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1. Contextualização 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA tem por objetivo 

universalizar a prestação dos serviços de abastecimento de água e de coleta e 

tratamento de esgoto no Estado de Minas Gerais. 

A Empresa, em conformidade com as diretrizes do Estado de Minas Gerais de 

assegurar à população acesso à água tratada, garantia de vida e acesso à coleta 

e tratamento de esgoto, garantia de saúde e dignidade humana, vem expandindo 

seus serviços de forma consistente. Como se pode observar nos Gráficos 01 e 

02, houve entre dezembro de 2009 a dezembro de 2015, um aumento de 798 

mil e 830 mil unidades usuárias atendidas pelos serviços de abastecimento de 

água e coleta e/ou tratamento de esgoto, respectivamente. 

Gráfico 01 – Número de economias de água 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Número de economias de esgoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.090 4.215 4.339 
4.499 4.647 4.789 4.888 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Economias Água (mil)

 

2.373 
2.532 

2.709 
2.861 

3.005 
3.132 3.203 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Economias Esgoto (mil)

Economias Esgoto (mil)



 
 

Página 3 de 45 
 

Nos últimos 6 anos, portanto, buscando cumprir seu objetivo, a Empresa investiu 

cerca de R$ 4,5 bilhões, em valores históricos, nos mais de 570 municípios em 

que possui concessão e opera os serviços em Minas Gerais, conforme Gráfico 

03. 

Gráfico 03 – Histórico de investimentos da COPASA 

Para realizar esses investimentos, foi necessária captação de recursos junto a 

investidores, bancos e instituições de fomento, dentre outros, implicando em um 

expressivo aumento do endividamento da Companhia, conforme Gráfico 04. 

Além desses investimentos, a Empresa contratou parceria público privada 

referente a ampliação do Sistema Rio Manso, no montante de R$ 650 milhões, 

cujo início de operação se deu em dezembro/15. 

Gráfico 04 – Evolução da Dívida da COPASA 
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Ao passo em que se realizou um ambicioso programa de investimentos, aliado 

ao aumento nominal das despesas, em linha com o crescimento da Companhia, 

não se observou o crescimento da receita nos mesmos patamares. Percebe-se 

que há uma tendência natural de redução do volume medido por economia ao 

longo do tempo, com uma migração de usuários das faixas de consumo de tarifas 

mais altas para as mais baixas, como se pode observar na Tabela 01 e Gráfico 

05. 

Tabela 01 – Distribuição dos usuários residenciais (água), por faixa de consumo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05 – Distribuição dos usuários residenciais (água), por faixa de 

consumo 

 

 

 

 

 

 

 

A migração de faixas é uma realidade que se percebe, sobretudo, na expansão 

da Companhia. Observando os dados da Tabela 02, nota-se que o perfil dos 

usuários que passaram a ser atendidos pela Empresa, a partir de 2009, é de se 

concentrar nas faixas de consumo mais baixas, o que implica na redução da 

tarifa média da Companhia, conforme demonstrado na Tabela 03. 

 

FAIXA DE

CONSUMO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 > 00 - 6 24,26% 23,77% 26,52% 27,25% 29,62% 31,08% 35,67%

 >06  - 10 24,57% 24,40% 26,72% 26,68% 26,50% 26,91% 29,33%

 >10 - 15 22,73% 23,06% 25,11% 24,84% 24,01% 23,30% 20,87%

 >15 - 20 10,76% 11,04% 12,00% 11,66% 10,87% 10,30% 8,18%

 >20 - 40 7,95% 8,23% 8,96% 8,88% 8,28% 7,73% 5,51%

> 40 0,57% 0,61% 0,68% 0,69% 0,72% 0,67% 0,44%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CATEGORIAS
PESO DAS ECONOMIAS POR FAIXA DE CONSUMO

RESIDENCIAL

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 > 00 - 6  >06  - 10  >10 - 15  >15 - 20  >20 - 40 > 40



 
 

Página 5 de 45 
 

Tabela 02 – Distribuição dos usuários novos residenciais, de 2009 a 2015 

 

 

 

 

 

 

Tabela 03 – Tarifa média de água da categoria residencial (2011 a 2015) 

 

 

 

 

 

 

Para fazer frente ao crescimento dos usuários, foram necessários maiores 

gastos com insumos, pessoal e investimento. Contudo, quando se observam os 

custos reais, ou seja, as despesas a valores de dezembro de 2015, atualizadas 

pelo IPCA, por economia, não se observa crescimento do custo real, conforme 

Gráfico 06. 
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Gráfico 06 – Custos (R$/ec) dos principais itens de despesa 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando os argumentos expostos, com a redução da tarifa média (R$/m³) 

e manutenção dos custos (R$/ec), os resultados da Companhia foram se 

deteriorando ao longo do tempo, chegando em 2015 a um resultado negativo, 

conforme Gráfico 07. 

Gráfico 07 – Histórico de Resultados da COPASA 
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impactaram negativamente de maneira contundente os resultados da Empresa, 

reduzindo sistematicamente sua geração de caixa, comprometendo sua 

capacidade de investimentos, conforme Gráfico 08. 
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Gráfico 08 – Evolução do Ebitda Ajustado x Lucro Líquido 

 

Essa conclusão é corroborada pela própria Agência Reguladora, que reconhece 

as dificuldades financeiras pelas quais a Empresa passa: 

“Conforme discutido nos tópicos anteriores desta Nota Técnica, a 

perda de receita sentida pela Copasa nos últimos anos agravou o 
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componentes financeiros (Compensação da Tarifa Social, Compensação da 
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Tabela 04 – IRT considerado pela ARSAE-MG 

1. Receita Tarifária Base (RT1 Base)          4.620.171.447  

 2. Custos Operacionais          2.131.815.814  

 3. Impostos e taxas             333.337.806  

 4. PCLD               42.990.450  

 5. Custo de Capital (1-2-3-4)          2.112.027.377  

 6. Receita Tarifária Base (RT0 Base)          4.064.486.999  

 7. IRT (1/6)-1  13,67% 

 8. Componentes Financeiros  -          116.423.602  

 9. Receita Tarifária Aplicação (RT1 Aplic) 1+8          4.503.747.845  

 10. Receita Tarifária Aplicação (RT0 Aplic)          4.087.512.502  

 11. ETM (9/10)-1  10,18% 

A seguir, apresentamos análises e fundamentos das sugestões para cada um 

dos itens. 

2. Mercado 

2.1. Síntese das proposições ARSAE-MG 

A Agência estimou em 13% a diferença entre o consumo normal por economia 

da empresa e o verificado durante o período de escassez hídrica. O consumo 

médio normal foi projetado para o período de maio/2015 a abril/2016 em 11,36 

m³/ec, enquanto o consumo efetivo está 9,88 m³/ec. Com o consumo médio 

estimado e o número de economias desse período, foi projetado o consumo total, 

aberto nas classes e faixas de consumo pela estrutura de mercado de maio/2013 

a abril/2014, período antes da crise hídrica. 

Assim, a necessidade de receita para cobrir as perdas relacionadas à retração 

de mercado seria de R$ 665.353.078, o equivalente a um incremento tarifário de 

16,36%. Todavia, a ARSAE-MG estima que a recuperação de mercado será 

robusta, por isto reparte na proporção de 50% Companhia e 50% usuários o 

montante necessário para compensar a queda de mercado. Com isso, o ajuste 

de mercado geraria um incremento de 8,18%. 

2.2. Análise da COPASA 

A receita Tarifária Base, conforme apurada pela Agência, não considerou a 

migração de usuários das faixas de tarifas maiores para as menores, além disso, 

a ARSAE-MG estimou que o mercado iria se recuperar aos níveis de 2013, o 

que não se observa. A receita potencial da empresa, portanto, foi superestimada 
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o que pode levar a equívocos como, ao se deduzir dessa receita estimada os 

custos reais, excluindo a depreciação, se concluir que a diferença poderia ser o 

montante a remunerar e amortizar os investimentos da Companhia, na segunda 

etapa dessa Revisão Tarifária, o que não corresponde à realidade. 

A alteração da estrutura das famílias, com redução de habitantes por domicílio, 

a mudança dos hábitos de consumo, em especial aqueles advindos do período 

que compreende a crise hídrica, pela qual passa o Estado, vem ensejando 

reduções no consumo por economia dos serviços da Empresa, como se pode 

observar no Gráfico 09. 

Gráfico 09 – volume de água por economia (m³/ec) 

 

 

 

 

 

 

 

Essa redução no consumo ao longo dos últimos anos, incluindo o advindo da 
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Esta redução contínua, aliada à migração de faixas, impõe à COPASA uma 

alteração estrutural importante de mercado, conforme demonstrado na Tabela 

01, ensejando a necessidade de um realinhamento tarifário, exclusivamente em 

função desses fatos. 

Nesse sentido, apesar da Agência ter estimado uma recuperação de mercado 

de 50% da perda apurada, o histórico de consumo por economia e os dados da 

Tabela 05 demonstram que não há uma recuperação de consumo no ritmo 

estabelecido pela ARSAE-MG. Muito pelo contrário, houve em janeiro e fevereiro 

de 2016, em relação a 2015, uma redução do consumo medido por economia de 

9,69% e 4,15%, respectivamente. Destacamos ainda que, os custos financeiros 

da perda de mercado, desde 2008, foram suportados pela Empresa, agravando 

seus indicadores econômico-financeiros e, consequentemente, limitando sua 

capacidade de expansão, investimento e melhorias operacionais. 
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Tabela 05 – Volume medido por economia 

 

 

 

 

Adicionalmente, métodos de previsão, em geral, baseiam-se na ideia de que as 

observações passadas contêm informações sobre o padrão de comportamento 

futuro. O problema principal é distinguir este padrão de possíveis distorções. 

Portanto, o principal objetivo do estudo de séries temporais é identificar alguma 

relação existente entre os dados a serem modelados, a fim de se gerar previsões 

consistentes. 

Utilizando o método de previsão de algoritmo de alisamento exponencial de Holt 

Winters, que permite a incorporação de padrões sazonais ao algoritmo, cuja 

utilização depende das características da série considerada (multiplicativo e 

aditivo), obtivemos um resultado distinto do apurado pela Agência. A COPASA, 

portanto, estimou que seu mercado não se recupera como previsto pela ARSAE-

MG, conforme se observa no Gráfico 10. 

Gráfico 10 - Análise exploratória da série de m3/economia da COPASA. 
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O Gráfico 10 mostra a série empregada no estudo e a evolução dos seus 

componentes, com a decomposição da série temporal em componentes de 

sazonalidade (S), Tendência (T) e os resíduos (E) ao longo do tempo. 

Observa-se que o aumento no consumo de água, de janeiro de 2016 em relação 

a dezembro de 2015, coincide com o período do início do verão, quando há um 

maior consumo. Visando eliminar a influência dos fatores sazonais no 

comportamento do consumo de água, procedeu-se à análise dos diferentes 

componentes da série. Decompondo a série, observa-se que este aumento é 

capturado pelo componente sazonal, dessa forma, a tendência continua 

demonstrando uma queda. 

Utilizando, portanto, os resultados do modelo algoritmo de Holt Winters, 

apuramos um consumo normal de 11,14 m³/ec e um consumo médio observado 

de 9,87 m³/ec, descritos na Tabela 06, ou seja, o que caracteriza perda de 

12,86%. 

A partir desta constatação e das análises da expectativa de recuperação, 

projetamos em 3% o nível da recuperação no mercado (m³/ec) em 2016. Assim, 

nossa expectativa, baseada na experiência do Setor Elétrico em 2001/2002, é 

de que a recuperação seja gradual com estabilização, em razão da tendência 

histórica observada de redução do consumo por unidade. 

Tabela 06 – Consumo médio de água projetado em situação de normalidade 

empregando o algoritmo de Holt Winters e o período de referência 

(m³/economia de água). 

Consumo médio em situação 
de normalidade, projetado para 

o PR0 (mai/15 a abr/16) 
empregando Holt Winters 

Consumo médio 
observado nos meses 
disponíveis (mai/15 a 

jan/16) 

Diferença 
percentual 

total  

11,14 m³ 9,87 m³ 12,86% 

2.3. Proposta de adequação 

Considerando que não há evidências de recuperação do mercado na velocidade 

proposta pela Agência, conforme acima exposto, poder-se-ia, nesta primeira 

etapa do processo de Revisão Tarifária, estabelecer que o mercado da Empresa 

iria se recuperar em torno de 20%. Assim, o percentual de recuperação do 

mercado seria de 13,09% ao invés de 8,18%. Caso, em 2017, se perceba 

alteração na tendência de crescimento, demais ajustes serão, naquele momento, 

realizados. 
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3. Análise de Eficiência 

3.1. Síntese das proposições ARSAE-MG 

A ARSAE-MG propôs, através da estimação de uma função distância (Fronteira 

Estocástica – SFA), apurar um limite para os custos eficientes, na oferta de 

produtos relacionados aos serviços de abastecimento de água e coleta e/ou 

tratamento de esgoto. 

O Regulador apurou os custos eficientes no período entre 2010 a 2013, 

utilizando as informações disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Agência 

Nacional de Águas (ANA). 

A Agência utilizou as informações das prestadoras regionais (SANEPAR, 

SABESP, SANEAGO e COPASA) desagregadas por municípios, para estimar 

aqueles mais eficientes. Considerando a especificação da função distância 

(SFA), o Regulador definiu que o escore de eficiência seria o 3º quartil, ou seja, 

os custos eficientes são aqueles apurados para os 25% de municípios mais 

eficientes. Dessa forma, as companhias que obtivessem escores médios abaixo 

dos 25% dos municípios mais eficientes seriam consideradas ineficientes. Por 

essa razão, seus custos seriam glosados em função da diferença de seu escore 

médio até aquele definido no resultado do 3º quartil. Nesse sentido, a Agência 

propõe uma necessidade de corte de todas as despesas da COPASA em 

20,12%, ou seja, uma redução em torno de R$ 400 milhões de reais em sua 

Receita Autorizada, ao longo do ciclo tarifário, com proposta de ajuste anual de 

-1,83% na Tarifa Base. 

O impacto final sobre o Reposicionamento Tarifário, após os ajustes de mercado 

e atualização monetária dos custos, foi uma redução de 1,83% a.a na Tarifa. 

3.2. Análise da COPASA 

3.2.1. Critérios de rateio dos custos 

O estudo das empresas regionais desagregadas em municípios, proposto pela 

ARSAE-MG, é sensível aos critérios de rateio dos custos, que não são 

padronizados para dados fornecidos ao SNIS. Dessa forma, como pode ser 

observado na Tabela 07, as quatro empresas apresentam percentual de custo 

alocado ao município sede muito diferentes. 
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Tabela 07 – Alocação de custos por empresa e municípios 

 

No caso da COPASA, por exemplo, 26,1% dos custos são alocados na capital 

(Belo Horizonte), considerando a média dos 4 anos, na Sabesp (São Paulo), 

46,1%, Saneago (Goiânia) 29,7% e Sanepar (Curitiba), 36,7%. 

Analisando a Sanepar, percebe-se que este percentual varia substancialmente 

ao longo dos anos. Nos anos de 2010 e 2013 está próximo dos 20%, nos anos 

de 2011 e 2012 o valor sobe significativamente para mais de 50%. Fica muito 

claro que foram utilizados critérios diferentes de rateio, pelo menos nas 

observações da Sanepar. Como o escore médio de eficiência das companhias é 

influenciado pelo resultado das suas respectivas cidades sedes, visto que os 

escores das empresas são calculados através de uma média ponderada, os 

critérios de rateio influenciam sobremaneira o resultado final de cada empresa. 

Procedemos, portanto, a duas simulações: (i) a primeira rateando cerca de 20% 

do custo da Sanepar ao município de Curitiba em 2011 e 2012, de forma a deixar 

o rateio próximo ao dos anos de 2010 e 2013 e (ii) a segunda considerando a 

situação inversa, deixando um pouco menos que 50% do custo alocado a 

Curitiba nos anos de 2010 e 2013. Os respectivos aumentos ou reduções dos 

custos dos municípios do interior foram feitos proporcionalmente aos custos 

desses municípios em cada ano. As simulações consideraram o percentual de 

esgoto tratado como produto e utilizaram como insumo a despesa operacional 

sem itens da Parcela A. 

 

Empresa 2010 2011 2012 2013 Média

COPASA 1.436.561 1.472.059 1.490.935 1.634.050 1.508.401

SABESP 3.509.962 4.017.965 3.853.220 3.896.503 3.819.413

SANEPAR 488.661 851.502 1.006.097 1.141.631 871.973

SANEAGO 564.582 732.548 717.147 738.132 688.102

Belo Horizonte 384.171 399.418 381.573 408.723 393.471

São Paulo 1.645.542 1.915.885 1.764.140 1.711.249 1.759.204

Curitiba 92.406 447.038 538.099 247.992 331.384

Goiânia 173.835 221.150 211.290 209.395 203.918

Belo Horizonte 26,74% 27,13% 25,59% 25,01% 26,10%

São Paulo 46,88% 47,68% 45,78% 43,92% 46,10%

Curitiba 18,91% 52,50% 53,48% 21,72% 36,70%

Goiânia 30,79% 30,19% 29,46% 28,37% 29,70%

Despesa de Exploração sem itens da Parcela A (mil R$)
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No primeiro caso, o escore de eficiência da Sanepar melhora, já que o município 

de Curitiba se torna mais eficiente, como se pode perceber pelo resultado da 

Tabela 08. 

Tabela 08 – Escore de eficiência, com redução dos custos rateados para o 

município de Curitiba 

Empresa % Opex Capital Escore Eficiência 

COPASA 26,09% 64,01% 94,85% 

SANEAGO 29,63% 50,79% 75,26% 

SANEPAR 21,06% 67,49% 100,00% 

SABESP 46,06% 52,82% 78,26% 

No segundo caso, quando um percentual maior de custo é rateado para Curitiba, 

o escore da Sanepar cai e fica mais de 10% abaixo do da COPASA, como 

observado na Tabela 09. 

Tabela 09 – Escore de eficiência, com aumento dos custos rateados para o 

município de Curitiba 

Empresa % Opex Capital Escore Eficiência 

COPASA 26,09% 48,88% 100,00% 

SANEAGO 29,63% 34,10% 69,76% 

SANEPAR 47,76% 43,72% 89,45% 

SABESP 46,06% 40,59% 83,03% 

Este problema do critério de rateio se não invalida o estudo com regionais 

desagregadas como um todo, pelo menos exclui a possibilidade de se utilizar as 

informações da Sanepar, já que não é possível saber qual critério de rateio seria 

o correto para a referida empresa. 

3.2.2. Critério de corte de eficiência 

É comum nos estudos de análise comparativa se utilizar diversos critérios para 

interpretar os resultados de eficiência obtidos através dos modelos estatísticos. 

Em raros casos é aplicado o escore de eficiência absoluto que o modelo retorna. 

A ARSAE-MG optou por utilizar como meta de eficiência o escore mínimo obtido 

por 25% dos municípios mais eficientes. Enquanto este critério é perfeitamente 

aceitável para os casos no qual se está comparando empresas municipais, há 

uma incoerência no caso da análise para empresas regionais, já que, neste caso, 
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a amostra é composta pelos 1500 municípios das 4 empresas comparadas e se 

estaria, portanto, comparando empresas regionais com seus municípios. 

Ora, se a ARSAE-MG considera que há somente três empresas comparáveis 

com a COPASA ou, pelo menos, que as empresas municipais não são 

comparáveis, não faz sentido estabelecer como meta de eficiência um escore 

calculado com os dados de municípios que compõem as empresas regionais, 

com as quais a COPASA está sendo comparada. Assim, por exemplo, ao se 

analisar os municípios considerados mais eficientes pela Agência, não se 

encontra nenhuma das capitais operadas pelas empresas, ou seja São Paulo, 

Belo Horizonte, Curitiba e Goiânia. 

O escore da COPASA deve, portanto, ser comparado exclusivamente com os 

escores obtidos pelas demais regionais, cuja média dos escores de eficiência é 

54,77%, não cabendo dizer que, em média, a COPASA é ineficiente, visto que 

seu escore é de 58,39%, conforme dados da Tabela 10. 

Nota-se, ainda, que mesmo utilizando a metodologia de corte estabelecido pela 

Agência, que compara o escore de eficiência médio agregado das empresas com 

os resultados dos municípios, todas as empresas regionais são consideradas 

ineficientes, pois o escore de eficiência no 3º quartil é 72,9% e nenhuma das 

empresas o atinge, conforme se observa na Tabela 10. 

Tabela 10 – Escore de eficiência das empresas regionais. 

Empresa Escore 

COPASA 58,39% 

SANEAGO 48,61% 

SANEPAR 62,53% 

SABESP 49,56% 

 

Dessa forma, a medida de apuração de eficiência deveria ser, comparar o escore 

da COPASA àquele obtido, ou pela média dos escores das empresas, não 

implicando em redução dos custos da Companhia, ou pela empresa regional 

mais eficiente e não com o resultado do 3º quartil dos municípios mais eficientes. 

3.2.3. Tamanho da amostra interfere no resultado de eficiência média 

Para se ter uma amostra viável para comparação de quatro prestadoras 

utilizando uma análise de fronteira estocástica, a ARSAE-MG optou por utilizar 

as informações das prestadoras por município. Isto resultou numa amostra, 
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como dito anteriormente, com cerca de 1500 observações em cada um dos 

quatro anos estudados. Ao fazê-lo, a ARSAE-MG incorreu no problema oposto, 

que é o excesso de elementos na amostra. 

Já foi observado em estudos similares que, para amostras maiores, os modelos 

baseados em Mínimos Quadrados Ordinários Corrigidos (COLS) apresentam 

eficiências médias mais baixas, ocorrendo o mesmo fenômeno no SFA, como o 

proposto pelo Regulador. 

Para testar esta afirmativa foram feitas simulações com sub-amostras de 

diferentes tamanhos extraídas do banco de dados utilizado pela ARSAE-MG. 

Foram calculadas, portanto, as eficiências médias, com modelo idêntico ao 

especificado pela Agência, obtidas para as quatro empresas com 500 sub-

amostras de tamanho variando de 30 a 1400 municípios. Olhando os resultados 

na Tabela 11, percebe-se claramente que à medida que o tamanho da amostra 

aumenta, as eficiências médias e, consequentemente, a média geral das 

eficiências diminuem. 

Tabela 11 – Escores de eficiência com diferentes tamanhos de amostra 

 

 

 

 

 

Isto mostra que os escores relativamente baixos obtidos para as empresas como 

um todo são um efeito inerente ao modelo. Apesar disto, a eficiência relativa 

entre as prestadoras se mantem mais ou menos constante. Os gráficos, 

constantes no Anexo III, que ilustram as mesmas informações apresentadas na 

Tabela 11, mostram mais claramente o efeito do tamanho da amostra sobre a 

eficiência média. Nos gráficos estão plotados os histogramas das eficiências 

obtidas para cada prestador nas 500 rodadas de SFA, a média dos 500 escores, 

em vermelho e a mediana destes escores em amarelo. 

Nota-se, portanto, que à medida que se aumenta o tamanho da amostra a 

eficiência média se desloca para baixo e se aproxima do valor apurado pela 

Agência. Outro efeito natural é que a variabilidade das eficiências obtidas diminui 

 

Média I.C. (95%) Média I.C. (95%) Média I.C. (95%) Média I.C. (95%)

30 67,20% [65,6 % - 68,8 %] 73,70% [72,5 % - 74,9 %] 82,00% [80,8 % - 83,1 %] 61,80% [60,1 % - 63,5 %]

50 64,90% [63,4 % - 66,3 %] 70,50% [69,4 % - 71,6 %] 78,30% [77,1 % - 79,4 %] 58,30% [57 % - 59,6 %]

100 60,20% [58,8 % - 61,5 %] 66,20% [65 % - 67,4 %] 73,70% [72,5 % - 75 %] 54,80% [53,6 % - 56 %]

200 57,50% [56,2 % - 58,8 %] 64,00% [63 % - 65,1 %] 71,80% [70,6 % - 72,9 %] 52,60% [51,6 % - 53,5 %]

500 53,00% [51,9 % - 54,1 %] 60,00% [59,2 % - 60,9 %] 65,50% [64,4 % - 66,5 %] 49,30% [48,7 % - 49,9 %]

1000 50,10% [49,4 % - 50,8 %] 58,80% [58,3 % - 59,3 %] 64,10% [63,5 % - 64,8 %] 48,40% [48,1 % - 48,8 %]

1400 48,40% [48,1 % - 48,6 %] 57,80% [57,7 % - 58 %] 62,30% [62 % - 62,5 %] 48,00% [47,9 % - 48,2 %]

1513 49,60% 58,40% 62,50% 48,60%

Sabesp Copasa Sanepar Saneago
n
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já que à medida que se aumenta N, as sub-amostras obtidas passam a conter 

cada vez mais os mesmos elementos.  

3.2.4. Especificação do modelo 

Apesar de ser extremamente relevante em termos de custo para as prestadoras 

do serviço de saneamento, a ARSAE-MG não considerou no seu modelo de 

análise comparativa da COPASA o tratamento de esgoto como um produto 

relacionado ao custo das empresas, apesar de ter sido considerado nos estudos 

feitos pela Agência para a Cesama e o SAAE Passos. 

Analisando características comuns aos municípios, percebe-se que naqueles 

onde não existe tratamento de esgoto se obtém um escore de eficiência 

significativamente maior em relação àqueles onde há algum tratamento de 

esgoto, conforme se observa na Tabela 12. Assim, a Agência propõe um modelo 

de apuração de eficiência que contraria o princípio da universalização do 

saneamento, bem como a legislação ambiental, estimulando que as empresas 

não invistam em tratamento de esgoto. 

Adicionalmente, o fato da diferença de escores se mostrar significativo, exceto 

para os dados da SANEPAR – corroborando para evidenciar problemas na base 

de dados da referida empresa, implica que a variável tratamento de esgoto é 

relevante na especificação do modelo. 

Tabela 12 – Escore de eficiência em função do tratamento ou não de esgoto 

 

 

 

 

 

Em linha com a legislação vigente, cujo propósito é universalizar os serviços de 

saneamento, sobretudo o tratamento dos efluentes, sugere-se modificar a 

equação do modelo proposto pela ARSAE-MG, incluindo o tratamento de esgoto 

como produto ao lado do fornecimento de água e coleta de esgoto.  

 

Esgoto Coletado e 

Tratado

Nº de 

municípios
Média E.P. 1º quartil 2º quartil 3º quartil Valor-P

Não 892 62,7% 0,6% 49,6% 63,4% 74,6%

Sim 621 60,8% 0,7% 49,4% 59,2% 71,2%

Não 509 63,8% 0,6% 55,1% 64,2% 72,4%

Sim 71 59,9% 1,6% 53,2% 61,0% 67,2%

Não 163 45,5% 0,9% 37,5% 42,9% 51,6%

Sim 62 51,4% 1,4% 44,4% 50,5% 56,2%

Não 184 77,4% 1,1% 67,2% 78,9% 90,1%

Sim 159 75,2% 1,2% 66,0% 74,7% 88,3%

Não 36 50,0% 2,2% 40,8% 48,0% 59,9%

Sim 329 55,8% 0,8% 46,6% 54,3% 64,2%

0,011

0,018

0,000

0,150

0,013

GERAL

COPASA

SANEAGO

SANEPAR

SABESP
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Assim, incluímos a variável “Tratamento de esgoto coletado em relação ao 

consumo de água”, como utilizado pela ARSAE-MG no modelo da Cesama e de 

Passos, como produto, conforme estudo técnico especifico. 

Os escores de eficiência das empresas ficam sendo os da Tabela 13 abaixo. 

Tabela 13 – Escore de eficiência, considerando-se o tratamento de esgoto 

Empresa Escore Eficiência 

COPASA 58,50% 100,00% 

SANEAGO 41,59% 71,09% 

SANEPAR 56,06% 95,83% 

SABESP 48,52% 82,95% 

 

A sugestão de se incluir o tratamento de esgoto, corrige uma distorção do 

modelo, que deve estar em linha com os princípios de universalização do 

saneamento, bem como a legislação ambiental. Assim, o resultado demonstra 

claramente que a COPASA não possui custos ineficientes quando comparados 

com as demais empresas da amostra, não havendo, portanto, sentido em glosá-

los. 

3.3. Proposta de adequação 

Em face aos problemas relacionados ao rateio de custos e evidentes distorções 

nas informações relativas à Sanepar, sugerimos a exclusão da mesma do 

estudo, não cabendo, portanto, à COPASA qualquer glosa nos custos, visto que 

se constituiria na empresa mais eficiente da amostra. 

No que se refere à apuração da meta de eficiência e tamanho da amostra, 

sugerimos comparar o escore de eficiência das empresas regionais agregadas 

e não o escore das mesmas em relação ao escore dos municípios. Nessa 

hipótese, também não caberia glosa à COPASA, porquanto seus resultados se 

apresentam superiores às demais Companhias Regionais, após a exclusão da 

SANEPAR, cujos dados disponíveis no SNIS apresentam distorções. 

Em relação à ausência de variável relacionada ao tratamento de esgoto, 

sugerimos sua inclusão, para atender aos princípios da Lei Federal 11.445/2007, 

da Lei Estadual 18.309/2009 e demais legislação pertinente. Neste caso, mais 

uma vez, a COPASA, mesmo mantendo-se a SANEPAR, cujos dados 

disponíveis apresentam problemas, seria a Companhia mais eficiente da 

amostra, não cabendo qualquer glosa em seus custos. 
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Não há, portanto, qualquer evidência de que a COPASA possua custos 

ineficientes, segundo o modelo de apuração proposto pela ARSAE-MG, ajustado 

para atender a Legislação, ou corrigido para se evitar distorções do tamanho da 

amostra, ou critérios de rateio, ou quando se comparam as empresas regionais. 

Dessa maneira, não há que se falar em glosas ou índice de redução de tarifas 

via ajuste de eficiência, muito menos de forma linear. 

A se manter a metodologia da Agência, embora com fragilidades na 

fundamentação, poderíamos propor a adequação desses custos ao longo dos 

próximos 10 anos, em índices progressivos, com reavaliação sistemática e 

periódica na metodologia, cujas despesas base, seguindo metodologia já 

adotada na ANEEL, devem ser aquelas utilizadas para a aferição da eficiência, 

ou seja, 2013, trazidas pela inflação e quantidades à 2016. 

4. Tarifa Social 

4.1. Síntese das proposições ARSAE-MG 

A ARSAE-MG observou que o total de famílias beneficiadas pela Tarifa Social 

atingiu cerca de 680 mil famílias em dezembro de 2015. A abrangência dos 

usuários faturados com Tarifa Social abaixo do previsto pela Agência no 

Reajuste de 2015 fez com que a COPASA arrecadasse receita acima da 

estipulada. O montante adicional foi computado pelo Regulador e deverá ser 

compensado pelo prestador através de redução das tarifas de aplicação aos 

usuários.  

O saldo referente a esse período foi de aproximadamente R$ 54.927.105 (valor 

corrigido pela Selic) a serem devolvidos pela COPASA.  

Além da compensação referente ao período de maio de 2015 a abril de 2016, a 

Agência solicita a devolução de parte do montante calculado para maio de 2013 

a abril de 2014 e maio de 2014 a abril de 2015. Conforme Nota Técnica ARSAE-

MG 02/2015, referente ao Reajuste Tarifário de 2015. A COPASA solicitou à 

Agência que a compensação calculada naquele ano fosse feita de maneira 

gradual e postergada para os próximos exercícios, em decorrência da conjuntura 

do período e da imprevisibilidade da crise hídrica sobre as receitas da Empresa.  

A ARSAE-MG dividiu o montante da referente compensação em duas parcelas 

a serem pagas nos anos subsequentes, corrigidas pela Selic acumulada. Dessa 

forma, o valor de R$ 36.674.448 deveria ser acrescido ao montante de 
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compensação calculado. O montante total a ser devolvido pela COPASA, em 

2016, seria de R$ 91.601.533, resultando em redução das tarifas a serem 

aplicadas de maio de 2016 a abril de 2017. 

4.2. Proposta de adequação 

Como é do conhecimento da Agência e amplamente discutido nesse texto, no 

ano de 2015 a Companhia teve uma redução de mercado, gerando um 

descompasso entre as receitas e despesas, que conforme análise discorrida no 

item 2, ainda perdura. Com a dificuldade econômica vivenciada, os indicadores 

relacionados a compromissos assumidos em contratos de financiamentos 

(covenants) ultrapassaram os limites estabelecidos, colocando em risco a 

solvência da Empresa. 

Visando assegurar a qualidade e a continuidade da prestação dos serviços de 

saneamento à população, solicitamos que as compensações tarifárias, 

referentes aos períodos de 2014/15 e 2015/16, sejam parceladas em 3 vezes, a 

partir da 2ª Etapa da Revisão 2016/2017, como forma de atenuar os efeitos da 

escassez hídrica sobre o faturamento da COPASA. 

No limite, poder-se-ia compensar, em 2016, a parcela acordada no último 

reajuste tarifário, dividindo-se o saldo remanescente em 3 vezes a partir de 2017. 

5. Estrutura Tarifária 

5.1. Síntese das proposições ARSAE-MG 

A ARSAE-MG, em sua Nota Técnica 28/2016, propõe a criação de uma tarifa 

fixa, cujo objetivo é cobrir parte dos custos fixos do prestador relacionados à 

disponibilização de infraestrutura aos usuários, eliminando, assim, a tarifa pelo 

consumo mínimo. Adicionalmente, a Agência propõe uma adequação nas faixas 

de consumo e mudança na progressividade das tarifas. 

5.2. Análise da COPASA  

A tabela tarifária proposta pela ARSAE-MG, mesmo após ajuste na 

progressividade das tarifas, ainda mantem degraus expressivos de valores entre 

as 3 primeiras faixas de consumo em m³, em todas as categorias, conforme 

Anexo I. Assim, por exemplo, nessa nova tabela de tarifa, uma conta residencial, 

de uma família que consome 10m³ (água + EDT), será R$ 58,72, mas se 

consumir 1m³ a mais, a sua conta irá para R$ 69,41, uma variação 18,20%. 
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Nesse sentido, esses degraus expressivos também são um risco para a 

Companhia, pois a redução do consumo, com as famílias se enquadrando em 

faixas cada vez menores da tabela tarifária, geraria uma perda de faturamento 

mais que proporcional à queda de consumo, o que comprometeria o seu 

equilíbrio econômico financeiro. 

Conforme análises feitas, demonstrando que o mercado não está se 

recuperando, esse cenário de perdas expressivas no faturamento da Empresa 

vem se tornando cada vez mais evidente, o que poderia tornar inviável as suas 

operações. 

5.3. Proposta de adequação 

Com objetivo de amenizar esses expressivos degraus e evitar a redução de 

tarifas médias, quando da migração de faixas, propomos a tabela tarifaria 

constante no Anexo II, cuja aplicação garante a neutralidade da receita, portanto, 

o mesmo reposicionamento tarifário preliminar de 10,18%, além de assegurar 

maior linearidade das tarifas, conforme Gráfico 11 e Gráfico 12.  

Importante esclarecer que, a tabela constante no Anexo II é base para as demais 

contribuições da Empresa, dessa forma, à medida que a Agência concorde com 

as demais proposições da COPASA, a mesma deve ser adequada ao índice de 

reposicionamento final, mantendo-se o escalonamento da referida tabela. 

 

Gráfico 11 – Tarifas médias de água da categoria Social 
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Gráfico 12 - Tarifas médias de água da categoria Residencial 

 

6. Despesas não Administráveis (VPA) 

6.1. Síntese das proposições ARSAE-MG 

A Lei Estatual 18.309/2009 separa as despesas das concessionárias de 

saneamento em duas parcelas: Não administráveis (VPA) e Administráveis 

(VPB). As Despesas não Administráveis são o somatório das despesas com 

energia elétrica, material de tratamento, telecomunicação, combustíveis e 

lubrificantes, impostos e taxas. 

A Agência no Cálculo da 1ª Etapa da Revisão Tarifária Periódica de 2016 da 

COPASA, glosa todas as despesas, incluindo as do VPA, sob a suposição de 

que a Companhia seja ineficiente. 

6.2. Análise da COPASA 

Esclarecemos que as evidências e os resultados do modelo de apuração de 

eficiência deixam claro que os custos da COPASA são absolutamente aceitáveis 

do ponto de vista regulatório, portanto não cabem glosas sobre os mesmos. 

Caso, entretanto, a Agência não acate as contribuições da Companhia a Lei 

Estadual e as evidências corroboram para que os itens de despesas 

considerados não administráveis sejam excluídos de quaisquer glosas. 
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A Lei Estatual define que as despesas listadas como não administráveis sejam 

tratadas como tal, ou seja, repassadas aos usuários, visto que não há 

gerenciamento sobre seus custos. Entretanto, há alegações de que se pode 

gerenciar as quantidades utilizadas, o que não corresponde à realidade. 

Em relação à energia elétrica, a maior das despesas não administráveis, o 

crescimento da demanda de água gera perda de escala no consumo da mesma 

(kWh/m³), pois esse crescimento exige a adição de mais bombas operando em 

paralelo nas elevatórias existentes e/ou a implantação de novas elevatórias no 

sistema de distribuição. Isto pode acontecer devido ao alcance do limite de 

tempo de operação ou do limite da capacidade de bombeamento. Nestes casos, 

o consumo de energia aumenta mais do que o volume bombeado, sendo este 

acréscimo consequência do aumento da intensidade energética (kWh/m³) 

causada pela adição de equipamentos de bombeamento ao sistema. 

Além disso, o aumento de consumo de energia elétrica devido ao aumento da 

intensidade energética é provocado em circunstâncias em que é necessária a 

redundância de fontes de abastecimento. Neste caso, é natural que se opere 

primeiro aquelas fontes primárias de menor intensidade energética e, ocorrendo 

restrições hídricas, sejam operadas as fontes redundantes que, em geral, são de 

maior intensidade energética. Deve ser ressaltado aqui, que a demanda de água 

permanece a mesma, enquanto o consumo de energia para atendê-la aumenta. 

Um exemplo recente desta situação é o da crise hídrica ocorrida nos últimos 

anos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que provocou a necessidade 

de implantação de uma captação redundante no sistema Paraopeba de muito 

maior intensidade energética do que a fonte original do Rio Manso. 

O aumento de intensidade energética acontece, ainda, em sistemas produtores 

onde, por restrições hídricas sazonais ou excepcionais, ocorre o aumento da 

altura manométrica necessária para o bombeamento. Nestes casos, a 

intensidade energética é aumentada devido à maior potência requerida para se 

fazer o mesmo bombeamento, chegando ao caso de se necessitar o acréscimo 

de mais bombas em série no sistema. Isto é muito comum em captações 

superficiais, quando sazonalmente é necessário acrescentar balsas com 

bombas para ajudar o recalque da água até o sistema. 

Assim, devido aos fatores expostos, pode ser observado no Gráfico13 que há 

uma tendência de crescimento da intensidade energética ao longo do tempo, 

sendo esta uma das causas do aumento adicional da despesa com energia. 
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Gráfico 13 – Intensidade Energética (kWh/m³) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do mesmo modo que a energia elétrica, os gastos com o item material de 

tratamento também são influenciados por fatores sobre os quais não há controle 

por parte da Empresa, pois a aplicação de produtos químicos no processo de 

tratamento de água é feita de acordo com a composição físico-química e 

microbiológica da água bruta a ser tratada.  

Nesse sentido, de acordo com as características da água, variam as doses e o 

número de produtos aplicados para a obtenção de água dentro do padrão de 

potabilidade. 

A qualidade da água bruta apresenta variação distinta nos períodos seco e 

chuvoso, sendo este último o que demanda maior consumo de produtos, 

principalmente coagulantes, alcalinizantes e oxidantes. Entretanto, mesmo em 

condições de tempo seco, pode haver demanda de um número maior de 

produtos, para fazer frente às alterações físico-químicas, hidrobiológicas e 

microbiológicas da água. 

Ao contrário do que possa parecer, o processo de tratamento pode enfrentar 

dificuldades maiores no período seco, comparado ao período chuvoso, em 

função da proliferação de microrganismos com algas, cianobactérias e 

concentração de sais dissolvidos. Nessas condições, pode ser necessária a 
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utilização de vários produtos, cada um com uma finalidade específica na 

remoção dos componentes indesejáveis da água. Observa-se, portanto, que não 

apenas os preços, mas também a quantidade consumida dos itens listados no 

VPA não são administráveis. 

6.3. Proposta de adequação 

Excluir da análise comparativa e de quaisquer eventuais glosas as despesas 

consideradas não administráveis (VPA). 

7. Destinações Específicas 

7.1. Síntese das proposições ARSAE-MG 

A Agência propõe para a 2ª Etapa da Revisão Tarifária da COPASA (2016/2017), 

um adicional na tarifa para ser aplicado em programas com destinações 

específicas, a saber: 

a) Programa de controle de perdas. 

b) Programa de Proteção de Mananciais de Abastecimento. 

A Agência seria responsável pelo controle e fiscalização dos recursos, e em caso 

de irregularidades, a COPASA deveria restituir os valores utilizados. Informa 

ainda que esse controle dos programas seria feito por instrumentos contábeis e 

extra contábeis, além da utilização de contas vinculadas específicas para cada 

programa, onde em tese a Agência controlaria a fonte dos recursos. 

Outro ponto enfatizado pela Agência é que esses recursos não poderiam ser 

destinados a pagamentos de dividendos a acionistas ou a participação nos 

resultados de funcionários. Indicou ainda que os investimentos financiados por 

esses recursos também não seriam objeto de amortização/depreciação ou 

remuneração em tarifas futuras. 

7.2. Análise da COPASA 

A ARSAE-MG publicou, em 11/03/2016, a Nota Técnica CRFEF 26/2016 que 

visa detalhar a 1ª Revisão Tarifária Periódica da COPASA. A proposta de revisão 

apresentada informa a realização do procedimento em duas etapas (2016 e 

2017), com previsão para aplicação na 2ª etapa, da aplicação do conceito de 

“Destinação Específica” desenvolvido pela Agência Reguladora, no qual, 

pretende-se agrupar itens que merecem um tratamento regulatório diferenciado, 
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viabilizando melhoras na qualidade dos serviços prestados com modicidade 

tarifária. 

Sobre essa proposta, argumenta a ARSAE-MG: 

“A proposta seria, portanto, a aplicação de percentuais adicionais 

nas tarifas associados a itens de Destinação Específica. Os 

recursos estariam sujeitos a controles contábeis e extra contábeis 

diferenciados, para ser garantida a transparência aos usuários, 

titulares dos serviços (municípios) e demais interessados. As 

parcelas correspondentes da Receita Tarifária de Aplicação 

deveriam ser depositadas em contas vinculadas e somente 

poderiam ser acessadas pelo prestador para cumprir os objetivos 

acordados com o regulador.” (grifo nosso) (Nota Técnica 26/2016 

ARSAE-MG, pág. 51) 

 

Nessa linha de entendimento, argumenta a Agência Reguladora que “em vez de 

comporem o recurso sobre o qual o prestador tem livre gestão (custo 

operacional, impostos e taxas e custos de capital), haveria garantia de aplicação 

desses recursos para a realização dos objetivos previstos pelo regulador, 

garantindo o cumprimento dos objetivos do art. 29” (da Lei 11.445/2007), de 

forma que, em um primeiro momento seriam adotados dois itens da Destinação 

Específica, quais sejam, “Programa de Controle de Perdas” e “Programa de 

Proteção de Mananciais”. 

De acordo com o regulador, o prestador de serviços que utilizar este instrumento 

regulatório se compromete a aplicar os recursos de destinação específica com 

transparência, conforme acordado, e a registrar os investimentos financiados 

com esse recurso adicional pago pelos usuários de forma a não compor tarifas 

futuras. Os ativos construídos com esses recursos não poderiam ser 

amortizados ou depreciados em tarifas futuras, uma vez que já teriam sido pagos 

antecipadamente pelos usuários.  

Nesse contexto, a ARSAE-MG, responsável pelo controle e fiscalização pela 

Destinação Especifica, entende ser absolutamente necessária a utilização de 

contas vinculadas para cada Programa, sendo que, em caso de serem apuradas 

irregularidades, a Companhia deverá restituir os valores utilizados. 

É de se observar que a ARSAE – MG fundamenta seu entendimento no aspecto 

da “transparência”, ou seja, segundo seu entendimento, com a utilização de 

contas vinculadas a Agência poderia ter acesso à entrada dos recursos em tais 
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contas, bem como a sua aplicação no cumprimento dos objetivos por ela 

definidos, uma vez que os recursos ali depositados somente seriam liberados 

após a aprovação dos respectivos projetos. 

Contudo, não se pode olvidar que a COPASA é uma Companhia de capital misto, 

integrante da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, constituída sob 

a forma Sociedade Anônima e que, como tal, já está sujeita a regras de 

transparência definidas pela Lei n° 6.404/76 e pelo Regulamento do Novo 

Mercado, uma vez que os papéis de sua emissão circulam no mercado de 

capitais. 

Dessa forma, o argumento da “transparência” não se figura em um fundamento 

apto a justificar a adoção da medida de imposição de criação de contas 

vinculadas, para os casos de Destinação Específica, previstos na proposta de 

Revisão Tarifária, apresentada pela ARSAE - MG. 

A questão aqui está relacionada com as competências e atribuições da Agência 

Reguladora e deve ser analisada à luz da Lei n° 11.445/2007, marco regulatório 

do saneamento básico brasileiro  

Nos termos do referido diploma legal, tem-se que o exercício da função 

regulatória está limitado a certos princípios: 

“Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos 

seguintes princípios: 

I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira da entidade reguladora; 

II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das 

decisões.” 

Assim, no atual ambiente regulatório do saneamento básico, deve-se louvar a 

importância da independência decisória das entidades reguladoras como forma 

de se ver aprimorada a prestação dos serviços e a busca do atingimento da 

universalização dos serviços e a sua compatibilização com o equilíbrio 

econômico financeiro dos contratos, a modicidade tarifária e a preservação dos 

recursos naturais. 

Todavia, há que se ponderar a necessária razoabilidade que deve revestir as 

decisões e normas regulatórias, de forma a não se criar entraves para os 

prestadores de serviços. 

No entendimento de Marçal Justen Filho (JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das 

agências reguladoras independentes. São Paulo. Dialética, 2002.): 
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 “A necessidade de autonomia no desempenho de funções 

regulatórias não pode imunizar a agência reguladora de 

submeter-se à sistemática constitucional. A fiscalização não 

elimina a autonomia, mas assegura à sociedade que os órgãos 

titulares do poder político não atuarão sem limites, perdendo de 

vista a razão de sua instituição, consistente na realização do bem 

comum.” 

Em que pese a proposta da ARSAE-MG, de efetivação de um programa de 

Destinação Específica, para agrupar itens que merecem um tratamento 

regulatório diferenciado, objetivando a preservação de recursos naturais, 

convém ressaltar que, no caso específico de proteção de mananciais, as 

concessionárias de abastecimento de água em Minas Gerais devem dar 

cumprimento à Lei 12.503/1997, conhecida como Lei Piau, que assim dispõe:  

 

 “Art.  2º -  Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, as 

empresas concessionárias de serviços de abastecimento de água 

e de geração de energia elétrica, públicas e privadas, ficam 

obrigadas a investir, na proteção e na preservação ambiental 

da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, o 

equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor total 

da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do 

investimento. 

     Parágrafo único - Do montante de recursos financeiros a ser 

aplicado na recuperação ambiental, no mínimo 1/3 (um terço) 

será destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao longo 

dos cursos de água, nos trechos intensamente degradados 

por atividades antrópicas.”(grifo nosso) 

Cabe destacar que a Lei 12.503/1997 não foi regulamentada por decreto do 

poder executivo, bem como não especificou quais as ações as empresas 

concessionárias dos serviços de abastecimento de água e de geração de energia 

elétrica devem promover para atendimento ao comando de “proteção e 

preservação ambiental”, restando consignado somente que, no mínimo, 1/3 dos 

recursos financeiros devam ser aplicados em “reconstituição da vegetação ciliar 

ao longo dos cursos de água”. 

Isso implica dizer que, excetuando-se o equivalente ao mínimo de 1/3 dos 

investimentos em ações específicas de reconstituição da vegetação ciliar ao 

longo dos cursos de água, o montante de 2/3 dos investimentos não sofre 
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qualquer exigência quanto ao tipo de ações a serem adotadas pelas 

concessionárias dos serviços de abastecimento de água e de geração de energia 

elétrica, desde que tenham conteúdo de proteção, recuperação e preservação 

ambiental da bacia hidrográfica onde ocorrer a exploração. 

Dessa forma, se o próprio legislador, no caso da Lei n° 12.503/97, deixou à cargo 

das Concessionárias o procedimento que melhor lhes convém para recuperação 

e preservação das bacias hidrográficas, não cabe à Agência Reguladora 

suplantar o limite de discricionariedade a elas concedido, vindo a criar uma 

norma de procedimento supralegal, que as obrigue a depositar os percentuais 

correspondentes da tarifa em conta vinculada, que só serão liberados após a 

aprovação da Agência.   

É de todo modo prudente ressaltar que o princípio da legalidade também está 

incorporado às agências reguladoras, manifestando-se por poderes que lhes são 

atribuídos de modo a coibir abusos e desvios de finalidade por parte dos agentes 

destes órgãos, que são a vinculação e a discricionariedade. 

As agências reguladoras, dessa forma, praticam atos administrativos por 

intermédio de seus agentes públicos investidos na função e, portanto, devem 

observar a perfeita harmonia entre o ato administrativo, o seu agente, objeto, 

motivo, forma e finalidade. 

Veja-se que o art. 22 da Lei 11.445/2007 dispõe que a regulação dos serviços 

objetiva estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços 

e para a satisfação dos usuários, bem assim garantir o cumprimento das 

condições e metas estabelecidas. 

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que o regulador, sob a ótica de promover 

programas para a geração de recursos necessários para a realização de 

investimentos que objetivam o cumprimento das metas e objetivos do serviço, 

apresenta mecanismos de controle que extrapolam os princípios elencados na 

lei de regência do saneamento básico, como é o caso do estabelecimento de 

contas vinculadas para a gestão dos Programas de Controle de Perdas e 

Proteção de Mananciais de Abastecimento. 

Outrossim, não há que se confundir poder regulatório com poder regulamentar. 

O que cabe às agências reguladoras é a expedição, tão somente, de atos com 

conteúdo técnico e/ou econômico, necessários ao fiel desempenho da sua 

função e que só podem ser praticados com autorização legal e nos limites 

autorizados pela lei. Nesse sentido, a independência das agências reguladoras 

encontra limites no art. 5º, incisos II e XXXV, da Constituição Federal, que 

consagram os princípios da legalidade e da inafastabilidade do Poder Judiciário. 
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A Companhia, por ser uma sociedade de economia mista com ações negociadas 

no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, segue regras bem rígidas quanto à 

transparência e controle, comparativamente a departamentos municipais de 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dentre essas 

regras destacam-se a Lei Federal 6.404/1976, que determina a divulgação de 

Demonstrações Financeiras Anuais auditadas por auditor externo independente, 

dentre outras obrigações e as regras e instruções da Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM, que estabelecem a obrigatoriedade de divulgação das 

Informações Trimestrais - ITR devidamente auditadas por auditor externo 

independente, dentre outras obrigações. 

Entretanto, acreditamos ser importante a destinação de recursos adicionais para 

a proteção de mananciais, que traz sustentabilidade ao negócio da Empresa e 

garantia de recursos hídricos para as gerações futuras, bem como para o 

combate às perdas, que torna a Companhia mais eficiente nas suas operações, 

revertendo assim em tarifas cada vez menores para a população. 

No entanto, a criação de conta vinculada não garante o êxito da aplicação dos 

recursos e em nada altera os efeitos patrimoniais dos recursos arrecadados, uma 

vez que, por força legal, os mesmos, ao serem contabilizados como Receita, 

conforme normas da contabilidade societária, geram impactos de elevação da 

Receita Operacional, reflexos no EBITDA, na base tributável, no Lucro Líquido 

e, consequentemente, nos índices financeiros (covenants) e no pagamento de 

dividendos e participação nos lucros, se houver. 

Ademais, a rentabilidade da aplicação dos recursos financeiros em uma conta 

vinculada é inferior àquela da conta movimento da Empresa, devido à escala de 

valores. Dependendo do tamanho do giro financeiro desses recursos, a perda 

financeira pela utilização de contas vinculadas poderia chegar na casa dos 

milhões. Além disso, gera um aumento do custo operacional de tesouraria 

(tarifas bancárias, custos de conciliação, custos de transmissão de dados, 

extrato bancário, arquivos de pagamentos). 

7.3. Proposta de adequação 

Propomos a utilização dos percentuais da Receita Operacional Bruta de Água e 

Esgoto constantes da Tabela 14 para o Programa de Destinações Específicas 

de 2016. 
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Tabela 14 – Recursos para o Programa de Destinações Específicas 

Ano/Programa Perdas de Água Proteção de Mananciais 

2017 1,0% 0,5% 

2018 1,5% 1,0% 

2019 2,0% 1,5% 

2020 2,0% 2,0% 

A progressão dos percentuais citados na Tabela 14 para os anos subsequentes, 

estaria condicionada à performance na execução dos programas durante o ano 

corrente, conforme regra abaixo: 

a) Se for aplicado valor maior ou igual a 80% dos recursos, de acordo com 

cada finalidade citada no item 1, o percentual será elevado no ano 

subsequente até o limite estipulado na Tabela 14. 

b) Se for aplicado valor menor que 80% dos recursos, o percentual será 

mantido no ano subsequente, conforme Tabela 14. 

Para cada um dos programas a ARSAE-MG delimitaria o escopo, definindo 

claramente as finalidades possíveis para utilização dos recursos 

correspondentes.  

7.3.1. Controle e prestação de contas 

Sugerimos os seguintes controles e mecanismos para a prestação de contas 

desses recursos:  

a) Que o valor a ser considerado para prestação de contas seja a Receita 

Operacional Bruta de Água e Esgoto, deduzidos de PIS/COFINS, IR 

(alíquotas líquidas) e Receitas Irrecuperáveis, dado que esse será o valor 

disponível para investimento. 

b) O controle dos recursos financeiros poderia ser feito em conta gráfica para 

cada programa, com controle automatizado (funcionalidade a ser 

desenvolvida pela COPASA com a ARSAE-MG), levando-se em conta: 

i) A receita operacional auferida pela COPASA, mês-a-mês. 

ii) O percentual estabelecido para cada programa e as deduções dos 

impostos correspondentes. 
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iii) Deduções mensais das aplicações realizadas. 

iv) Receitas financeiras dos saldos não utilizados, a serem apropriadas 

com base na taxa média de remuneração das aplicações do Caixa da 

COPASA. 

v) O demonstrativo das contas gráficas seria disponibilizado para 

controle e fiscalização da ARSAE-MG, com todo o histórico de 

lançamentos. Esse demonstrativo seria sintetizado em Nota 

Explicativa das Demonstrações Financeiras trimestrais, bem como em 

outros canais que sejam tecnicamente indicados para divulgação (site 

ARSAE-MG, site COPASA, por exemplo). 

c) Criação de contas contábeis específicas para registro das operações, 

segregando custeio e investimentos, para garantir o controle da aplicação 

dos recursos, segundo as finalidades definidas pela ARSAE-MG, a partir dos 

registros contábeis da COPASA, sendo possível consulta em demonstrativos 

sintéticos ou analíticos, por localidade, municípios, distritos, 

superintendências, diretorias ou total COPASA, mediante funcionalidade a 

ser desenvolvida nos sistemas corporativos, com acesso “on line”. 

d) Em Nota Explicativa, nas Demonstrações Financeiras trimestrais, a Empresa 

apresentaria o detalhamento da origem dos recursos, destinação e saldo da 

aplicação de cada programa. Essas mesmas informações, poderiam 

também ser divulgadas em outras mídias que sejam tecnicamente 

recomendáveis. 

e) O controle dos registros das aplicações em cada programa seria feito por 

meio de demonstrações contábeis e relatórios de acompanhamento dos 

investimentos, e apresentado à ARSAE-MG periodicamente, acompanhado 

da documentação correspondente. 

f) Essa documentação comprobatória poderia ser composta por Notas 

Fiscais/Ordens de Serviço/Boletins de Medição, seguido de uma tabela com 

o resumo das informações, contendo: 

i) nome do programa; 

ii) serviço prestado/local; 

iii) nº do documento; 

iv) nome do fornecedor; 

v) valor; 

vi) período de referência. 
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Anexo I –Tabela Tarifária ARSAE-MG (NT 26/2016) 

Categorias Faixas Água EDC EDT unidade 

Residencial Tarifa 
Social 

Fixa 8,32 4,17 7,49 R$/mês 

0 a 5 m³ 0,43 0,22 0,39 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 2,148 1,075 1,934 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 5,062 2,531 4,556 R$/m³ 

> 15 a 20 m³ 6,569 3,285 5,912 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 6,895 3,448 6,206 R$/m³ 

> 40 m³ 11,613 5,807 10,451 R$/m³ 

Residencial 

Fixa 13,87 6,94 12,49 R$/mês 

0 a 5 m³ 0,72 0,37 0,65 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 2,685 1,343 2,417 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 5,624 2,813 5,062 R$/m³ 

> 15 a 20 m³ 6,569 3,285 5,912 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 6,895 3,448 6,206 R$/m³ 

> 40 m³ 11,613 5,807 10,451 R$/m³ 

Comercial 

Fixa 20,82 10,41 18,74 R$/mês 

0 a 5 m³ 1,81 0,91 1,63 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 2,722 1,361 2,449 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 7,620 3,810 6,858 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 8,710 4,356 7,839 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 9,072 4,536 8,164 R$/m³ 

> 200 m³ 9,617 4,809 8,655 R$/m³ 

Industrial 

Fixa 20,82 10,41 18,74 R$/mês 

0 a 5 m³ 1,81 0,91 1,63 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 2,722 1,361 2,449 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 7,620 3,810 6,858 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 8,710 4,356 7,839 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 9,072 4,536 8,164 R$/m³ 

> 200 m³ 9,617 4,809 8,655 R$/m³ 

Pública 

Fixa 17,34 8,67 15,61 R$/mês 

0 a 5 m³ 2,00 1,00 1,80 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 2,540 1,270 2,286 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 7,259 3,630 6,533 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 7,984 3,992 7,186 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 9,072 4,536 8,164 R$/m³ 

> 200 m³ 9,617 4,809 8,655 R$/m³ 
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Anexo II – Proposta Tabela Tarifária COPASA 

Categorias Faixas Água EDC EDT unidade 

Residencial Tarifa Social 

Fixa 8,05 4,02 7,24 R$/mês 

0 a 5 m³ 0,804 0,402 0,723 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 2,228 1,113 2,004 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 3,697 1,848 3,327 R$/m³ 

> 15 a 20 m³ 5,208 2,604 4,687 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 6,033 3,016 5,429 R$/m³ 

> 40 m³ 11,613 5,806 10,451 R$/m³ 

Residencial 

Fixa 13,42 6,71 12,07 R$/mês 

0 a 5 m³ 1,341 0,670 1,206 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 2,785 1,392 2,506 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 4,108 2,054 3,697 R$/m³ 

> 15 a 20 m³ 5,208 2,604 4,687 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 6,033 3,016 5,429 R$/m³ 

> 40 m³ 11,613 5,806 10,451 R$/m³ 

Comercial 

Fixa 22,93 11,46 20,63 R$/mês 

0 a 5 m³ 1,810 0,905 1,629 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 4,227 2,113 3,804 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 6,689 3,344 6,020 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 8,343 4,171 7,508 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 8,889 4,444 8,000 R$/m³ 

> 200 m³ 9,617 4,808 8,655 R$/m³ 

Industrial 

Fixa 22,93 11,46 20,63 R$/mês 

0 a 5 m³ 1,810 0,905 1,629 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 4,227 2,113 3,804 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 6,689 3,344 6,020 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 8,343 4,171 7,508 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 8,889 4,444 8,000 R$/m³ 

> 200 m³ 9,617 4,808 8,655 R$/m³ 

Pública 

Fixa 19,10 9,55 17,19 R$/mês 

0 a 5 m³ 1,983 0,991 1,784 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 4,517 2,258 4,065 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 6,500 3,250 5,850 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 7,932 3,966 7,138 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 8,989 4,494 8,090 R$/m³ 

> 200 m³ 9,709 4,854 8,738 R$/m³ 
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Anexo III – Escore de eficiência em relação ao tamanho da amostra 

N = 30 

 

N = 50 
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N = 100 

 

N = 200 
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N = 500 

 

N = 1000 
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N = 1400 
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Apêndice I – Análise sobre o modelo de apuração de eficiência 

Foi observado em estudos similares que, para grandes amostras, os modelos 

baseados em Mínimos Quadrados Ordinários Corrigidos (COLS) apresentam 

eficiências médias mais baixas Em geral, quanto maior a amostra, menor serão 

os escores de eficiência. Observou-se que o mesmo fenômeno ocorreu com o 

modelo proposto pelo Regulador, mesmo se tratando de FSA. 

Para demonstrar esta afirmativa, inicialmente foi reproduzido o modelo SFA da 

ARSAE. Os resultados obtidos foram idênticos aos resultados apresentados na 

Tabela 3 da Nota Técnica (NT) CRFEF27/2016. Na sequência, foram 

selecionados somente os dados no período de 2011 a 2013, ou seja, foi excluído 

o ano de 2010. Dessa forma, o modelo foi re-estimado utilizando somente os três 

últimos anos. Também foram estimadas as eficiências utilizando os dados no 

período de 2012 a 2013, ou seja, os últimos dois anos e utilizando somente os 

dados do último ano (2013). 

O Gráfico 01, deste Apêndice, mostra os histogramas das eficiências estimadas 

para os 1.500 municípios considerando os diferentes intervalos de dados: 2010 

a 2013, 2011 a 2013, 2012 a 2013 e somente os dados de 2013. As eficiências 

estimadas pelo modelo SFA/ARSAE são apresentadas no Gráfico 01(a). Os 

resultados indicam que para períodos de tempo mais curtos e mais recentes as 

eficiências aumentam. Este fato também é ilustrado na Gráfico 02 que faz uma 

comparação utilizando boxplots. 

Finalmente, a Tabela 01, também deste Apêndice, mostra as estatísticas 

descritivas das eficiências obtidas pelo modelo SFA/ARSAE para os diferentes 

períodos de tempo. É possível afirmar que, para períodos de tempo mais curtos 

e mais recentes os valores mínimos, médios, medianos, máximos e os quartis 

das eficiências aumentaram. Por um lado, tal resultado pode induzir à afirmação 

de que, em geral, os municípios aumentaram as suas eficiências. Esta afirmação 

é equivocada, pois o aumento da eficiência, neste caso em particular, é uma 

consequência da redução do tamanho da amostra no modelo SFA. Este fato já 

foi relatado na literatura para o modelo COLS Cobb-Douglas. Por outro lado, esta 

simulação evidencia que, utilizando os dados do período 2010 a 2013 as 

eficiências estimadas pelo modelo ARSAE/SFA estão baixas em decorrência do 

grande número de observações utilizadas (aproximadamente 6.000 

observações). 
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Gráfico 01. Comportamento das eficiências estimadas para os municípios 

utilizando o modelo SFA/ARSAE para diferentes períodos de tempo. 

 
(a) Histogramas das eficiências utilizando o 
modelo SFA/ARSAE no período 2010 a 2013. 

 
(b) Histogramas das eficiências utilizando o 
modelo SFA/ARSAE no período 2011 a 2013. 

 
(c) Histogramas das eficiências utilizando o modelo 
SFA/ARSAE no período 2012 a 2013. 

 
(d) Histogramas das eficiências utilizando o 
modelo SFA/ARSAE e os dados do ano de 2013. 
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Gráfico 02. Comparação das eficiências estimadas para os municípios 

utilizando o modelo SFA/ARSAE para diferentes períodos de tempo. 

 

 

Tabela 01. Estatísticas descritivas das eficiências estimadas pelo modelo 
SFA/ARSAE para diferente períodos de tempo 

 

Estatística Período de tempo 

Descritiva 2010 a 2013 2011 a 2013 2012 a 2013 2013 

Mínimo 0,2401 0,2516 0,2718 0,2833 

1º Quartil 0,4958 0,5313 0,6145 0,7464 

Mediana 0,6143 0,6579 0,7396 0,8214 

Média 0,6193 0,6574 0,7202 0,7965 

3º Quartil 0,7294 0,7783 0,8350 0,8669 

Máximo 0,9893 0,9872 0,9816 0,9690 

 

No terceiro ciclo de revisão tarifária periódica das empresas de distribuição de 

energia elétrica o regular do setor elétrico (ANEEL) apresentou o modelo COLS 

Cobb-Douglas utilizando dados de painel. Como consequência, as eficiências 

estimadas foram baixas. A solução apresentada no quarto ciclo de revisão 

tarifária pela ANEEL foi adotar valores médios das variáveis de insumo e produto 

no período analisado. Seguindo práticas já adotadas, portanto, por outro 

regulador Brasileiro, foram estimadas as eficiências dos municípios utilizando os 

valores médios das variáveis de insumos e produtos especificadas pela ARSAE. 

As estimadas das eficiências utilizando o modelo SFA/ARSAE são apresentadas 

no Gráfico 03, evidenciando que as eficiências estimadas são, em média, de 

99,64%. Além disso, utilizando o pacote frontier, mesmo pacote utilizado pela 

ARSAE, a seguinte mensagem de erro é indicada: 
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Warning messages: 

1: In frontier::sfa(log(opex_sem_imp_defl) ~ log(ligativas_a) + cobe +  : 

the residuals of the OLS estimates are left-skewed; this might indicate that 

there is no inefficiency or that the model is misspecified 

2: In frontier::sfa(log(opex_sem_imp_defl) ~ log(ligativas_a) + cobe +  : 

the parameter 'gamma' is close to the boundary of the parameter space [0,1]: 

this can cause convergence problems and can negatively affect the validity and 

reliability of statistical tests and might be caused by model misspecification 

Gráfico 03. Comportamento das eficiências estimadas pelo modelo SFA/ARSAE 

utilizando valores médios dos insumos e produtos no período 2010 a 2013 

 

Estatísticas 
descritiva 
 
Mínimo:    0.9964 
1º Quartil: 0.9964 
Mediana:  0.9964 
Média:      0.9964 
3º Quartil: 0.9965 
Máximo:   0.9965 

Os resultados indicam que o modelo SFA/ARSAE, quando aplicado para dados 

agregados, apresenta problemas de convergência no modelo e de má-

especificação. 

Na tentativa de encontrar um modelo SFA utilizando dados agregados foram 

construídos modelos contendo, gradualmente, de uma a seis variáveis de 

produto. A Tabela 02 apresenta os modelos avaliados: 

Tabela 02. Modelos SFA propostos para ajuste utilizando dados agregados. 

 

Nome do modelo Variáveis do modelo 

Modelo 1 log(opex_sem_imp_defl) ~ log(ligativas_a) 

Modelo 2 log(opex_sem_imp_defl) ~ log(ligativas_a) + cobe 

Modelo 3 log(opex_sem_imp_defl) ~ log(ligativas_a) + cobe + p_man_subt 

Modelo 4 
log(opex_sem_imp_defl) ~ log(ligativas_a) + cobe + p_man_subt + 
volcons_econ 

Modelo 5 
log(opex_sem_imp_defl) ~ log(ligativas_a) + cobe + p_man_subt 
+ volcons_econ + sal_med_defl 

Modelo 6 
log(opex_sem_imp_defl) ~ log(ligativas_a) + cobe + p_man_subt 
+ volcons_econ + sal_med_defl + perdas 
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É importante destacar que os parâmetros do modelo SFA são ajustados 

utilizando métodos numéricos. Segundo a NT CRFEF27/2016 foram utilizados 

os pacotes Benchmarking e frontier do software livre R. Esses pacotes permitem 

o ajuste dos modelos SFA, mas utilizam métodos numéricos distintos. Para 

comparar os resultados dos dois pacotes para cada modelo ajustado (modelos 

1 a 6), foram comparadas as eficiências estimadas. 

O Gráfico 04 mostra os gráficos de comparação das eficiências estimadas pelos 

modelos 1 a 6 utilizando os pacotes Benchmarking e frontier. As eficiências 

estimadas para os modelos 1 a 4 são idênticas. Entretanto, a partir do modelo 5 

as eficiências estimadas pelos dois pacotes são diferentes, em particular, as 

eficiências ajustadas pelo pacote frontier apresentam problemas de 

convergência. 

Gráfico 04. Eficiências estimadas pelos pacotes frontier e Benchmarking para os 

modelos 1 a 6 utilizando dados agregados. A linha vermelha tracejada indicam 

que as eficiências estimadas pelos pacotes frontier e Benchmarking são 

praticamente idênticas. 
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Identificados os problemas na convergência do pacote frontier foram realizadas 

as comparações das eficiências estimadas pelo pacote Benchmarking, que não 

apresentou problemas na convergência do modelo SFA. A Tabela 03 e o Gráfico 

05 mostram as estatísticas descritivas e os boxplots das eficiências estimadas 

pelo pacote Benchmarking. Os resultados mostram que à medida que novas 

variáveis são adicionadas ao modelo os valores mínimos, quartis, medianos, 

médios, e máximos das eficiências estimadas aumentam. Entretanto, a partir do 

modelo com cinco variáveis (produtos) os aumentos são menores se 

comparados com os modelos anteriores. Vale destacar que todos os modelos 1 

a 6 propostos, utilizando dados agregados, apresentam eficiências estimadas 

superiores às eficiências utilizando os dados de painel, conforme resultado da 

NT CRFEF27/2016. Nesse sentido, utilizando dados agregados e um número 

menor de produtos as eficiências estimadas são superiores às eficiências 

estimadas originalmente pela ARSAE. Este resultado agrega maior evidência ao 

fato de que o modelo SFA para dados de painel gera eficiências reduzidas. Ou 
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seja, à medida que a base de dados é aumentada, inserindo dados de diferentes 

anos, as eficiências estimadas pelo modelo SFA/ARSAE são reduzidas. 

Tabela 03. Estatísticas descritivas das eficiências estimadas para os modelos 1 

a 6 utilizando o pacote Benchmarking e os dados agregados no período 2010 a 

2013. Comparação dos resultados dos modelos 1 a 6 com o modelo original 

SFA/ARSAE utilizando os dados agregados ajustado pelo pacote Benchmarking. 

 
Estatísticas 
descritivas 

Modelos 

1 2 3 4 5 6 SFA/ARSAE 

Mínimo 0,3343 0,5531 0,5406 0,5963 0,6350 0,6146 0.5995 
1º Quartil 0,6768 0,7963 0,7853 0,8037 0,8526 0,8559 0.8577 
Mediana 0,7601 0,8304 0,8316 0,8447 0,8915 0,8924 0.8932 
Média 0,7381 0,8212 0,8180 0,8331 0,8767 0,8800 0.8809 
3º Quartil 0,8125 0,8571 0,8618 0,8705 0,9136 0,9147 0.9155 
Máximo 0,9120 0,9338 0,9394 0,9409 0,9637 0,9672 0.9677 

  
 

Gráfico 05. Boxplots das eficiências estimadas pelo pacote Benchmarking para os 
modelos 1 a 6 utilizando dados agregados.  
 

 


