
Sugestões para a Consulta Pública Referente a Nota Técnica 

AGR / AR nº 3/2021 - Metodologia de Cálculo a ser Utilizada no 

2º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica (RTP) 

 

01 – Tópico 5. Base Teórica da Metodologia de Cálculo do 2º RTP: 

Sugestão Saneago: No 3º e 4º parágrafo é mencionado que:  

“Sendo assim, o P0 estará a preços relativos do final do último ano civil do ciclo 

tarifário encerrado e deve ser ajustado, com base no IPCA, para a data de 

aplicação. Durante o ciclo tarifário, o P0 é ajustado anualmente pela inflação 

acumulada, composta por uma cesta de indicadores que representem 80% dos 

custos (art. XXX da Lei Estadual nº 14.939/2004)”. 

Observe que fora mencionado que a correção entre os ciclos, se dará por meio 

do IPCA, mas menciona-se também que haverá a aplicação da cesta de índices 

conforme a legislação estadual, logo sugere-se pacificar este ponto, ou deixar 

em aberto que poderá ser utilizada ambas as possibilidades, caso haja alteração 

da legislação pertinente. 

 

02 – Tópico 6 item 6.1.1. Construção de Indicadores: 

Sugestão Saneago: Na tabela 1, que menciona sobre os diversos indicadores 

operacionais, DEX e investimentos, destaque para o cálculo das receitas 

financeiras, outras receitas e provisão para devedores duvidosos (PDD). 

Na tabela menciona-se as regras, porém no item 7.1. Receitas Irrecuperáveis 

(RI) menciona-se as regras metodológicas para mensuração das RI´s, sendo 

que tais regras são conflitantes com o demonstrado na tabela 1, que propõe 

utilizar o conceito de provisão para devedores duvidosos, logo sugere-se 

desconsiderar (ou ajustar) o que está exposto na tabela 1 para PDD, e que se 

mantenha a metodologia apresentada do item 7.1. 

Da mesma forma, o item 10.1. Metodologia de tratamento regulatório de Outras 

receitas, apresenta as regras metodológicas para apuração das outras receitas 



e receitas financeiras, logo sugerimos também desconsiderar (ou ajustar) o 

exposto na tabela 1, e manter apenas a metodologia apresentada no item 10.1. 

Ainda em relação as receitas financeiras e outras receitas, além da tabela 1, é 

exposta a fórmula de cálculo na tabela 3, assim sugerimos também que se 

mantenha o regramento proposto no item 10.1. 

Entendemos que tais correções são importantes, para que não haja dúvida sobre 

qual a metodologia deverá prevalecer. 

 

03 – Tópico 6 item 6.1.2. Projeção de Dados Físicos: 

Sugestão Saneago: A Tabela 2 – Critérios para projeção de dados físicos, 

demonstra a metodologia de estimativa de diversos dados físicos, tais como 

população, número de economias de água e esgoto e volumes produzido e 

faturado de água, além do volume faturado de esgoto.  

Ocorre que, para população atendida, ligações ativas de água e economias 

ativas de água, a forma de estimativa será baseada no planejamento estratégico 

(PE) da Companhia, no entanto, para a estimativa de volume (água e esgoto) há 

critérios técnicos baseados em geral no ano base (2020), logo sugerimos 

também para a estimativa de volume de água (produzido e faturado) e esgoto 

(faturado), considerar o planejamento estratégico da Companhia, pelos 

seguintes motivos: 

1) O planejamento estratégico captura tendências, pois a previsão futura é 

realizada com base na tendência histórica, perspectiva de crescimento 

demográfico, crescimento vegetativo e expansão fruto de investimentos 

futuros, assim o PE é mais preciso, ao passo que, considerar apenas a 

realidade do ano base não se contempla todas as variáveis que interferem 

na projeção de volume; 

2) A ARSESP no processo de revisão tarifária da SABESP, utiliza o 

planejamento estratégico da própria SABESP, como instrumento para fins 

de estimativa de população, economias e volumes, logo a utilização do 

planejamento estratégico é uma ferramenta consistente para fins de 



projeção, e utilizada no âmbito da revisão tarifária pela principal 

Companhia do setor de saneamento do Brasil. 

Obs: O planejamento estratégico da Companhia, não prevê para economias 

somente esgoto, a quantidade de economias ativas somente esgoto, uma vez 

que, a previsão é para a quantidade de economias de esgoto como um todo, 

dessa forma, sugerimos considerar a mediana do período de 2014 e 2020, que 

foi de 3,57% sobre a quantidade total de economias de esgoto, visto que, esse 

número não apresentou grandes oscilações em termos proporcionais entre os 

anos de 2014 e 2020. 

 

04 – Tópico 6 item 6.1.5. Projeção das Receitas: 

Sugestão Saneago: Caso seja aceita a sugestão anterior, recomendamos 

corrigir na tabela 3 – Forma de cálculo das receitas projetadas, a receita de 

esgoto que seria dado pela fórmula: 

Tarifa média de esgoto x volume de esgoto faturado. 

Uma vez que, no planejamento estratégico da Companhia a previsão de volume 

faturado de esgoto contempla todo o volume que dará origem a receita tarifária 

de esgoto. 

Além disso, sugerimos para a receita proveniente da tarifa básica (custo mínimo 

fixo) considerar como fórmula de cálculo: 

Tarifa básica média x (Nº de economias ativas de água + Nº de economias 

somente esgoto) 

Pois a fórmula atual informa que a tarifa básica média seria multiplicada pelo nº 

de economias ativas total, mas não detalha quais seriam essas economias ativas 

totais, se apenas água ou esgoto. 

Por fim, deve-se observar ainda no âmbito da tabela 3, as sugestões 

apresentadas para receitas financeiras e outras receitas, conforme sugestão de 

número 02. 

 



05 – Tópico 6 item 6.1.6. Projeção das Despesas / Equação 7: 

Sugestão Saneago: A equação 7, apresenta a fórmula para cálculo do custo 

pessoal próprio, conforme demonstrado abaixo: 

 

Em relação a expressão SM, que diz respeito a salário médio, sugerimos 

substitui-la por custo médio, pois o salário médio traz implícito o conceito de 

remuneração apenas, assim ao substituir por custo médio (CM), abarca todos os 

gastos de pessoal, como encargos, benefícios, dentre outros, pois é desta forma 

que os custos de pessoal estão apurados nos demonstrativos de resultados. 

 

06 – Tópico 12 Fluxo de Caixa Descontado: 

Sugestão Saneago: Deve-se considerar no fluxo de caixa, as despesas 

financeiras, conforme mencionado na tabela 4 “Financeiros – De acordo com o 

Plano de Alavancagem de Investimentos da empresa aprovado em seu 

colegiado superior”. Além disso, a equação apresentada no tópico 5 para a 

apuração da receita requerida (RR): 

 

Aborda sobre a Variação do Capital de Giro, assim sugerimos incluir no fluxo de 

caixa, tanto as despesas financeiras, como a variação do capital de giro, além 

de devolver a depreciação para o caixa após a apuração do imposto de renda, 

segue abaixo o modelo proposto, em que, em amarelo, destacamos os itens 

adicionados ao fluxo de caixa: 



 

 

07 – Metodologia para cálculo do capital de giro: 

Sugestão Saneago: Não houve a apresentação de metodologia de cálculo para 

apuração da necessidade de capital de giro, e consequentemente das regras 

para cálculo da variação da necessidade de capital de giro. Assim, sugere-se 

com base na nota técnica ARSESP 0029/2020 relativo ao 3º ciclo de RTP da 

SABESP: 

http://www.arsesp.sp.gov.br/BancoDadosAudienciasPublicasArquivos/NTF-

0029-2020.pdf 

 

08 – Recomposição tarifária pelo não reajuste em 2020 e 2021: 

Sugestão Saneago: Devido a pandemia de COVID-19, que não permitiu a 

revisão em 2020, bem como não foi possível realizar o reajuste no período 

normal (julho) no ano de 2021, sugerimos que seja acrescentado, devido às 

perdas obtidas pela Companhia no período, a correção conforme a regra vigente 

para reajuste tarifário (de acordo com a regra do último reajuste que ocorreu em 

2019), ou ainda, em linha com o que foi aplicado na Sabesp em sua 3ª revisão 

tarifária ordinária, na qual o regulador (ARSESP), sobre o P0 calculado no 

processo de RTP, o atualizou com base no IPCA acumulado entre a data do 

cálculo do P0 e a efetiva aplicação do índice “Na RTO, o P0 foi calculado a 

preços de outubro de 2020 e deve ser corrigido, com base no IPCA, para a data 

Volume Faturado (A+E) - (1.000 m³)

  (+) Receita Requerida Direta -> Tarifária

  (+) Outras Receitas

  (-) COFINS / PASEP / DESCONTOS

  (-) Despesas Operacionais -> OPEX

  (-) Depreciação

  (-) Receitas Irrecuperáveis

  (-) Despesas Financeiras

  (=) Base de Cálculo do IRPJ

  (-) Imposto de renda/Contrib.Social

  (-) Investimentos

  (-) Variação do Capital de Giro

  (+) Depreciação

  (-) Base de Capital Inicial (Bdk)

  (-) Base de Capital final (Bdk)

    = Fluxo de Caixa Livre + Bdk

    = Livre Fluxo de Caixa + BAR (Descontados)

http://www.arsesp.sp.gov.br/BancoDadosAudienciasPublicasArquivos/NTF-0029-2020.pdf
http://www.arsesp.sp.gov.br/BancoDadosAudienciasPublicasArquivos/NTF-0029-2020.pdf


de aplicação” - NT.F-0005-2021 - 

http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NTF-0005-2021.pdf. 

Logo, como o 2º ciclo de RTP da Saneago será calculado com data-base de 

dez/20, mas a sua aplicação conforme cronograma ocorrerá em dez/21, seria 

razoável corrigir pelo IPCA, a tarifa P0 calculada com data-base de dez/20 pela 

inflação acumulada entre a data-base e a sua efetiva aplicação, para que dessa 

forma, se preserve o poder de compra da tarifa calculada na data-base de 

dezembro/2020. 

http://www.arsesp.sp.gov.br/ConsultasPublicasBiblioteca/NTF-0005-2021.pdf

