
Sugestões para a Consulta Pública Referente a Nota Técnica 

AGR / AR nº 2/2021 - Metodologia de definição da taxa de 

remuneração regulatória 

 

01 – Tópico 4 item 4.2.3. Do risco de mercado: 

Sugestão Saneago: O 2º parágrafo do tópico acima, menciona que “Com relação 

ao período, será adotado os últimos 10 anos terminados em 2020”. Ocorre que 

o cálculo utilizou os últimos 30 anos terminados em 2020, isto é, 1991 a 2020, 

conforme se observa na planilha abaixo: 

 

Ao verificar os cálculos apresentados na planilha considerou-se o resultado de 

30 anos, pois se for considerado os últimos 10 anos, o risco de mercado se eleva 

para 14,34%, e isso impactará significativamente o WACC, logo sugere-se 

ajustar o texto para 30 anos, conforme utilizado nos cálculos, ou caso se decida 

que os últimos 10 anos, apresenta uma melhor aderência a realidade, realizar 

os ajustes nos cálculos e na planilha. 

 

02 – Tópico 4 item 6. Resumo das variáveis, fonte de dados e janelas 

temporais: 

Sugestão Saneago: Para a taxa livre de risco na tabela 2, é mencionado que 

os rendimentos são anuais, porém o rendimento utilizado no cálculo foram os 

rendimentos mensais relativos aos últimos 10 anos terminados em 2020, isto é, 

de 2011-2020, e não de 1991-2020, conforme mencionado na tabela: 

 

Série

S&P 500, incluindo dividendos

Dados Anuais

Rendimento Anual

S&P 500, incluindo dividendos

Dados Anuais

Rendimento Anual

Janela 1990-2019 (30y) 1991-2020 (30y)

Medida Média Média

Valor 11,43% 12,03%

Risco de Mercado



Outro ponto para correção seria referente ao risco-país que menciona que o 

rendimento é anual, porém na planilha de cálculo o rendimento é mensal, e 

referente ao período de 2011-2020, isto é, 10 anos, e não de 2006-2020, 

conforme informado na tabela: 

 

Também vale destacar que para o risco de crédito os retornos são mensais e 

não anuais, conforme mencionado na tabela: 

 

 

03 – Tópico 5 item 5.2. Taxa de Retorno Livre de Risco (rf): 

Sugestão Saneago: O último parágrafo deste item menciona que: “Por essa 

razão, o Taxa Livre de Risco aplicada ao Capital Próprio e ao Capital de 

Terceiros foi de 1,74%”. 

No entanto, a planilha de cálculo menciona que o resultado foi de 2,14%. 

 

Assim, sugere-se avaliar este ponto do texto. 

Arsesp AGR/AR 

Remuneração de Capital Próprio

Série

US 10Y bond yield

Dados diários

Rendimento Anual

US 10Y bond yield

Dados mensais

Rendimento Anual

Janela 1990-2019 (30y) 2011-2020 (10y)

Medida Média Média

Valor 4,50% 2,14%

Arsesp Saneago (2)

Remuneração de Capital de Terceiros

Série

US 10Y bond yield

Dados diários

Rendimento Anual

US 10Y bond yield

Dados mensais

Rendimento Anual

Janela 09/2013-2019 (7y) 2011-2020 (10y)

Medida Média Média

Valor 2,33% 2,14%

Taxa Livre de Risco

Taxa Livre de Risco



04 - Tópico 5 item 5.6. Risco de Crédito: 

Sugestão Saneago: É mencionado no 1º parágrafo que: “do período de 

10/09/2013 até 2019” no entanto, no cálculo foram utilizados os dados mensais 

de janeiro de 2014 a dezembro de 2019, logo avaliar para os devidos ajustes ao 

cálculo. 

 

05 - Tópico 5 item 5.1. Estrutura de Capital: 

Sugestão Saneago: Para a Companhia 16 da Tabela 03, que é a Saneatins, foi 

considerado os resultados da Holding BRK Ambiental, logo essa consideração 

distorce o resultado, pois trata-se de um consolidado de várias Companhias que 

fazem parte da Estrutura Societária da BRK Ambiental, assim sugere-se 

considerar apenas a estrutura de capital da Empresa Saneatins que opera do 

Estado do Tocantins, ao invés da Holding. Para acessar os dados da Saneatins 

acessar: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/9ffe3afc-e8e3-4e62-9f49-

04166095f065/c53e031a-2857-3357-a7b4-e6b242b86427?origin=1 

 

06 - Tópico 6 tabela 7 – Cálculo do WACC: 

Sugestão Saneago / Consultoria ABDO: 

Por definição, o WACC calculado tem como objetivo remunerar o acionista pelos 

riscos operacionais e financeiros que ele incorre ao investir no setor bem como 

pagar o custo da dívida contraída de terceiros. Além disso, o acionista da 

concessionária pagará impostos apenas sobre o custo do seu capital. O custo 

de capital de terceiros, por outro lado, não é considerado no cálculo tributário. 

Nesse sentido, em termos matemáticos, o WACC final é dado por: 

 

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 = 𝑃 ×
𝑟𝑃

(1 − 𝑇)
+ 𝐷 × 𝑟𝐷 

onde: 

• 𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶: custo de capital real antes de impostos; 

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/9ffe3afc-e8e3-4e62-9f49-04166095f065/c53e031a-2857-3357-a7b4-e6b242b86427?origin=1
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/9ffe3afc-e8e3-4e62-9f49-04166095f065/c53e031a-2857-3357-a7b4-e6b242b86427?origin=1


• 𝑃: participação do capital próprio na estrutura regulatória de 

capital; 

• 𝐷: participação do capital de terceiros na estrutura 

regulatória de capital; 

• 𝑟𝑃: custo de capital próprio real; 

• 𝑟𝐷: custo de capital de terceiros real antes de impostos; e 

• 𝑇: alíquota tributária. 

 

Ou seja, a alíquota tributária é incluída apenas no custo de capital próprio. Ocorre 

que, matematicamente, a equação anterior é similar a: 

 

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 =
𝑃 × 𝑟𝑃 + 𝐷 × 𝑟𝐷 × (1 − 𝑇)

(1 − 𝑇)
 

em que o numerador é comumente denominado “WACC real depois de 

impostos”. Observa-se que para preservar a similaridade das duas equações 

anteriores, é necessário que o custo de capital de terceiros seja estimado em 

termos reais e que a multiplicação por (1-T) ocorra ao final. 

Por outro lado, a equação calculada pelas agências é dada por: 

 

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 =
𝑃 × 𝑟𝑃 + 𝐷 ×

1 + (𝑟𝐷 × (1 − 𝑇))
(1 + 𝜋)

− 1

(1 − 𝑇)
 

de onde se observa que, ao contrário do caso anterior, a multiplicação e divisão 

por (1-T) no custo de capital de terceiros não se anulam, resultando em uma 

estimativa subdimensionada do WACC final. Portanto, ao contrário das demais 

alterações, entende-se que a forma de mensuração adotada pelas agências não 

está adequada e deve ser elencada pela Saneago nas contribuições finais à 

AGR/AR. 



Portanto, a sugestão é manter o cálculo conforme apresentado na planilha do 

WACC regulatório, conforme demonstrado na aba WACC para que se mantenha 

a coerência matemática. 

 


