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Detalhamento da Metodologia do Preço Teto (Price Cap). 
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1. INTRODUÇÃO 

O Relatório Técnico 001/2021 elaborado pela ARBEL, trata de forma objetiva a metodologia 
aplicada no processo de Revisão Tarifária. No entanto, consideramos a necessidade de detalhar 
melhor, neste anexo, os mecanismos de alteração tarifária à luz da metodologia do Preço Teto (Price 
Cap). 

A regulação econômica do segmento saneamento básico vem utilizando o regime de 
regulação pelo Preço Teto (Price cap), na tentativa de atingir o equilíbrio econômico-financeiro. O 
mesmo modelo vem sendo usado também no segmento de energia elétrica.   

Nesse contexto, o referido modelo se caracteriza por dois mecanismos distintos de alteração 
das tarifas: a Revisão Tarifária Periódica  RTP e o Reajuste Tarifário Anual  RTA.  

Destacamos as Revisões Tarifárias Periódicas como o mecanismo que têm por objetivo 
analisar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão dos serviços, após um período previamente 
definido, que geralmente é de 4 ou 5 anos. É o momento em que se reestabelece o equilíbrio 
econômico definindo a receita necessária e compatível com os riscos do negócio, a operação eficiente 
e a adequada prestação do serviço.  Na RTP, define-se também o Fator X, que corresponde a 
mecanismo de compartilhamento dos ganhos de produtividade para a modicidade tarifária no período 
entre revisões. 

Em contrapartida, o reajuste tarifário, que ocorre nos anos em que não há RTP. É um 
mecanismo aplicado anualmente e visa manter o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido nos 
processos de Revisão tarifária. Durante os RTAs, a tarifa equivalente aos custos gerenciáveis é 
atualizada pela variação de um indexador inflacionário, enquanto a tarifa equivalente aos custos não 
gerenciáveis é revista todos os anos. O objetivo desse mecanismo é manter os custos e investimentos 
atualizados em termos reais (variações de inflação), bem como, utilizados para repassar aos usuários 
os possíveis incrementos de eficiência que conseguem os prestadores (fator X). 

2. JUSTIFICATIVA 

Considerando o supracitado e Contrato de Programa Nº 001/2015, assinado entre o Município 
de Belém e a COSANPA, no dia 4 de novembro de 2015, onde determina as condições, obrigações, 
deveres, direitos das partes, dentre outros, para a prestação de serviços públicos municipais de 
abastecimento de água e esgoto, e especificamente na cláusula 8.4., onde dispõe que durante os 
primeiros 8 anos de vigência, os demais preços e todas as condições econômico-financeiras serão 
revistos no mínimo anualmente, com vistas a atingir o equilíbrio econômico-financeiro contratual. 

Observamos, que as revisões tarifárias anuais, realizadas em períodos anteriores, atenderam 
momentaneamente o dispositivo contratual que determinava esse período como forma de atingir o 
equilíbrio econômico-financeiro da Prestadora. Porém, com o decorrer do tempo, percebemos que 
esse mecanismo não cobria os custos de todo processo, atingindo níveis de reajustes muito altos, 
comprometendo a modicidade tarifária. 

Logo, houve a necessidade de substituir esse modelo por outro que suprimisse as 
inconsistências e dificuldades da aplicação metodológica do modelo anterior. Os problemas que 
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contribuíram para a substituição do modelo anterior, foram: 

 Desequilíbrio econômico-financeiro anterior à assinatura do Contrato de Programa, 
acumulando déficits ano a ano; 

 Assimetria de informações; 
 Não aplicação de mecanismos de eficiência; 
 Dificuldade de aplicar a modicidade tarifária em Revisões anuais, devido ao alto índice 

de reajuste necessários para cobrir os custos;  
 Ausência de um Plano de Viabilidade para o período contratual; 
 Ausência de Base de Ativos (contabilizando os ativos em operação no município de 

Belém, bem como os absorvidos pelo extinto SAAEB; 
 Impossibilidade de aplicar variáveis às fórmulas paramétricas, como a: 

 Remuneração do prestador de serviços; 
 Investimentos realizados e a realizar; 
 Variações das despesas DEX e DAP e sua atualização monetária; 
 Mecanismo para definir as Provisões; e 
 Mecanismo para definir as Variações tarifárias a compensar. 

Nesse sentido, foi realizada em parceria com UCP/PROMABEM, na qualidade de contratante, 
em referência ao acordo de cooperação técnica 006/2018  UCP, onde a Agência Reguladora foi 
participante a contratação de uma consultoria especializada, através do Contrato nº 005/2020 
UCP/PROMABEM, para os serviços de consultoria especializada definir as diretrizes e procedimentos 
para de uma Metodologia para Revisão/Reajuste Tarifária Periódica para o setor de saneamento 
básico a ser utilizado pela prestadora de serviço público de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário do município de Belém. 

Durante a execução do contrato, a consultora subsidiou à Agência Reguladora na definição 
da metodologia mais apropriada a realidade do município de Belém e ao Prestador, a fim de garantir 
a viabilidade e sustentabilidade econômico-financeira, assegurando a modicidade tarifária para os 
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Assim, estabelecendo as regras, 
regime, fórmulas e demais aspectos para determinar as tarifas correspondentes. 

Logo, definimos o mecanismo de regulação por incentivos, o Price Cap ou preços teto, a ser 
aplicado durante as próximas Revisões Tarifárias Periódicas, visando garantir a cobertura integral dos 
gastos do prestador, estimulando sua eficiência ampliando assim, a capacidade de investimento. Em 
contrapartida, temos tarifas mais módicas aplicadas aos usuários dos serviços, levando em 
consideração sua capacidade de pagamento. 

3. REGULAÇÃO ECONÔMICA - MECANISMO REGULATÓRIO LEI 11.445/07  

Conforme estabelecido no Art. 23, item IV da Lei 11.445/07, os Mecanismos de ajuste da tarifa 

 

3.1. PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA 

No processo de Revisão Tarifária (T0), o regulador fixa um preço P1 dos serviços, necessário 
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para cobrir os custos, o que será mantido até T1 em termos reais, momento onde acontecerá um novo 
processo de Revisão. 

Neste período, o Prestador possui a faculdade buscar reduzir seus custos quanto antes, para 
assim poder aproveitar por mais tempo as diferenças conseguidas em relação à situação inicial. Parte 
dessas eficiências serão também repassadas aos usuários antecipadamente, através da aplicação de 
um fator de eficiência, denominado Fator X. 

Ao finalizar o período, em T1, calculam-se novas tarifas, levando em consideração o 
compartilhamento de toda a eficiência conseguida entre os momentos T0 e T1 com os usuários, 
resultando em um novo preço P2, com vigência até a próxima revisão (T2). 

 

 

Fonte: Elaboração CRFC/ARBEL 

3.2. PRAZOS DO PROCESSO TARIFÁRIO 

Como mencionado anteriormente, as revisões tarifárias deverão acontecer a cada quatro 
anos, sendo que os prazos do processo foram estabelecidos anteriormente e publicados para 
conhecimento de todas as partes. 

A data de começo do processo dependerá da complexidade da revisão considerando o tempo 
que essa tarefa consumirá.  

Após determinação do índice de revisão RTO, antes da data de entrada de vigência das novas 
tarifas, deverá ser publicado o resultado preliminar do processo de RTP, bem como a metodologia 
empregada e informações utilizadas.  

3.3. RECEITA REQUERIDA 

Todo processo de revisão tarifária tem como objetivo principal, a determinação da Receita 
Requerida (RR). Esta variável representa a receita para cada ano do período tarifário que permitirá ao 
Prestador cobrir os custos eficientes de administração, operação e manutenção, comercialização e 
expansão dos serviços de água e esgotamento sanitário, assim como, cumprir com os serviços da 
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dívida utilizados no financiamento dos investimentos e obter um retorno razoável. 

A receita requerida é obtida da aplicação da seguinte equação: 

Receita Requerida 

 =  +  × % +  ×  

Onde: 

: representa os custos operacionais totais eficientes de administração, operação e 
manutenção e comercialização dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário para o ano t. Nele estão incorporadas as parcelas 
correspondentes de Receitas irrecuperáveis, Outras Receitas e Receitas Indiretas. 

: corresponde à Base de Remuneração Regulatória Bruta, isto é, o valor bruto da base 
de ativos do Prestador no início do ano t, os que devem cumprir com as condições 
de ser ativos eficientes em operação; não estar totalmente depreciados; ser de 
propriedade do Prestador, adquiridos tanto com fundos próprios ou de terceiros; e 
estar vinculados à prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, ou às áreas comercial e administração. 

%: é a taxa média ponderada de depreciação dos ativos do Prestador de serviço. 

: corresponde à Base de Remuneração Regulatória Líquida, isto é, o valor líquido da 
base de ativos no início do ano t. Os critérios correspondem aos mesmos que os da 
BRRB, pois a BRRL é obtida dela, subtraída a depreciação acumulada. 

:  corresponde à taxa de retorno regulada estabelecida pela Agência, em termos reais 
antes dos impostos. 

:    ano do ciclo tarifário, pudendo variar de 1 até 4. 

As projeções dos valores monetários que comporão o fluxo de caixa foram realizadas em 
termos reais, já que, os ajustes vinculados às variações dos preços (inflação) serão considerados no 
mecanismo de Reajuste Tarifário Anual (RTA). 

Ao se tratar de valores projetados para um ciclo de quatro anos, surge a necessidade da 
utilização do Valor Presente. Como o dinheiro possui valor no tempo, essa caraterística é importante 
de ser considerada no processo de RTP a fim de evitar uma tarifa com grande volatilidade anual. O 
objetivo do método é determinar o valor presente de uma série de pagamentos futuros (neste caso, a 
RR anual do Prestador) descontados a uma taxa de juros apropriada. 

Uma vez apurada a Receita Requerida para cada ano do período tarifário, se procede a 
calcular a Receita Requerida média do período, levando em consideração o conceito de valor presente, 
conforme equação que segue: 
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Valor presente da Receita Requerida 

 

Onde: 

: valor presente da Receita Requerida. 

:  Receita Requerida do período t, obtida da equação da Receita Requerida. 

3.4. ÍNDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFÁRIO 

O próximo passo do processo tarifário é o cálculo da Receita Verificada (RV), é dizer, o valor 
presente das receitas anuais resultante da aplicação da tabela tarifária vigente pelo mercado projetado 
para o período tarifário, conforme equação que segue: 

Valor presente da Receita Verificada 

 

Onde: 

:  valor presente da Receita Verificada. 

: tabela tarifária vigente no momento do cálculo da RTP. 

: volumes faturados para cada classe e faixa de consumo, projetados para cada ano do 
período tarifário. 

Esta variável, a RV, é calculada para poder comparar, baixo as mesmas condições, com a 
RR calculada. 

Finalmente o resultado da RTP é calculado através da relação entre o valor presente da 
Receita Requerida e a Receita Verificada, conhecido como Reposicionamento Tarifário Ordinário 
(RTO): 

Resultado da Revisão Tarifária Periódica 

 

: índice de reposicionamento tarifário resultante do processo de Revisão Tarifária. 

 =   
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: valor presente da Receita Requerida, obtida da equação Receita Requerida. 

: valor presente da Receita Verificada, obtida da equação Receita Verificada. 

O RTO representa a variação média percentual, que aplicada sobre as tarifas vigentes, 
permite ao Prestador cobrir com os custos operacionais eficientes, as obrigações de dívida utilizada 
no financiamento dos investimentos e obter um retorno igual à taxa de remuneração regulatória 
aprovada pela Agência. 

3.5. COMPONENTES DA RTP 

3.5.1. Mercado 

Uma das variáveis mais importantes na determinação da Receita Requerida é o mercado, 
também conhecido como demanda. O mercado impacta tanto na receita direta, como também, nos 
investimentos e ganhos de produtividade. Nesse sentido, é necessário conhecer o contexto 
econômico, climático e social ajuda a entender certos comportamentos nos hábitos de consumo que 
são relevantes para sua projeção. 

Na hora de estimar a demanda do Prestador nos próximos anos, a evolução das quantidades 
de clientes e do consumo de cada categoria de usuários serve como ponto de partida. Na atual 
estrutura tarifária da COSANPA, existem quatro categorias de clientes:  

 Residencial; 
 Comercial;  
 Industrial;  
 Público.  

Assim, devem ser desenvolvidas projeções individuais para cada categoria e serviço, devido 
que cada uma responde a parâmetros e estímulos diferentes, para o período tarifário analisado. 
Seguidamente, os resultados devem ser consolidados para obter-se a demanda total projetada do 
período. 

3.5.2. Plano de Investimentos 

Outra variável analisada e incorporada no processo de RTP é a dos investimentos, que são 
classificados segundo a sua natureza: expansão, melhoria e renovação dos serviços. 

Em linha geral, existem duas metodologias para incorporar os investimentos na tarifa: 

 Dinâmica: nesta metodologia é desenvolvida uma projeção dos investimentos e 
incorporados na tarifa antecipadamente, sendo que, finalizado o ciclo tarifário, exige 
controlar se os investimentos foram efetivamente executados. Esta metodologia é utilizada 
em setores que requerem desenvolvimento, como o de Saneamento. 

 Estática: onde os investimentos reconhecidos na tarifa são aqueles implícitas no fator X 
reconhecido pelo regulador. 
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A tarifa regulada tem que ser suficiente para o financiamento dos investimentos que o 
Prestador deve fazer para atingir tanto a universalização do serviço quanto as metas de qualidade dos 
serviços.  

O Plano de investimentos, devem conter com um mínimo de informações, a saber: 

 Tipo do investimento (expansão, melhoria, renovação); 
 Atividade associada (abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, 

etc.); 
 Metas físicas mensuráveis que possibilitem a sua posterior revisão; 
 Prazos; 
 Informações da unidade construtiva e custos unitários utilizados para a sua valoração; 
 Informação sobre o financiamento; 
 Valor total, 

A partir do Plano de investimentos aprovado e incorporado no processo de Revisão Tarifária, 
a Agência aplica uma metodologia de controle da efetiva realização dos investimentos comprometidos 
pelo Prestador e do atendimento das metas estabelecidas. A metodologia deve cumprir com o objetivo 
de comprovar que os investimentos tenham sido executados em tempo, quantidade e forma, 
cumprindo com as metas. 

O risco sobre os investimentos está relacionado com o custo de oportunidade dado pela taxa 
de remuneração aplicada. Nesse sentido, se o Prestador não tiver um retorno justo e adequado pelo 
investimento a desenvolver, provavelmente alocará o dinheiro em outro investimento mais atrativo. 
Consequentemente, a qualidade do serviço piorará, o que levará a Agência a punir ao Prestador pelos 
resultados operacionais. 

3.5.3. Custos operacionais 

Os custos operacionais, também conhecidos como OPEX, são aqueles relacionados às 
atividades de operação, manutenção e comercialização dos serviços regulados. Foram divididos nas 
categorias: pessoal, materiais, serviços de terceiros, energia elétrica e despesas gerais. 

Conforme estabelecido tanto na Lei do Saneamento Básico e a Lei Municipal 9.576/2020, os 
custos operacionais reconhecidos na tarifa serão aqueles considerados de eficientes.  

Nesse sentido, o método para determinação de custos operacionais eficientes, utilizado foi o 
de Custos históricos, ou seja, os custos eficientes foram definidos com base na avaliação dos custos 
e indicadores de custos históricos do Prestador do serviço. Embora seja o método mais simples, devem 
ser estabelecidos previamente os indicadores de custo, a fim de incentivar à concessionária a atingir 
maiores níveis de eficiência. 

Para a aplicação dos custos históricos, a ARBEL recopilou informações do Prestador, a fim 
de desenvolver análises dos custos operacionais e entender a sua evolução e calcular as eficiências. 

Na variável Custos Operacionais foram incorporados os valores projetados das componentes 
Receitas Irrecuperáveis, Outras Receitas e Receitas Indiretas, sendo que estas duas últimas são 
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deduzidas dos custos operacionais eficientes (compartilhamento com os usuários). 

a) Receitas Irrecuperáveis: 

Denomina-se Receitas Irrecuperáveis à parcela da receita faturada e não recebida pelo 
Prestador, como consequência da inadimplência dos usuários. Embora que a gestão de cobrança seja 
uma obrigação do Prestador e, portanto, atividade pela qual é responsável, é justo reconhecer como 
custo a ser ressarcido pelas tarifas um valor limite para os usuários considerados incobráveis, sempre 
que sejam esgotadas todas as possibilidades de cobrança. 

Assim, no processo de RTP deve-se definir o porcentual regulatório de inadimplência, com 
base nas informações da concessionária, utilizando o método da Curva de Envelhecimento da Fatura, 

 

Esse método consiste na observação mensal do percentual faturado no mês de referência e 
que ainda não foi abonado pelos usuários. Espera-se que, após alguns meses, este percentual se 
estabilize em um nível que corresponda ao faturamento definitivamente perdido, que resistiu a todas 
as ações e tentativas de cobrança gerenciáveis por parte do Prestador. 

Para obter o nível eficiente das receitas irrecuperáveis, o Prestador apresentar ar                               
tanto a base de faturamento total quanto a base de faturamento pendente dos últimos 48 meses, a fim 
de determinar o ponto de estabilização da curva. Esse valor (que geralmente é de 1 a 2,5%) será 
definido como nível eficiente e será utilizado para a projeção da componente Receitas Irrecuperáveis 
na Receita Requerida no Período Tarifário. 

Caso os valores observados do Prestador sejam muito diferentes aos comuns, aplicaremos 
um mecanismo de transição, para atingir os valores regulatórios durante o período de revisão. 

b) Receitas Indiretas: 

As receitas indiretas correspondem às oriundas da prestação dos serviços regulados pelo 
Prestador e taxados pela Agência, como por exemplo: serviços de ligação, religações, serviços de 
emissão de segunda via de fatura, dentre outros. Assim, os custos associados à prestação destes 
serviços serão deduzidos em sua totalidade (100%) dos custos operacionais, a fim de evitar a 
duplicidade de receitas. Em outras palavras, como é muito difícil retirar os custos das receitas indiretas 
dos custos operacionais totais, estas devem ser descontadas da Receita Requerida. 

Para determinar os valores das receitas indiretas, analisa-se o comportamento histórico das 
mesmas em relação as receitas diretas e definir o porcentual, calculado a partir da média histórica. 

c) Outras Receitas: 

Toda receita oriunda de atividade diferente à principal do Prestador de abastecimento de água 
e coleta e tratamento de esgoto, devem ser separadas e analisadas separadamente. Dentre as outras 
receitas são mencionadas: serviços de laboratório prestados a terceiros, serviços de consultoria 
prestados a terceiros, serviços de engenharia prestados a terceiros. 
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O tratamento regulatório destas receitas deve incentivar à prestação destes serviços pela 
Concessionária, porém, compartilhando parte dos ganhos com os usuários. 

Para determinar os valores das outras receitas, a ARBEL solicitará ao Prestador a base de 
receitas históricas e analisará o seu comportamento com relação às receitas diretas, e aplicará um 
porcentual para ser compartilhado com os usuários e contribuirá com a modicidade tarifária.  

3.5.4. Base de remuneração regulatória 

O segundo termo da equação da Receita Requerida corresponde à Base de Remuneração 
Regulatória (BRR), conjunto de bens operacionais utilizados para a prestação do serviço regulado. A 
sua definição é muito importante, tendo impacto direto na tarifa, devido que, os prestadores de serviços 
de água e esgotamento sanitário são empresas de uso intensivo de bens de capital. 

Nesse sentido, a definição da BRR é uma tarefa laboriosa, pois requer da análise e avaliação 
de diversos aspectos, relativos a: 

 Obtenção do inventário; 
 Elegibilidade dos ativos; 
 Valoração; 
 Determinação da Base Bruta e Líquida 

a) Inventário: 

A obtenção do inventário tem por objetivo conhecer as quantidades físicas dos ativos da 
concessionária. Dependendo do tipo de ativo, o levantamento deve ser feito de forma individual (é o 
caso das Estações de Tratamento de Água e Esgoto) ou por amostragens (Redes, hidrómetros, etc.). 

A atividade de inventariar ativos possui um custo que depende da extensão da área de 
concessão do Prestador e da quantidade de ativos que possua. Sendo assim, a Agência Reguladora 
solicitará ao Prestador um inventário dos ativos da concessionária, contendo, no mínimo, por cada 
ativo, as seguintes informações: 

 Código de identificação 
 Descrição do Ativo 
 Serviço associado 
 Data de Compra 
 Valor de Compra 
 Estado de operação 
 Propriedade (oneroso ou não oneroso) 
 Taxa de depreciação 

b) Elegibilidade: 

Em relação à elegibilidade dos ativos, esta atividade é importante para determinar a inclusão 
dos bens à base de remuneração, considerando as seguintes premissas: 
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 Que os ativos estejam em operação e registrados na contabilidade do Prestador; 
 Que estejam vinculados à prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, área comercial ou administrativa; 

 Que sejam de propriedade do Prestador de serviço, podendo ser próprios ou financiados. 

perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o Prestador, tais como os 
decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e 

bens doados ou não onerosos não devem ser remunerados pela tarifa. 

A elegibilidade dos ativos também está relacionada com a eficiência, já que esta classificação 
procura retirar da base de ativos, bens que não são necessários para a prestação do serviço, 
redundantes ou que estejam fora de serviço. Como resultado, a remuneração inadequada de ativos é 
evitada, contribuindo com a modicidade tarifária. 

c) Valoração: 

Em relação à valoração dos bens que compõem a Base de Ativos, a ARBEL utilizará a 
metodologia de valor contábil para valoração da Base de Remuneração Regulatória. Onde será 
utilizado para cada tipo de ativo os índices que melhor representarem a variação dos preços na cidade 
de Belém, Pará. Como referência, podem ser utilizados os seguintes índices, segundo tipo de ativo: 

 Edificações e serviços: Índice CUB (Custo Unitário Básico), divulgado mensalmente pelo 
SINDUSCON de cada Estado; 

 Máquinas e equipamentos: Equipamentos Coluna 32, da Fundação Getúlio Vargas  FGV; 
 Servidões: Índice Geral de Preços de Mercado  IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas  
FGV; 

 Demais bens: Índice Geral de Preços - Mercado IGP- M, da Fundação Getúlio Vargas  
FGV. 

d) Determinação da BRRB E BRRL: 

A partir dos dados do inventário, a ARBEL gera informações referentes à depreciação, 
determinar a elegibilidade do ativo e obter o valor final dos ativos a serem incorporados na tarifa, uma 
vez atualizado os valores com os índices inflacionários correspondentes. 

Logo, a Agência poderá gerar os resultados das duas componentes que integram a tarifa: 
Base de Remuneração Bruta e Líquida: 

 Base de Remuneração Regulatória Bruta (BRRB): é definida como o valor do conjunto 
de bens operacionais que integram os serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário da concessão, valorados pelo seu valor contábil atualizado e 
deduzidos do valor bruto de ativos não onerosos, dos ativos totalmente depreciados e dos 
terrenos. 

 Base de Remuneração Regulatória Líquida (BRRL): é definida como o valor do conjunto 
de bens e instalações do Prestador, deduzido o valor líquido dos ativos não onerosos e a 
depreciação acumulada dos ativos. 
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Estas componentes são utilizadas independentemente, sendo que a Base Bruta é utilizada 
para obter o valor da quota de reintegração regulatória. Isto representa a depreciação dos 
investimentos realizados pelo Prestador, com o objetivo de recompor o valor dos ativos de acordo com 
a sua vida útil.

Por sua vez, a Base Líquida está relacionada com o conceito de remuneração do capital, que 
é obtido a partir da multiplicação da taxa de capital (WACC) aprovada e a base de ativos, líquida de 
depreciações.

Figura 03: Base de Remuneração Regulatória 

Fonte: Elaboração própria

Logo, os resultados obtidos de ambas as variáveis podem ser utilizados como inputs na 
Equação da Receita Requerida

3.5.5. Taxa de custo de capital

As empresas de serviços públicos por redes são empresas de capital intensivo, isto é, 
requerem de alto nível de investimentos em infraestrutura para poder desenvolver suas atividades. 
Assim, o valor da empresa regulada depende, em grande parte, da definição e da metodologia de 
cálculo do custo de capital, o que lhe outorga importante atenção.

O custo de capital representa o prêmio de risco exigido pelos investidores que efetuam aportes 
financeiros em um negócio, associados a um conjunto de características e riscos.

A valoração do custo de capital correta traz muitos desafios na regulação. Por um lado, a 
subvalorização reduz a atratividade do negócio, podendo provocar redução dos níveis de investimento 
e comprometimento da qualidade e confiabilidade dos serviços prestados. Por outro lado, uma 
sobrevalorização do custo de capital constitui uma transferência injusta de recursos dos usuários aos 
Prestadores dos serviços regulados.

A metodologia de maior difusão para o cálculo do custo de oportunidade do capital, e adotada 
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pela Agência Reguladora, será a metodologia do Custo Médio Ponderado de Capital, conhecida como 
WACC, devido às siglas em inglês (Weighted Average Cost of Capital). Como característica 
fundamental, reconhece que diferentes formas de financiar à empresa implicam em diferentes custos, 
ponderando assim o custo financeiro de cada fonte de financiamento (capital próprio e capital de 
terceiros) pela participação no total do financiamento da concessionária. Esta metodologia é 
combinada com a de Modelo de Precificação de Ativos de Capital (Capital Asset Pricing Model - 
CAPM), para estimar o custo de capital próprio. 

Em termos gerais, o financiamento vem tanto do capital próprio dos investidores, como de 
terceiros, para quem o Prestador solicitou recursos financeiros em forma de empréstimo. De acordo 
com o exposto, a WACC é definida como: 

Taxa WACC 

WACC = we * re + wD * RD * (1-tG) 

Onde: 

WACC: Custo Médio Ponderado do Capital, em termos nominais depois dos impostos; 

we : ponderação do capital próprio ou equity na estrutura de capital definida, sendo 

we : 
  

, onde: E = capital próprio ou equity; D = dívida e E + D = valor dos ativos; 

re : Custo do Capital Próprio ou equity em termos nominais, depois dos impostos; 

wD : ponderação da dívida na estrutura de capital, sendo :  ; 

RD : custo da dívida, é uma taxa nominal; 

tG : taxa de imposto de renda 

a) Custo do Capital Próprio: 

Para o cálculo do custo de capital próprio a metodologia utilizada é o CAPM. Este modelo 
estima que o retorno exigido sobre um ativo com risco é equivalente ao retorno esperado de um 
investimento para um ativo livre de risco, somada uma componente que mede o risco do ativo em 
questão.  

Para o cálculo, é necessário determinar o risco da carteira do mercado, que contém todos os 
ativos do mesmo, medindo o maior ou menor risco relativo do ativo em questão em relação ao 
mercado. Esta formulação está resumida na seguinte equação: 

Modelo CAPM 

 =  +   (  ) 

              Onde: 
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: custo de oportunidade do capital próprio em termos nominais depois de 
impostos; 

: taxa de rentabilidade de ativos financeiros locais livres de risco (títulos públicos 
brasileiros); 

Beta é o risco relativo das empresas do setor de saneamento em relação ao 
risco do mercado. Determina-se como a covariância do retorno do ativo que se 
deseja medir (neste caso, do setor de saneamento) e o retorno médio do 
mercado, dividindo a variância da carteira de mercado. Esta variável mede o 
risco relativo do ativo, cujo custo de capital está sendo determinado sobre o 
conjunto de ativos de risco que conformam a carteira de mercado; 

: taxa de rentabilidade de uma carteira de ações representativa do mercado de 
ativos de risco; 

A taxa livre de risco é calculada em base a títulos públicos brasileiros que pagam juros reais 
e são indexados à inflação as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B). 

b) Custo de Capital da Dívida: 

Para o custo de capital da dívida é utilizado uma metodologia similar à anterior, denominada 
CAPM da dívida, conforme equação que segue: 

MODELO CAPM DA DÍVIDA 

 =  +  

Onde: 

: custo de oportunidade do capital de terceiros em termos nominais; 

:taxa de rentabilidade dos ativos financeiros locais livres de risco, definido anteriormente; 

: risco de crédito, medido como o spread entre os retornos das debêntures do setor de 
saneamento brasileiro e os retornos dos bônus do governo nacional. 

c) Taxa de Custo de Capital em termos reais: 

Uma vez definida a Taxa WACC conforme equações apresentadas anteriormente, apenas 
resta expressa-la em termos reais antes de impostos, aplicando a seguinte equação: 

Equação 8: Taxa WACC em termos reais 

 =  

  Onde: 

: Custo Médio Ponderado do Capital, em termos reais depois dos impostos; 

2 

: Cov (re , rm ):   

m 
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: Custo Médio Ponderado do Capital, em termos nominais depois dos impostos; 

: taxa média anual de inflação estimada; 

Destaca-se a utilização da inflação dos Estados Unidos, para não misturar os índices 
utilizados no cálculo. 

3.6. EFICIÊNCIA 

A determinação de medidas de eficiência no processo tarifário é requisito da Lei Nº 9.576 de 
2020. Ela destaca que, além do dever de incorporar custos operacionais eficientes na tarifa, os ganhos 
de produtividades devem ser compartilhados entre o Prestador e os consumidores. Especialmente, o 
Art. 39, que cita sobre os critérios de fixação, reajuste e revisão das tarifas dos serviços de 

serviços, assegurados os padrões de qualidade, a manutenção, a reposição, a expansão dos sistemas 
 

Nessa linha, existem diversas formas de determinar um fator de eficiência, ou também 
denominado Fator X. Um deles é o modelo de Fluxo de caixa descontado (FCD), onde o valor do Fator 
X é fixado de maneira tal que o prestador obtenha uma taxa de rentabilidade justa, brindando um 
serviço adequado. Este é um enfoque prospectivo, já que o Fator X se determina mediante projeções 
de custos e receitas futuras do Prestador, levando em consideração os planos de investimento 
definidos. Assim, o fluxo de caixa permite definir o valor do Fator X que permita ao Prestador obter 
uma taxa de rentabilidade razoável, verificando que as projeções não comprometam à existência da 
empresa. 

O segundo método é conhecido como Produtividade total dos fatores (PTF) e consiste em 
obter o valor do Fator X mediante uma análise da evolução histórica da relação produtos/insumos da 
concessionária em análise. Este método é um enfoque retrospectivo ou histórico, que utiliza a 
produtividade passada como predição da produtividade futura. Sendo assim, é necessário dispor de 
informação confiável e consistente do desempenho histórico das empresas. 

Para determinar a PTF existem diversas metodologias paramétricas e não paramétricas, 
sendo a de números índices a de maior uso. Os índices não paramétricos utilizados são os de 
Malmquist e Törnqvist. A diferença básica entre ambos é que possuem diferentes formas de agregação 
dos produtos. 

É claro que existem diferenças entre os métodos FCD e PTF. A primeira é que o método FCD 
surge como resultado de projeções do mercado e dos custos das empresas, enquanto o método PTF 
é uma análise histórica dos produtos (volume, quilómetros de rede, usuários, etc.) e dos insumos 
(custos). Portanto, o primeiro olha para frente, enquanto o segundo olha para atrás. 

O FCD pode ser considerado um método indireto, enquanto o método do PTF estima 
diretamente a relação entre insumo e produto. Outra diferença é que o modelo de fluxo de caixa precisa 
de informação e estimações para cada empresa em particular, enquanto o PTF pode calcular o Fator 
X para toda a indústria ou um grupo de empresas. 

No entanto, destaca-se que a PTF surge como uma ferramenta alternativa ao FCD. A 
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metodologia de PTF pode produzir inconsistências quando é calculado em mercados com importantes 
planos de expansão já que a produtividade passada pode não refletir a produtividade futura. 

Pelos motivos de acima, a ARBEL adotará a metodologia de fluxo de caixa descontado (FDC). 
Dessa forma, no momento da Revisão Tarifária, a eficiência nos custos operacionais será considerada 
dentro do fluxo construído, dispensando da necessidade de determinar um fator que deva ser aplicado 
todos os anos no momento do Reajuste Tarifário. Afinal, a metodologia resulta menos complexa e o 
resultado obtido não muda. 

No entanto, a aplicação de eficiência não é uma questão exclusiva dos custos operacionais, 
senão que também é aplicada sobre outras variáveis projetadas. Por exemplo, os investimentos são 
projetados levando em consideração critérios eficientes. É comum utilizar indicadores unitários como 
R$/km de Rede, OPEX/km de Rede, dentre outros, para determinar os valores a serem incorporados 
na tarifa. 

Do mesmo modo, sobre a Base de Remuneração foi mencionado que a elegibilidade dos 
ativos também está relacionada com a eficiência, já que esta classificação procura retirar da BRR os 
ativos que não cumpram com as caraterísticas solicitadas. Resumidamente, os ativos que componham 
a BRR do Prestador devem apresentar caraterísticas de eficiência relativas, especialmente, a: 
necessidade, prudência, valoração, operacionalidade e redundância dos bens. 

Desta forma, a eficiência aplicada sobre a Base de Remuneração contribui fortemente com a 
modicidade tarifária, motivo pelo qual se destaca, mais uma vez, a sua importância na definição. 

4. REAJUSTE TARIFÁRIO ANUAL 

A aplicação prática de qualquer estrutura tarifária deve considerar a definição de mecanismo 
de atualização ou Reajuste Tarifário Anual (RTA). A necessidade do reajuste se origina por diferentes 
motivos, como: 

 Atualizar os custos de operação e de investimento com respeito aos considerados no 
momento da revisão tarifária. 

 Garantir as condições de autofinanciamento do Prestador. 
 Repassar aos usuários as possíveis eficiências que conseguem os Prestadores (aplicação 
do fator X). 

 Aplicar fatores de qualidade para manter o padrão estabelecido. 
 A modo geral, o processo de reajuste de tarifas será simples e de rápida obtenção e 
aplicação. Assim, ARBEL utilizará uma formulação que determine o índice considerando 
os seguintes passos: 

 Identificação e seleção de índices representativos dos principais componentes de custo 
(mão de obra, energia elétrica, impostos, produtos importados, etc.). Sempre que possível, 
é preferível o uso de índices de público conhecimento como por exemplo: IPCA, IGPM, 
taxa de câmbio, índices de salários, índice de preço da energia elétrica. 

 Determinação de ponderadores que definem o peso de cada índice de acordo à estrutura 
de custos do Prestador. 

 Determinação de um polinômio que permita atualizar as tarifas de acordo à variação de 
cada índice. 
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Por conseguinte, o índice de Reajuste Tarifária Anual proposto é calculado conforme seguinte 
equação: 

Reajuste Tarifário Anual 
 

 =    Í , ) 
=1 

Onde: 

: índice de reajuste anual das tarifas. 

: peso do índice i no ano t. 

Í , :: variação do índice i no ano t. 

Como pode ser observado, a Equação acima dispensa da aplicação explícita do Fator X e do 
Fator de Qualidade. Em relação ao fator de eficiência, ele já está sendo incorporado no processo de 
RTP, pelo que a sua aplicação não é necessária na RTA, conforme abordado no item Eficiência. 

Do mesmo modo, o fator de qualidade não foi considerado devido a necessidade de contar 
com uma base robusta de indicadores de qualidade, o que leva tempo para sua obtenção. Portanto, é 
recomendado que na primeira revisão integral de tarifas não seja aplicado. 

Assim, a estrutura tarifária do ano anterior será ajustada pela variação de uma cesta de 
índices de preços definidos previamente para as diferentes componentes da Receita Requerida e as 
participações de cada componente. É recomendado utilizar índices públicos e de acesso gratuito, para 
facilitar o processo e aumentar a transparência. 

O seguinte Quadro apresenta índices de preços por componentes a serem atualizados: 

Quadro 01: Atualização de componentes da Receita Requerida 
Componente Índice de Preços Participação 

Pessoal Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)  
Produtos Químicos Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M)  
Energia Elétrica Tarifa Média da Equatorial Pará  
Água bruta Preço médio de aquisição de água bruta pago pelo Prestador  
Materiais Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM  
Serviço Prestado por Terceiros Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)  
Remuneração e depreciações Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM  
Outros Custos Índice Geral de Preços do Mercado- IGPM  

Total 100% 

Fonte: Elaboração própria 

As participações de cada componente da Receita Requerida serão definidas considerando os 
custos de cada ano do período tarifário, sem deixar de observar a proporção de custos históricos da 
concessionária. 

Por último, uma vez calculado o percentual de reajuste, antes da data de entrada de vigência 
das novas tarifas, a ARBEL deverá publicar o resultado do Processo de Reajuste Tarifário e as novas 
tarifas a serem aplicadas. 
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5. ESTRUTURA TARIFÁRIA 

5.1. DIRETRIZES 

Após o Resultado do cálculo da Receita Requerida na RTP, deve-se seguir para a análise e 
definição da estrutura tarifária, que se define como a forma de cobrança de tarifas sobre o mercado, a 
fim de conseguir aquela receita. Esta tarefa envolve a análise dos custos incorridos pelo Prestador e 
a receita, pelo que também leva em consideração a possibilidade de subsidiar a determinados 
usuários. 

A Lei do Saneamento Básico (lei federal nº 11.445/2007) define no seu Art. 30 que a estrutura 
de remuneração e cobrança dos serviços poderá levar em consideração os fatores de: 

 Categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou 
de consumo; 

 Padrões de uso ou de qualidade requeridos; 
 Quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de 
objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos 
usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 

 Custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade 
adequadas; 

 Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; 
 Capacidade de pagamento dos consumidores. 

Uma estrutura tarifaria apropriada é aquela que fornece sinais adequados de preços, já que, 
a partir de um determinado nível de consumo (associado a usos não básicos/suntuosos) os preços 
têm um crescimento muito importante. Nesse sentido, faz-se necessário o estabelecimento de faixas 
de consumo, determinando uma tarifa por cada uma delas, incentivando o consumo consciente de um 
recurso escasso como é a água. 

Em relação aos consumos mínimos, vale destacar que cada categoria de usuários deve ter o 
seu próprio consumo mínimo, sendo este o requerido para cobrir as necessidades básicas das pessoas 
sobre o recurso, definido pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 100 litros de água diários per 
capita. Na prática, há muitas discussões sobre o assunto, pois existem estruturas tarifarias onde o 
valor definido é excessivamente elevado, o que leva ao desperdício. No entanto, sua existência não é 
errada, já que todas as pessoas precisam de água para viver, mas deve ser adequada. 

Outra característica importante para definir uma estrutura tarifária adequada é referente aos 
custos eficientes, sendo que a tarifa deve refletir os custos eficientes da prestação dos serviços. A sua 
determinação deverá respeitar os procedimentos apresentados no capítulo de Custos Operacionais. 

Além disso, destaca-se a importância de realizar uma análise dos custos e receitas por 
serviço. Por um lado, com ela é identificado qual serviço possui custos médios maiores, o que 
justificaria a existência de subsídios entre serviços. É por isso que se destaca que a tarifa deve estar 
discriminada por tipo de serviços prestado (abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de 
esgoto, etc.). 
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Por outro lado, da análise pode ser determinada a necessidade de subsídios cruzados entre 
categorias de usuários, especialmente dos usuários industriais e comerciais para os usuários 
residenciais sociais e populares, prática usual na prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Nesse sentido, e em linha com a Lei do Saneamento, a estrutura tarifária deve 
levar em consideração a capacidade de pagamento dos usuários. 

5.2. COMPONENTES DA TARIFA 

Para cada usuário do serviço, devem ser calculadas sus respetivas tarifas, as quais estão 
compostas por diferentes componentes de custos: 

 Componente de água potável 
 Componente de coleta de esgoto 
 Componente de tratamento de esgoto 

Após conhecer estes componentes, na definição da tarifa pode ser segregado os custos, 
aplicando por exemplo, a metodologia de tarifas em duas partes, onde uma representa a componente 
fixa do custo e a outra a componente variável. Esta definição é apropriada para ambas as partes, já 
que o Prestador deve desembolsar certa quantia de dinheiro, pela disponibilidade da rede, o que é 
independente das quantidades que este consoma. Da mesma maneira, os usuários que consumam 
mais quantidades que outros é justo que davam pagar mais (parcela variável). 

Resumindo, na definição da tarifa do serviço devem ser considerados os seguintes aspectos: 

 Categorias de usuários (residencial, comercial, industrial, pública, etc.) 
 Faixas de consumo 
 Parcelas fixas e variáveis de cobranças 
 Serviço prestado (abastecimento de água, tratamento de esgoto, etc.) 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A definição metodológica adequada dos processos de Revisão Tarifária Periódica e de 
Reajustes Tarifários Anuais buscam melhorar o bem-estar da sociedade, dar transparência na 
definição e visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do Prestador do serviço, proporcionando 
uma definição de tarifas justas, em prol da modicidade tarifária. 

Nesse sentido, este documento complementar apresentou os procedimentos aplicados na 
definição das tarifas da COSANPA, procurando: 

 Reconhecer custos operacionais eficientes; 
 Incentivar a expansão e universalização do serviço; 
 Garantir o equilíbrio econômico-financeiro; 
 Remunerar de forma justa o capital; 
 Atender as metas e qualidade do serviço; 
 Compartilhar os ganhos de produtividade; 
 Identificar usuários a serem subsidiados. 
 Definir uma estrutura tarifária que incentive o uso racional e eficiente do recurso. 
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GLOSSÁRIO DOS TERMOS TÉCNICOS 

Estrutura tarifária (ET): corresponde aos critérios a serem aplicados sobre as tarifas das diferentes 
categorias de usuários, exigindo que sejam justas, razoáveis e permitam à concessionária recuperar 
a Receita Requerida. 

Investimentos: aplicação eficiente de recursos financeiros em bens relacionados aos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Prestador: pessoa física ou jurídica, pública, privada ou de economia mista, que presta o serviço 
público de abastecimento de água e esgotamento no município de Belém. 

Receita Requerida (RR): corresponde à receita necessária para assegurar o equilíbrio econômico-
financeiro dos serviços, garantindo ao Prestador a cobertura de seus custos eficientes de operacionais, 
manutenção e expansão dos serviços, bem como o cumprimento das obrigações com dívida, 
proveniente do financiamento dos investimentos e obtenção de retorno razoável. 

Reajuste Anual Tarifário (RA): mecanismo aplicado anualmente entre os períodos de Revisão 
Tarifária a fim de manter as tarifas constantes em termos reais; 

Revisão Extraordinária (RE): mecanismo utilizado para restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do Prestador do serviço, quando determinadas variáveis ou fatores, definidos previamente, 
alterem o equilíbrio do contrato. 

Revisão Tarifária Periódica (RTP): processo que acontece a cada quatro anos, para redefinir as 
tarifas a serem aplicadas, estabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. 

Subsídio: benefício económico concedido a determinados usuários para compensar a diferença entre 
a sua capacidade de pagamento e o custo real do serviço. 

Usuário: pessoa física ou jurídica que faz uso do serviço público de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

ABREVIATURAS 

ARBEL: Agência Reguladora Municipal de Belém  

BRRB: Base de Remuneração Regulatória Bruta  

BRRL: Base de Remuneração Regulatória Líquida  

CAPM: Modelo de Precificação de Ativos de Capital  

ET: Estrutura Tarifária 
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OMS: Organização Mundial da Saúde  

RE: Revisão Extraordinária 

RR: Receita Requerida  

RV: Receita Verificada 

RTA: Reajuste Tarifário Anual 

RTO: Reposicionamento Tarifário Ordinário  

RTE: Reposicionamento Tarifário Extraordinário  

RTP: Revisão Tarifária Periódica 

WACC: Custo Médio Ponderado de Capital 
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