não tenham sido dispensados de pagamento, no 

todo, ou em parte, pelo Ministro de Estado do In 

terior. 

Seção II 

Das Quotas de Depreciação, Provisão para Devedores e Amortiza

çoes de Despesas 

Art. 239. As quotas de depreciação, provisão para devedo 

res e amortizações de ~espesas correspondem, respectivamente, 

às depreciações dos bens vinculados ao imobilizado em operaçao 

à provisão para devedores duvidosos e às amortizações de despe 

sas de instalação e de organizaÇão. 

Seção III 

Da Remuneração do Investimento 

Art. 249. A remuneração do investimento é o resultado da 

multiplicação da taxa de remuneração autorizadapelo investimen 

to reconhecido. 
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§ 19. A taxa de rernuneraçao, para cada companhia estadual 

de saneamento básico, será fixada quando da aprovaçãodos reaju~ 

tes tarifários. 

§ 29. O investimento reconhecido será composto de: 

a) - imobilizações técnicas; 

b) - ativo diferido; 

c) - capital de movimento. 

§ 39. Do somatório das alíneas a, . b e. C: ~é>:•P?rágrafo pre 

cedente serão deduzidos: 

I - as depreciações acumuladas e as arnortizaçõesacurnuladas 

de despesas de instalação e de organização; 

II- os auxílios para obras. 

§ 49. Os valores componentes do investimento reconhecido 

serão as médias apuradas entre os respectivos saldos estimados 

para o fim do ano em:relação ao qual é solicitado o reajuste e 

os do Balanço Geral do ano imediatamente anterior. 

Art. 259. As imobilizações técnicas correspondern aos valo 

res corrigidos monetariamente, abrangendo os bens e instalações 

que concorram, exclusiva e permanentemente, para a prestaçãodos 

serviços. 

§ 19. Não fazem parte do investimento reconhecido as :obras 

em andamento e os bens a serem incorporados à operação,assirn en 

tendidos aqueles que, embora concluídos, nao estejam ainda sen 

do economicamente utilizados. 

§ 29. ·Ao custo das obras, durante o período de sua execu 

çao, serão acrescidos os juros incorridos e as taxas contratuais 

de empréstimos tornados para sua realização. 
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§ 39. Ao custo das obras, realizadas com capital pró 

prio; serao acrescidos juros, durante o periodo de sua execuç~o 

à taxa média correspondente para os empréstimos através do PLA 

NASA. 

Art. 269. O ativo diferido corresponde aos valores, corri 

gidos-monetariamente, relativos a despesas que contribuir~o p~ 

ra a forrnaç~o do resultado de mais de um exercico social. 

Parágrafo Gnico. N~o serio consideradas, no ativo diferi 

do, para fins de apuração do investimento reconhecido, as despe 

sas extraordinárias. 

Art. 279. O capital de movimento compreende: 

a) - o disponivel não vinculado, que corresponde aos bens 

numerários e aos depósitos livres, limitado até a im 

portância.equivalente a_ uma vez e meia à média mensal 

prevista para as despesas de exploraç~o; 

b) - os créditos de contas a receber de usuários nao exce 

dentes a duas vezes o faturamento médio mensal do exer 

~ . 
c~c~o; 

c) - os estoques de materiais para operaçao e manutenç~o, 

indispensáveis à prestaç~o dos serviços, limitados -a 

média dos saldos mensais do exercicio. 

Art. 289. A cada ano, apurar-se-á a diferença entre a re 

muneração resultante da aplicação da taxa autorizada sobre o in 

vestimenta reconhecido e a efetivamente verificada na data do en 

cerramento do Balanço das companhi-as estaduais de saneamento bá 

sico. 
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Parágrafo único. Ã remuneraçao do investimento, calculada 

por ocasiio da elaboraçio da proposta de reajuste tarifário, s~ 

rã acrescida a insuficiência ou excluído o excesso de remunera 

ção, verificados em exercícios anteriores e ainda pendentes de 

compensaçao. 

C.1\PÍTULO VI 

Do Reajuste Tarifário 

Art. 299. As tarifas serao revistas uma vez por ano, obje 

tivando a concessão de· reajustes p_ara um:pe~íodo de 12 (doze) meses. 

· § 19 •. Para os efeitos deste artigo, as companhias es 

taduais de saneamento básico encaminharão ao BNH os seus estu 

dos, com a proposta de fixação dos níveis de reajustes atendi 

dos os termos de~te Decreto e as normas complementares pertinen 

tes. 

§ 29. O BNH procederá à análise das propostas subme 

tendo-as, com o seu parecer1 à consideração do Ministério do In 

terior. 

§ 39. 
.. 

O Ministro de Estado do Interior, apos a apro 

vaçao do Conselho Interministerial de Preços - CIP, autorizará, 

por intermédio do BNH, providências para a fixaçiodos reajustes 

tarifários. 

CAPÍTULO VII 

Das disposições transitórias 

Art. 309. Âs companhias estaduais de saneamento básico,oE 

_ganizadas sob o controle acionário do poder público, é reconhe 

cida, nos termos do artigo 59 da Lei n9 6.528, de 11 de maio de 
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de 1978, a isenção dos impostos sobre a propriedade territorial 

rural1 produtos industrializados e operações relativas a títu 

los e valores imobiliários. 

Art. 319. Cada companhia estadual de saneamento básico de 

verá apresentar ao BNH, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 

partir da data de publicação deste Decreto, seu plano tarifário 

permitindo um programa gradual e contínuo para o alcance de ta 

xa mínima de viabilidade até 1983. 

Parágrafo único. A taxa mínima de viabilidadeé aquela que 
~ 

iguale a remuneraçao do.investimento reconhecido ao serviço da 

dívida. 

Art. 329. As companhias estaduais de saneamento básico de 

verao, até 31 de dezembro. de 1979, adequar suas estruturas tari 

fárias às disposições deste Decreto. 

Art. 339. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu 

· blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 06 de novembro de 1978; 1579 da Independência 

e 909 da República. 

ERNESTO GEISEL 

Mauricio Rangel Reis 
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ANEXO B. Algun~ A~pecto~ do Ve~envolvirnento Hi~tE~ico da PolZ 
. 1 

tica de P~e~o~ a Cu~to Ma~ginal. 

Um dos primeirostrabalhos referentes a Política de Preços a 

Custo ~arginal foi escrito pelo engenheiro francisJUles Dupuit, 

no. segundo quarto do século passado. Colocava o seguinte: "O 

beneficio total derivado de um serviço público, tal como uma es 

trada ou uma ponte, pode ser considerado como a soma dos preços 

máximos que um monopolista perfeito cobraria e é igualaos custos 

das melhores alternativas com possibilidades de serem utilizadas". 

Aplicando esse conceito em sua pesquisa por um método para 

maximização do beneficio total, Dupuit ..sustentava que,cobrando um 

pedágio, ainda que pequeno, poderia levar algum indivíduo ~ :pass.ar 

sem esse serviço. Argumentava, também, que a utilização de uma po~ 

te ou estrada já existente não apresenta nenhum custo real. As 

sim, qualquer decréscimo no seu uso iria representar umaperda li 
quida de benefícios. 

Até 1938, o conceito de preços a Custo Marginal nao estava 

sujeito a maiores controvérsias e·a possibilidade de 

das idéias de Dupuit não er~· sequer considerada. 

aplicação 

Entretanto, 

naquele ano, Harold Hotelling apanhou as análises de Dupuit e c~ 

meçou a modernizá-las, reconsiderando a maior parte do queele h~ 

via escrito. Assim, concluiu:. "Se uma pessoa pode pagar uma cer 

' 
o '1 

1 l \ 
Ba~eado em "Recente Ve~envolvirnento na Teo~ia de P~e~o~ a 

Cu~ to MaJLgina.l" de Na.ncy Ru.ggle~, ·a.pJLe~ enta.do como "Sumá.Jz.io de Al 
gun~ TJLabalho~ ApJLe~enta.ndo urna. PolZtica de PJLe~o~ a Cu~to Ma.JLgi 
na.l", · po~ Cele~tino PeJLez em "Methodology fioJL", op. cit. -
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ta quantia em impostos,sua satisfação será maior se a cobrança 

for feita diretamente dela, como uma quantia prefixada, .ao in 

vês de ser executada por meio de um sistema de impostos sobre 

os preços dos produtos gerais, que ela pode por alguma razão e 

vitar através da reorganização no sistema de produção ou consu 

mo." A vera•cidade desse teorema parece evidente e clara, tanto 

sob o enfoque matemático,como através de uma análise de curvas 

de indiferenças. Para os serviços públicos, Hotelling recomen 

dava um sistema de preços a Custo .Harginal. Ele propôs que os 

déficits que ocornissemem indústrias com custos decrescentes de 

vessem ser cobertos pelos recursos públicos, sendo os fundos ne 

cessários coletados através de impostos únicos, tais como:impo~ 

to de renda, territorial ou patrimonial,ou outros que nao afe 

tassem o preço da mercadoria em questão. Como um último recur 

so, o governo poderia levantar os preços de mercadorias escas 

sas, desde que estes pudessem ser estabelecidos por uma demanda 

que não alterasse as condições marginais. 

Com um apropriado sistema de compensação e coleta, a muda~ 

ça de uma políticade~preços a custo médio por uma política de 

preços a custo marginal poderia aumentar a satisfação de cada um. 

Na prática, entretanto,isso pro~avelmente poderia não ser possí 

vel para 6~rrear ou possibilitar até ao fim, todas as coletas e 

compensaçoes. O bem geral teria de ser conseguido às expensas 

de sacrifícios de~guns. Por exemplo,ê possível que,introduzi~ 

do eletricidade barata em uma região,se possalevantar o nível da 

economia existente, ao passo que os benefícios recebidos pelos in 

divíduos da região_ possam, de longe, exceder o custo do desen 
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volvirnento. Se nao fosse possível vislumbrar um sistema de im 

posto"s únicos, para os habitantes de urna região, que pudesse co 

brir os custos totais, Hotelling argumentava que seria melhor 

vender a eletricidade a custo marginal e compensar as diferen 

ças com receitas derivadas de outras regiÕes. 

Com respeito às pontes, que têm custo rnarginalzero depois 

de construídas, Hotelling indicava que, como. fez Dupui t, a po_g 

te seria mais usada se não houvesse pedágio e o custo fosse pago 

pelos impostos sobre o valor locacional do solo (corresponden 

te ao nosso imposto territorial}, sobre os rendimentos e os pa 

trirnônios. 

O caso da passagem e do frete nas estradas de ferro i si 

milar. O custo operacio~al da estrada de ferro representa ape 

nas urna pequena fra~ão de seu custo total e os custosreais mar 

ginais ~e uso são ainda menores. ·Num sistema econômico racio 

nal, Hotelling argumentava que. os preços poderiamser estabele 

cidos para que eles pudessem nivelar o tráfego em todo o ano, 

assegurando total utilização de capacidade o ternpotodo. Porim, 

na prática, ele levantava que o oposto i verdadeiro,e ,alirn dis 

so, a fixação,tanto de preços .de cargas (fretes) oude passage_! 

ros, é extremamente complexa e se encontra distante do custo mar 

ginal. Hotelling sustentava que. as diferenças de preços nao 

foram determinadas precisamente, tanto para maximizar a renda 

e quanto.para maximizar a utilidade. 

A posição·de Hotelling representa realmente uma das mais 

conservadoras declarações de princípios e eleprocurou conscien 

tizar-se disso através de inúmeros pontos. 
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Frish,em 1939, comentando os trabalhos de Hotelling, acéi 

tou que a Política de Preços a Custo Marginal é preferívelem 1~ 

gares prósperos,mas. observou- que isso pode dj~igiro sistema pa 

ra um déficit. Tentou ele mostrar que se os preços nao forem i 

guais ao Custo Marginal, mas proporcionais a eles, não somente 

cobrirão os déficits, mas a política será também ótima (ele re 

feria-se a um grande número de mercadorias). Hotelling concor 

. dou com Frish em um artigo posterior. 

Samuelson,em 1947, discordou· do conceito dos preços pro 

porcionais e mostrou que o bem estar ótimo poderia ser obtido, 

' unicamente, pelo estabelecimento de preços 1 exatamente a cus-t;:o mar 

ginal. Torna-se aparente que se os preços dos produtos aos con 

sumidores nãêL foi:'em iguais ao custo marginal e se os pagamentos 

dos fatores forem mantidos iguais ·à produção marginal dos mes 

mos, a relação entre trabalho e descanso seria alterada eas con 

.dições marginais~através dos sistemas,poderiam não ser corrigi 

das. 

Por outro lado, se os preços dos fatores~ assim comodos pro 

dutos acabadostforem aumentados proporcionalmente,nadaseria co~ 

seguido. Poder-se-Íaconstatar,tranquilamente~.que os preços i 

gualar-se-íam aos custos marginais. 

Depois de todos esses trabalhos iniciais, outrosautores es 

creverarrso'b're a materia. A maioria deles argumentou que H o 

telling apresentou uma solução ótima e colocou - restrições
1
prin 

cipalmente àquelas que tentaram mostrar a existência de . outras 

poli ticas que fossem capazes de representar também a condição de óti 

mo. 
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Clemens, durante o ano de 1941, sustentara que a solução de 

Hotelling é a única melhor se um sistema de preço Único for po~ 

tulado, mas qpe um sistema discriminatório pode também chegarao 

ponto idealde resultados~Hotelling~concordava com ele no sentido 

de que uma perfeita discriminação nos preços poderia sat:i:sfazer 

as condições marginais, mas ofereceu criticas ,.fundamen tado-a~.na i!!! 

possibilidade prática de aplicação. Paraser consistente,Clemens 

advogara uma perfeita discriminação de preços mas, pela existên 

cia de uma descontinuidade na demanda, uma aplicaçãode preçospor 

blocos (classes) não iria diminuir a quantidade total consumida 

ou comprada pelos consumidores individualmente. Ao nível mais 

baixo de consumo poder-se-Ia aplicar preço a custo marginal. 

Meade, em 1944, também analisou o problema e concluiu que, 

quando uma grande quantidade de recursos deve ser conseguida a 

través de impostos,a correspondente taxa de crescimento pode ser 

suficientemente grande para interferir na relaçãotrabalho-descan 

so. Ele então recomendava que a produção ou operação de indústrias, 

com custos marginais decrescentes deveter em correspondência al 

guma medida com característica pública, que suavize o déficit. 

Subsequentemente, trabalhos de Tr.oxei em 1942 e 1944,Pegr\nn 

em 1944 e Fleming em 1944 continuaram a controvérsia, masfoi Na~ 

cy Ruggles que argumentou:"Torna-se aparente que nenhuma das va 

riantes dos sistema de preços a custo.marginal,que têm sido pro 

postas ~na prática, atende:. realmente a todas as condições margina 

is de maximização do bem estar geral. Além disso, tem sido mos 

trado por alguns escritores que não é necessariamente mais impo~ 

tante o ponto de vista do aumento de prosperidade para se conhe 
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ceras condições marginais". 

Mais recentemente trabalhos desenvolvidos por Masse, Boite 

aux, Dessus e outros, esclareceram mais o problema da determina 

ção de política de preços a custo marginal. Tal fato. pode ser 

parcialmente entendido em nosso estudo. 
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