
Brasília, 23 de abril de 2018



Obter subsídios e contribuições à proposta da
2ª Revisão Tarifária Extraordinária – 2ª RTE dos
serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário prestados pela
Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal – CAESB

Objetivo

Nota Técnica SEI-GDF n.º 3/2018 - ADASA/SEF

Análise técnica



Lei Federal nº 11.445/2007

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.

Qual fundamento para a RTE? 



Contrato de Concessão nº 001/2006-ADASA

CLÁUSULA SÉTIMA – TARIFAS APLICÁVEIS NA
COMERCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO
BÁSICO.

Décima Subcláusula –

A ADASA poderá, a qualquer tempo, por solicitação da

CONCESSIONÁRIA, proceder à revisão extraordinária das tarifas,

com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro deste

CONTRATO, sem prejuízo dos reajustes e das revisões a que se

referem às Subcláusulas anteriores desta Cláusula, desde que

haja comprovada alteração significativa nos custos relacionados à

exploração do serviço público de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário.

Qual fundamento para a RTE? 



Reajuste Tarifário Anual: as tarifas são reajustadas por meio de

fórmula paramétrica definida no Contrato de Concessão com o

objetivo de restabelecer anualmente o poder de compra da receita da

concessionária;

Revisão Tarifária Periódica : consiste na revisão dos valores das

tarifas de água e esgoto, a cada 4 anos, alterando-os para mais ou

para menos, considerando as alterações na estrutura de custos e de

mercado da concessionária, os estímulos à eficiência e à modicidade

tarifária;

Revisão Tarifária Extraordinária: em qualquer data desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Qual tipo é o objeto da audiência pública?



A previsão legal de revisão extraordinária exige,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) fatos não previstos no contrato;

b) fatos fora do controle do prestador dos
serviços; e

c) alteração no equilíbrio econômico-financeiro.

O que pode gerar uma RTE?



➢ mercado projetado não foi alcançado pelas receitas
diretas atuais em função das medidas restritivas ao
consumo estabelecidas pela Agência Reguladora em
função da crise hídrica;

➢ estudos feitos demonstravam que a CAESB deixaria de
faturar, de janeiro a maio de 2017, mais de R$ 51 milhões
em relação a receita requerida, haja vista a implantação
do racionamento do fornecimento de água;

➢ a CAESB possui capacidade instalada para produção da
demanda atual da população do Distrito Federal;

Quais são os fundamentos do pedido da Caesb?



➢ os investimentos estruturantes em execução foram
projetados para atendimento do crescimento da demanda
projetada até 2040;

➢ necessidade de revisão tarifaria extraordinária, para a
manutenção da receita requerida e, consequentemente, a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da
concessão;

➢ vem adotando medidas para reduzir despesas e liquidar os
empréstimos de curto prazo, contraídos em gestões anteriores,
no sentido de viabilizar maior capacidade de investimentos de
longo prazo

Quais são os fundamentos do pedido da Caesb?



Qual o impacto apontado para o desequilíbrio?

Considerando que a tarifa econômica atual praticada é de

R$ 4,7338/m3, o valor solicitado representaria um

acréscimo de 9,69% (nove inteiros e sessenta e nove

centésimos por cento).



Quanto, em percentual, é esse  desequilibro?

A CAESB calculou a tarifa de perda de mercado, que

considera como componente financeiro, dividindo o valor do

impacto total na receita pelo mercado realizado em 2017, de

320.761.086 m3, resultando em uma tarifa de R$ 0,4585/m3

Considerando que a tarifa econômica atual praticada é de R$

4,7338/m3, o valor solicitado representaria um acréscimo de

9,69% (nove inteiros e sessenta e nove centésimos por

cento).



Premissas utilizadas:

✓ redução de mercado - diferença entre o mercado
previsto e o mercado realizado;

✓ risco do negócio - avalia quem é o responsável por
suportar os risco;

✓ possibilidades de gestão da Concessionária - gestão de
perdas de água e ativação de pequenas captações;

✓modicidade tarifária – havendo aumento deverá ser na
exata medida da demonstração de eficiência e na
medida da obrigação de suportar.

Qual a análise da Adasa sobre a RTE?



TARIFA

Parcela A Parcela B
Componentes 

Financeiros

TFS TFU

Bônus 
Desconto

Custos 
operacionais 

eficientes

Receitas 
Irrecuperáveis

Remuneração 
dos 

investimentos

Qual parte da tarifa sofreu impacto?

O valor que 
sofreu impacto 
com a queda 
de mercado, 
ainda não 
compensado, 
refere-se 
somente ao 
componente 
Parcela B.



A variação de 0,55% entre o volume previsto e o volume
realizado ocorrida o ano de 2016, faz parte da
metodologia do price cap e pode ser considerada como
risco do negócio.

Portanto, a análise realizada refere-se a 2017, quando a
variação observada no volume foi de 9,32%.

O valor requerido é  devido?



Qual a conclusão da Adasa?

Analisando:

1) as premissas da RTE;

2) que Concessionária não tem controle sobre eventos
climáticos

3) a possibilidade de aumento do volume captado; e,

4) a gestão de perdas;

Conclui-se que a diferença de mercado apurada em 2017
possui fatores que são gerenciáveis pela Concessionária e
outros não gerenciáveis que podem ser compartilhados
com a sociedade.



Qual a conclusão da Adasa?



Qual será o percentual?

Que poderá ser alterado (para mais ou para menos)
após o recebimento de novas informações e
contribuições na presente audiência pública.



Obrigado pela atenção

Cássio Leandro Cossenzo

Superintendente de Estudos Econômicos e Fiscalização Financeira - SEF

sef@adasa.df.gov.br


