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Objetivos da regulação
LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007:
Art. 22. São objetivos da regulação:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação
dos serviços e para a satisfação dos usuários;
II - garantir o cumprimento das condições e metas
estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico,
ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema
nacional de defesa da concorrência;
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos como a modicidade
tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e
eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social
dos ganhos de produtividade.

Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às
dimensões técnica, econômica e social de prestação dos
serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes
aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos
serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos
serviços e os respectivos prazos;
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os
procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados.

Definição da tarifa – Revisão tarifária
LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007:
Art. 38. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas
e poderão ser:
I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de
mercado;
II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos
serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.
§ 1o As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os
usuários e os prestadores dos serviços.
§ 2o Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim
como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.
§ 3o Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor.
§ 4o A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários
não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Exemplos de revisões tarifárias
Tarifa da Copasa na revisão de 2017 (concessionária de MG)

Fluxo de caixa do ciclo tarifário 2017-2020 da Sabesp

Exemplos de revisões tarifárias
Fluxo de caixa do ciclo tarifário 2017-2020 da Sanepar

Tarifa da Corsan na revisão de 2014 (concessionária do RS)

Principais componentes da Tarifa
Custos Operacionais Eficientes | 46% da tarifa na Copasa
o É o custo da operação eficiente, calculado pelo regulador, a partir da análise de
benchmark entre as empresas comparáveis no Brasil.
o Caso a empresa seja mais eficiente que seu benchmark, parte desses ganhos será
compartilhado com o consumidor.

Remuneração/Depreciação dos investimentos | 36% da tarifa na Copasa
o Produto da base de ativos da empresa (montante total de investimentos realizados),
líquida de depreciação pelo Custo de Capital Regulatório, somado à depreciação anual da
base de ativos.
o Quanto mais eficiente a estrutura de capital, menor será p custo de capital e parte dessa
eficiência será compartilhada com o consumidor.

Impostos | 15% da tarifa na Copasa
o IR/CSLL e PIS/COFINS. São 100% repassados para a tarifa.

Como a regulação mitiga os principais riscos de aumento de tarifa
Principais riscos

Ineficiência
operacional

Sobrepreço e
ineficiência
nos
investimentos

A empresa se torna ineficiente,
em termos de custo, e onera a
tarifa do consumidor com um
serviço de baixa qualidade.

A empresa investe na concessão
a preços maiores que os de
mercado e exige retornos
demasiadamente altos por esses
investimentos.

Como a boa relação mitiga
Os reguladores, através da metodologia de benchmark, comparam a
empresa com as mais eficientes do setor e colocam apenas o custo
operacional eficiente calculado na tarifa .
Além disso, também estabelecem metas de qualidade para o
concessionário e, caso não sejam cumpridas, o retorno do mesmo é
reduzido.

Uma empresa independente é contratada pelos reguladores para realizar
um laudo, onde calcula o novo valor de reposição eficiente dos
investimentos realizados. Assim, não há risco de sobrepreço nos
mesmos.
O retorno dos investimentos é definido pelos reguladores, com base em
custos das dívidas tomadas pelas empresas mais eficientes e assumindo
uma estrutura de capital eficiente.

Ganhos tarifários com a participação de players privados
Alavanca

Ganho de entrada de um player privado

Menores custos de pessoal em
empresas privadas vs. públicas

Empresas privadas, em geral, têm menor custo por funcionário do que as públicas.
Como este é mais da metade do custo total, se traduz em custos menores para
empresas privadas. Uma parte relevante de tal eficiência será transferida para os
consumidores com a redução de tarifa.

Maior acesso a capital para
realização de investimentos

Por ter mais fácil acesso a capital com custo mais baixo, as empresas privadas
investem mais e, com isso, atingem metas de universalização de forma mais rápida.
Isso é ainda mais claro nos momentos de restrição do mercado de dívida e quando os
estados estão passando por maiores dificuldades fiscais.

Um maior volume de
investimentos leva a uma
diluição das tarifas

Maior acesso a capital e, assim, ocorre um aumento mais rápido da cobertura de
esgoto. Tal aumento de volume levará a uma maior diluição dos custos, dado que a
maior parte são custos fixos e isso reduzirá ainda mais a tarifa.

Conclusões
1. O investidor privado tem mais acesso a capital e custos mais baixos.

2. A entrada de um investidor privado traz redução de tarifa em um
ambiente de regulação justa.

3. As agências reguladoras têm por missão, com mecanismos, compartilhar
os ganhos de eficiência dos players privados. Além disso, também evita
abusos econômicos (sobrepreço, serviço ruim...).

