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RESUMO EXECUTIVO
Este documento apresenta o Produto 3 – Relatório Técnico 2, elaborado conforme previsto na
proposta de prestação de serviços nº 012-a/2019 da Fundação Getulio Vargas para os estudos
da Análise da Avaliação das Condições Econômico-financeiras e Técnico-operacionais do
Pleito da Concessionária Águas Cuiabá e do Poder Concedente, de acordo com o contrato
assinado em 03/09/2019, no primeiro termo aditivo firmado em 19/12/2019 e no segundo termo
aditivo, assinado em 29/04/2020.
O Produto 1 – Plano de Trabalho, apresentado anteriormente, descreveu a metodologia a ser
utilizada no presente estudo, as atividades programadas (Etapas), o conteúdo dos produtos, a
agenda de execução, bem como solicitou uma lista de informações necessárias a serem
disponibilizadas tanto pela Concessionária como pela ARSEC para o desenvolvimento dos
trabalhos.
O Produto 2 – Relatório Técnico 1, já entregue, apresentou o resultado preliminar da análise do
Pleito do Primeiro Reequilíbrio Tarifário Ordinário, analisando as demandas tanto da
Concessionária, quanto da ARSEC/Poder Concedente. O relatório continha a seguinte divisão de
temas: análise contextual, projeções, receitas, custos e despesas, investimentos, resultados e
conclusão.
O mesmo Produto 2 foi disponibilizado pela ARSEC para download na página da Agência,
juntamente com o relatório do pleito da Concessionária para consulta pública, que foi realizada no
período de 03/03/2020 a 10/03/2020, bem como para a Audiência Pública, realizada em 11/03/2020.

O presente relatório compreende a compilação das contribuições da consulta e Audiência Pública,
bem como os seguintes anexos:


Anexo 1 – Regulamento da Consulta Pública;



Anexo 2 – Edital da Audiência Pública; e



Anexo 3 – Apresentação da Audiência Pública; realizada em 11/03/2020
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1.

Audiência Pública realizada em 11/03/2020

A seguir apresenta-se a compilação das contribuições na Audiência Pública, separada por cada
exposição oral.

A íntegra da Audiência Pública de Análise do Pleito da 1ª Revisão Ordinária do Contrato de
Concessão – Águas Cuiabá, ocorrida em 11/03/2020, foi disponibilizada pela ARSEC na plataforma
de vídeos YouTube1.

O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, realizou a abertura da Audiência
agradecendo aos presentes, em seguida explicou que os reajustes já acontecem ordinariamente
todos os anos, em reuniões públicas, nas quais é explicado para a população quais critérios
objetivos são adotados para que haja essa recomposição inflacionária, tudo conforme previsto em
Lei Federal, contrato e normas da própria Agência. Esse ano o diferencial é que Audiência Pública
também engloba um pedido de revisão ordinária, também, procedimento previsto em lei, e que tem
por finalidade última manter as condições originariamente contratadas, à época da assinatura do
contrato em 2011.

Em seguida, realizou a leitura dos objetivos da Audiência Pública e da forma de participação,
conforme a seguir:


Apresentar esclarecimentos acerca da revisão ordinária e reajuste tarifário ordinário dos
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;



Apresentar os pedidos da Concessionária Águas Cuiabá S/A. relativos à revisão ordinária
e ao reajuste tarifário ordinário dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário; e



Apresentar os resultados da análise prévia de revisão ordinária e do reajuste tarifário
ordinário dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
elaborados pela ARSEC e com o suporte da Fundação Getulio Vargas.

1 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VviBZkzBQVA&t=6491s>.
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Leu ainda os procedimentos a serem seguidos para a participação na Audiência conforme
apresentado a seguir:


É assegurado aos participantes o direito de manifestação oral e por escrito;



As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção de
manifestação, devendo informar o nome do participante; e



O tempo para manifestação oral dos participantes será de no máximo cinco minutos.

Em seguida, fixou o término da Audiência Pública para as 12 horas, acrescentando que
primeiramente seriam ouvidas as manifestações orais; e que em relação as manifestações escritas,
se, por um acaso, o tempo não fosse suficiente para responder a todas, aquelas que não tivessem
sido respondidas deveriam ser refeitas via e-mail.

Afirmou que todas as manifestações seriam consideradas, e aquelas que, eventualmente, não
fossem respondidas durante a Audiência, seriam, posteriormente, pela Agência, em um prazo de
30 (trinta) dias.
Chamou para compor a mesa o Sr. Luiz Carlos Paes de Barros, representando a FGV, e o Sr.
William Figueiredo, Diretor Executivo da Águas Cuiabá. Em seguida, apresentou um vídeo
institucional da ARSEC.

O Sr. Mario Milton, Diretor Ouvidor da ARSEC, elogiou a atuação da ARSEC, a preocupação, o
profissionalismo e a transparência com que o trabalho vem sendo conduzido para cumprir os seus
objetivos, além de parabenizar o trabalho da FGV, e ressaltou o “profissionalismo, a
responsabilidade e a elegância” da equipe da Concessionária e dos especialistas contratados.
Parabenizou a FGV, nas pessoas da Sra. Rosane Coelho da Costa e do Sr. Luiz Carlos Paes de
Barros, pelo trabalho realizado, enfatizando a ajuda da Instituição no processo de revisão e frisando
ter sido uma feliz contratação, por parte da ARSEC, lembrando que a FGV é uma instituição
renomada no mercado. Além disso, afirmou que todos que pudessem participar, apresentar dúvidas
e opinar, de forma democrática, seria importante para o processo.
A Sra. Rosidelma Santos, Diretora de Regulação e Fiscalização da ARSEC, iniciou agradecendo
a presença de todos, das lideranças comunitárias, Procon e Concessionária.
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Em seguida, informou que por decisão do Conselho, foi deliberado que o processo do reajuste
ordinário anual seria realizado separadamente da revisão tarifária ordinária, e que o reajuste
aprovado foi de 6,037%, a partir da fórmula paramétrica prevista em contrato, levando-se em conta
os índices de outubro de 2018 a outubro de 2019. Assim, o valor do metro cúbico passaria de R$
3,26 para R$ 3,46, devendo ser publicado, e que após 30 (trinta) dias de sua publicação, entraria
em vigor para os consumidores.
O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, iniciou afirmando que o reajuste
ordinário aprovado é um procedimento de recomposição inflacionária, realizado anualmente, que
leva em consideração os principais fatores: energia elétrica, produtos químicos e mão de obra.
Explicou ainda que, no corrente ano (2020), o índice que teve maior impacto foi o de energia elétrica,
por isso houve variação acima dos indicadores da inflação para os consumidores, IPC – Índice de
Preços ao Consumidor.

O Sr. William Figueiredo, Diretor Executivo da Águas Cuiabá, apresentou um breve histórico da
Companhia, relatando sobre o início da concessão, assumida inicialmente em 2012 e a posterior
mudança ocorrida em 2017, época em que entrou a empresa Iguá Saneamento. Afirmou que a
Águas Cuiabá investiu muito na cidade nesse período, fazendo uma grande mudança, tal como a
disponibilização de água 24 horas por dia, com qualidade, um grande compromisso da Águas
Cuiabá. Acrescentou, ainda, que foram investidos até agora, R$ 400 milhões em água e esgoto, e
que até o final de 2020 o total previsto para ser investido alcançaria R$ 600 milhões, e até 2024 R$
1,2 bilhão, levando tecnologia do que há de melhor do mundo para Cuiabá.

Asseverou que, buscando foco no cliente, houve alteração no processo de atendimento, por meio
do trabalho em horário diferenciado, e que a Companhia está desenvolvendo um debate com a
sociedade e com a Agência, colocando todos a par do que está acontecendo.

Citou que a Concessionária tem, atualmente, 81 frentes de trabalho (obras) na rua. Alegou que a
Empresa tem feito muitos investimentos para a ampliação da rede de esgoto e que estão com 60
frentes de obra diferentes bairros, tais como Osmar Cabral, Jardim Liberdade, Jardim Fortaleza,
objetivando qualidade de vida para a população. Estão trabalhando na ampliação de estações de
tratamento de redes de esgoto, bem como na estação de bombeamento da Prainha para retirar o
esgoto da bacia da prainha e levá-lo para tratamento.
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Com relação à água, mencionou que Santa Terezinha era muito afetada com a falta d’água, e que,
atualmente, já se encontra com fornecimento 24 horas. Afirmou que a Concessionária vai
disponibilizar água 24 horas para todas as regiões que hoje ainda não tem abastecimento.

Encerrou mencionando que a Águas Cuiabá é uma empresa do grupo Iguá Saneamento, que, por
sua vez, possui 18 operações no Brasil. Está presente em cinco estados e atende a um total de
sete milhões de habitantes.
O Sr. Luiz Carlos Paes de Barros, técnico especialista em saneamento básico da FGV, ponderou
sobre a diferenciação entre o reajuste anual, calculado por meio da fórmula paramétrica, prevista
no contrato, e a Revisão Tarifária Ordinária, que deve ocorrer a cada quatro anos, e que o ideal é
que não haja postergação, já que sua finalidade é a elaboração de uma análise das condições do
contrato, buscando verificar sua condição de equilíbrio.

Explicou que o equilíbrio a ser analisado, da maneira como foi licitado, de acordo com o edital e o
contrato, considera o contrato equilibrado se a taxa interna de retorno, popularmente denominada
de TIR, estiver nas mesmas condições apresentadas na proposta comercial, e no contrato de
concessão, ou seja, em 11,57%. Analisadas todas as posições do contrato, do que ocorreu, já há 7
anos, muito próximo de fechar 8 anos, caso a TIR apresente variação ou para mais ou para menos,
terá que ser calculada uma tarifa que equilibre e posicione a TIR de volta às condições do contrato,
11,57%. Caso a TIR esteja abaixo desse percentual, será necessário um reajuste adicional de tarifa.
Da mesma forma, se a TIR estiver acima, faz-se necessário a redução da tarifa para que se
reequilibre o contrato.

Em seguida apresentou o resultado preliminar da análise realizada pela FGV do pleito da
Concessionária e do pleito do Poder Concedente, conforme apresentado a seguir:


Cinco pontos de desequilíbrio apresentados pela Concessionária:


Bandeiras tarifárias de energia elétrica;



Isenções tarifárias;



Caminhões pipa – (Intermitência);



Fórmula de reajuste; e



Atraso nos reajustes.
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O Pleito da Concessionária sem a Bacia da Prainha:


49,10% Desequilíbrio/Revisão;



10,57% Reposicionamento Tarifário; e



59,67% TOTAL.

Com a Bacia da Prainha:


43,47% Desequilíbrio/Revisão;



10,16% Reposicionamento Tarifário; e



53,63% TOTAL.

Os pontos que o Poder Concedente solicitou que fossem analisados:


Termo de Dação;



Isenções tarifárias;



Valores devidos da taxa de outorga variável;



Valores devidos da taxa de regulação, fiscalização e controle;



Investimentos;



Acordos de cooperação técnica com empreendedores;



Bacia da Prainha; e



Análise sobre o faturamento de esgotamento sanitário.

E os itens que compuseram o encadeamento do estudo da FGV:


Análise contextual;



Projeções;



Receitas;



Custos e despesas;



Investimentos;



Resultados; e



Conclusão.

Apresentou a projeção populacional e o resumo de investimentos por sistema.

Demonstrou os itens analisados, sendo estes os principais pontos de discussão entre os critérios e
premissas apresentados no pleito da Concessionária e no estudo da FGV:
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Evolução populacional;



Deflator;



Trajetória de Perdas;



Bandeiras tarifárias;



Outorga Variável;



Taxa fiscalização;



Sistema misto (Prainha) – TRE/TRA;



Caminhão pipa;



Isenções;



Receita de empreiteiros;



Abatimentos e cancelamentos;



Per capita;



Taxa de ocupação;



Atraso reajustes anuais;



Investimentos;



Cobrança de esgoto sem tratamento; e



Taxa de infiltração.

Informou que a ARSEC, para transparência do processo, tomou a iniciativa de disponibilizar o
estudo da FGV e o pleito da Concessionária no sítio eletrônico da Agência, para receber
contribuições, devendo a ARSEC decidir, ponto a ponto.
Esclareceu que “os resultados apresentados são preliminares”, e com a finalização da consulta
pública, ainda naquele dia, seriam analisadas as manifestações recebidas na Audiência Pública, e
que a FGV aguardava a formalização de todas as contribuições, obedecendo aos ritos de
procedimento determinados pela ARSEC para que o relatório fosse construído com os números
finais, sendo então, mais uma vez disponibilizado. Encerrou frisando, mais uma vez, que a decisão
não pertence à FGV, mas sim a Agência, já que a Instituição atua como auxiliar de apoio ao
estudo.
O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, iniciou comentando sobre a contratação
da FGV. Afirmou que a Agência não possui, internamente, condições de realizar integralmente a
revisão, não somente por limitações técnicas, como também pelo corpo técnico enxuto.
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Alegou, com base na explanação do técnico da FGV, tratar-se de procedimento extremamente
complexo, que envolve o conhecimento de várias áreas específicas de conhecimento,
principalmente no que diz respeito à economia, a contabilidade, setor jurídico, e também na área
de engenharia civil, engenharia sanitária.

Explicou que o que levou à necessidade de contratação foi, em um primeiro momento, a ausência
de expertise dos profissionais internos da Agência para se envolver em um trabalho desse porte,
alegando ser esta a primeira revisão a ser realizada na concessão.

Mencionou ainda a questão da operacionalidade. Comentou que Agência é um órgão
extremamente enxuto e pequeno, e que a demanda desse trabalho praticamente inviabilizaria a
realização das atividades ordinárias do dia a dia, os afazeres que cada servidor já tem
ordinariamente dentro da Agência. Além disso, também havia a expectativa de que com a
contratação de uma consultoria, a Agência pudesse absorver a experiência do consultor para a
própria equipe.
Comentou que a opção pela FGV foi em razão de sua experiência, devidamente comprovada
em procedimentos licitatórios e certidões, o que trouxe muita tranquilidade à Agência.
Explicou que foi criada uma comissão interna para acompanhar os trabalhos, composta por um
advogado, um contador, e uma engenheira, visando o procedimento de repasse de tecnologia para
a Agência já pudesse, eventualmente, realizar esse procedimento por conta própria nas próximas
revisões.
Mencionou que “desde o início dos trabalhos, incluindo a fase preliminar de levantamento, tudo tem
sido realizado em conjunto com a equipe e com os diretores da Agência, sempre se oportunizando
o devido processo legal administrativo, o devido contraditório”. Comentou que, depois de várias
reuniões, de vários debates e após o esclarecimento dos pontos técnicos mais relevantes chegouse a um produto preliminar originado pela FGV.

Explicou que, em razão do contraditório, o relatório da FGV foi disponibilizado para a
Concessionária que teve um prazo para fazer suas considerações, analisadas e realizadas pela
FGV, em parceria com os servidores da Agência. Os procedimentos de análise foram realizados
pelo Conselho Participativo da Agência, que é o Conselho representativo da sociedade, que
inclusive possui um membro que é indicado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 11 / 53
FGV Projetos CE Nº 0524/20
Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo,
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

CRECI, razão pela qual a Audiência foi realizada no espaço cedido por conta de um dos
conselheiros.

Comentou que depois de todo o procedimento explicado acima um dos conselheiros pediu vista
para maiores esclarecimentos sobre o processo de revisão de reequilíbrio do contrato, além deste,
o conselheiro Marcrean, vereador, também pediu, já que, regimentalmente, ele tem o direito a esse
pedido de vistas, devendo apresentar sua representação por escrito no prazo de uma semana,
voltando o processo para o Conselho.

Esclareceu que a Audiência Pública é basicamente para que se possa dar transparência a todo o
procedimento, e frisou que a importância do reequilíbrio é que tudo aquilo que foi contratado possa
ser cobrado da Concessionária, sendo o objetivo último da concessão a qualidade dos serviços
prestados aos usuários.

Lembrou que para que se possa exigir qualidade é necessário, também, que cada um faça a sua
parte, isso envolve o Poder Concedente, que tem as suas obrigações no contrato, a
Concessionária, que tem as suas obrigações no contrato, e o usuário, o consumidor, que também
tem as suas obrigações enquanto usuário, enquanto consumidor.

Argumentou que esse diálogo garante que o sistema continue funcionando, para que, aí sim, possa
se exigir e se buscar sempre a melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Comentou que com relação à FGV, há questionamentos da Concessionária em relação ao trabalho
apresentado até o momento, e que esses questionamentos serão todos devidamente observados,
com o auxílio ainda da Fundação Getulio Vargas, para que haja a decisão final da diretoria da
Agência, que é composta por ele, pela diretora Sra. Rosidelma, e pelo diretor Sr. Mário Milton.

Explicou que a análise final é do Poder Concedente, a Agência apresenta a recomendação,
elabora a Nota Técnica e encaminha para o Poder Concedente.

Em relação a alguns outros aspectos tais como: bandeira tarifária e cobrança de esgoto, a decisão
ainda será tomada, publicada e fundamentada para conhecimento da população. Os reflexos
financeiros, tanto da decisão quanto os verificados na planilha serão encaminhados ao Poder
Concedente, para que, se houver necessidade, realize-se o reequilíbrio. O Poder Concedente
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deverá optar, dentro das modalidades de reequilíbrio previstas em contrato, pelo que achar melhor,
repasse para a tarifa, não repassar, ampliação do contrato, indenização da empresa, caso se
constate a existência de desequilíbrio.

Por fim falou ainda do acompanhamento e da importância da comunicação com o Procon, com o
Ministério Público e com os outros órgãos de controle para que esses possam acompanhar, analisar
e contribuir com o processo.
A Sra. Gisela Simona, do Procon MT, iniciou a sua fala esclarecendo que a missão do Procon é a
proteção e defesa dos consumidores.
Continuou comentando que a Águas Cuiabá é a segunda empresa mais reclamada dentro do
estado do Mato Grosso, em razão de problemas na sua prestação do serviço. O Procon fechou o
ano de 2019 com 3.694 reclamações referentes à questão de sistema de água e esgoto, sendo que
a análise dos principais problemas com relação à Águas Cuiabá, indicou a questão da cobrança da
taxa de esgoto. Indicou a verificação de muitas cobranças em bairros em que o serviço não foi
devidamente concluído pela Concessionária, alegando existir cobrança antes da conclusão do
serviço. Disse que o Procon verificou cobranças em áreas que não deveriam e que na opinião
do órgão, não poderiam jamais ser cobradas e estão sendo. Comentou que alguns casos foram
solucionados, outros ainda não.
Disse que o Procon fez, há algum tempo, a solicitação para ARSEC da relação efetiva de todos os
bairros nos quais a taxa de esgoto pode ser cobrada, mas, até o momento a ARSEC não forneceu
e que o Procon vai continuar reforçando a solicitação.

Sobre o reajuste ordinário, afirmou que o pedido deveria ser entendido pelos consumidores.
Comentou que a Águas Cuiabá usa índices que só se tem acesso pagando, não são índices
públicos e gratuitos que o cidadão tem como acessar e que ela não junta essa tabela de índices ao
processo. Alegou que não se tem como conferir se o cálculo está correto. Em anos anteriores, o
Procon já mostrou que os valores estavam calculados aproximados indevidamente, sendo uma
questão de transparência.

Sobre a energia elétrica, comentou que as tarifas azul e verde possuem valores diferentes, e que
acredita na existência de um estudo técnico que demostre a escolha pela tarifa. Comentou que a
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tarifa verde possui o valor de R$ 85,02 mWh (Megawatt-hora), e a tarifa azul possui o valor de R$
17,61 mWh e que já que a escolha é a tarifa verde, que é a mais cara, precisaria ficar muito claro o
porquê da escolha pela tarifa verde.

Em relação às isenções tarifárias, mencionou que quando uma empresa vai assumir os serviços,
precisa saber as leis vigentes. Quando a empresa oferece o preço, as isenções deveriam estar na
tabela de custos, evitando que depois de iniciar os serviços previstos na concessão a empresa
afirme que não sabia das isenções, e que essa regra só valeria para a Concessionária anterior.
Alegou ainda que tal procedimento não deveria ser considerado na revisão e repassado para o
consumidor.
Usando a explanação do técnico da FGV sobre a intermitência e caminhão-pipa, comentou que
durante a Audiência foram vistas campanhas publicitárias lindíssimas e entrevistas da Águas
Cuiabá dizendo que no final do ano passado a intermitência no abastecimento de Cuiabá ia acabar,
não ia haver um lugar de Cuiabá que quando ligasse a torneira não ia sair água, e isso não
aconteceu.
Alegou que o Procon tem ciência da existência da intermitência, já que, se existe pedido de
caminhão-pipa é porque não tem água e que, cobrar este custo do consumidor que fica sem
água, e tem que acordar de madrugada para poder encher a caixa d’água, é, na opinião do Procon,
absurdo e abusivo. Comentou ainda que é uma situação extremamente vantajosa para a empresa
e que o Procon entende que não pode haver cobrança do cidadão que possui intermitência no
fornecimento de água. Argumentou que o código de defesa do consumidor é muito claro: serviço
essencial deve ser contínuo e que os consumidores já possuem uma desvantagem que é a
possibilidade de suspensão do serviço por inadimplência. Se não houver intermitência não se faz
mais necessário o caminhão pipa, além disso, é muito difícil conseguir caminhão pipa, porque a
prioridade é de hospitais, escolas. Existem ainda aquelas situações em que o consumidor paga o
caminhão pipa do próprio bolso e depois entra no Procon para tentar o ressarcimento junto à
Companhia.

Em relação ao reajuste do contrato, mencionou que a data de assinatura foi 17 de fevereiro e, em
sendo assim, o reajuste segue a mesma data, mas que isto deveria ser avaliado pela Agência,
alegando que, “a empresa começou a ter custo conosco a partir de maio, o reajuste não pode
ser 17 de fevereiro, tem que ser em maio”, concluindo que o consumidor estaria, desde o início
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da concessão, pagando dois meses a mais e isso, agora, deveria ser considerado como uma
redução na tarifa. Alegou que o percentual de 7,01% não deveria ser considerado na revisão.
Mencionou ainda que quando o Ministério Público se dirige ao Judiciário e ganha a sentença e não
pode cobrar no reajuste, cria outro mecanismo para cobrar jogando na revisão tarifária.

Em relação ao esgoto comentou que a interligação não é de responsabilidade da Concessionária,
contratualmente ela é do consumidor e que inicialmente o custo era de aproximadamente R$ 200 a
R$ 250, e hoje, com menos de R$ 600 não se consegue pagar a interligação. Se o cidadão não tem
dinheiro para pagar a conta de água, terá mais 90% de esgoto e ainda vai fazer a interligação de
R$ 600, com certeza ele não vai fazer. A Concessionária vai disponibilizar a rede de esgoto e
ninguém vai interligar. Na opinião do Procon trata-se mais de recebimento de recursos do que
preocupação com o meio ambiente, com a saúde do cidadão. O objetivo final que é não despejar o
esgoto no rio Cuiabá sem tratamento não está sendo alcançado.

Deu como exemplo a linha que passa na Prainha, alcançando 40.000 matrículas e para as quais a
Águas Cuiabá está solicitando a cobrança. “Só pode cobrar se tiver coleta, transporte e
tratamento”. Mencionou que se não estiver chovendo é possível continuar sentindo odor.
Em relação ao centro, mencionou uma “inviabilidade técnica” na questão do esgoto, que seria a
utilização de uma bomba para jogar o esgoto na rede. Desta forma, sem a bomba, a Concessionária
cobrará a tarifa sem prestar o serviço completo. Questionou a cobrança no bairro Jardim Renascer,
no qual as obras ainda não foram finalizadas.

Afirmou que antes de concluir a obra seria preciso avisar a ARSEC para, depois de um prazo de 30
dias começar a cobrar, informando clara e ostensiva aos consumidores sobre a cobrança. Na
prática, a obra está em andamento, mas os consumidores estão recebendo as contas com a tarifa
de esgoto inclusa. “Ruas esburacadas, o asfalto cede, a rua fica cheia de ondulações, calçadas
quebradas, vários bairros fazem a mesma reclamação”.

Mencionou que a Concessionária tem que apresentar a comprovação dos investimentos realizados.
Anunciam milhões investidos, que seria preciso diferenciar o que é construção, do que é
investimento, para justificar a utilização do índice da construção civil.

15 / 53
FGV Projetos CE Nº 0524/20
Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo,
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Alegou que na opinião do Procon há falta de transparência, há pontos que deveriam ser utilizados
para em vez de aumento, ter redução da tarifa, em razão dos serviços não terem sido tão eficientes
quanto deveriam ser.
Encerrou sua fala dizendo que: “o serviço é essencial e os valores têm subido muito e os cidadãos
daqui a pouco vão trabalhar somente para pagar energia e água”.
Segundo a FGV os indicadores do IBRE/FGV utilizados no estudo são os previstos no Contrato de
Concessão.

No caso da energia elétrica, independente do indicador utilizado, esclarece que seja tarifa azul ou
a verde, o resultado é o mesmo, uma vez que o que é utilizado na fórmula é a diferença entre dois
pontos no tempo.

Em relação à alteração da data de reajuste, com base no texto do Contrato de Concessão, a FGV,
inclusive, já havia identificado esse ponto ao longo do desenvolvimento do presente estudo e
sinalizada a questão para a Agência. A ARSEC comunicou à FGV que este ponto será ajustado no
Termo Aditivo Contratual resultante do reequilíbrio em curso, de comum acordo entre as partes.

O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, afirmou que, com relação à divulgação
dos índices, é um produto da IBRE/FGV para o qual é necessário ter assinatura. A ARSEC tem
essa assinatura e disponibiliza para quem solicitar, a ARSEC não pode publicar esses índices, é
uma questão comercial.
Encerrou comentando que: “o que foi dito demonstra a importância da existência de órgãos de
controle sempre auxiliando, questionando, quem ganha com isso é sempre o destinatário final dos
serviços, os cidadãos”.

A Sra. Juliana, estudante de serviço social, moradora de Jardim Renascer, falou sobre a
importância da Audiência Pública e que o saneamento básico está ligado à saúde.

Afirmou que foi iniciada a cobrança de tarifa de esgoto no Jardim Renascer, e é ilógico com a
realidade do local. O ajuste é previsto em contrato, mas não foi levada em consideração a condição
socioeconômica da população de Cuiabá e que a questão da classe social deveria ser avaliada.
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Na opinião dela, a cobrança de 90% é incabível, não tem possibilidade, pois existem bairros em que
a população é muito carente.
Mencionou ao final que: “Os documentos têm que ser elaborados de maneira mais acessível para
que a população possa acompanhar”.

O estudo realizado pela FGV foi disponibilizado na página da Agência, para dar a devida
transparência ao processo em curso. A prerrogativa de cobrança de esgoto está prevista no
Contrato de Concessão.

O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, convidou a Sra. Juliana para uma visita
a ARSEC, mencionando que eventuais divergências são naturais em uma democracia, mas o que
não pode haver é falta de informação e de esclarecimento.

A Sra. Elisângela, representante do grupo de mães do bairro Renascer, falou sobre a realidade
dos moradores do bairro Renascer, em relação à cobrança de 90% de esgoto. Comentou que tem
interagido com o Procon e foi orientada a ligar para a Concessionária e criar um protocolo porque o
serviço não foi concluído, fora o peso da nova cobrança em relação à realidade socioeconômica
dos moradores. Como exemplo, comentou que o valor de sua conta, como consumidora, que antes
era de cerca de R$ 100 passou para R$ 368. Alegou que desta forma a classe trabalhadora teria
que trabalhar somente para pagar luz, água e esgoto. Comentou ainda que a mesma situação está
ocorrendo em vários bairros de Cuiabá.

A ARSEC no transcorrer do evento, deixou bem claro que no caso de haver qualquer dificuldade
dos usuários, deve ser procurada a ouvidoria da Agência, adicionalmente à Concessionária.

O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, agradeceu a participação e afirmou que
a Agência precisa disponibilizar mais informações para a população. Comentou ainda que a tarifa
diz respeito às condições estabelecidas em contrato, e que é também necessária a consciência de
que a melhora no saneamento se reflete na saúde e no meio ambiente.
O Sr. José Carlos, Presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Renascer,
afirmou que a Águas Cuiabá não consultou a população ou a associação de moradores sobre como
iria fazer o serviço. Alegou que o bairro já possuía toda a rede pronta e a Concessionária entrou
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“fatiando todas as ruas. Não precisava cortar o asfalto, todas as casas já tinham uma caixinha que
foi construída na época da Sanecap. Era simplesmente abrir aquela tampa e finalizar o serviço sem
precisar cortar”.

Reclamou da forma como a Águas Cuiabá atende os representantes das associações de
moradores, “trata líder comunitário como lixo, você tem que ir embora sem levar a resposta que a
população precisa”.

Alegou que a Concessionária começou a obra dentro do bairro em novembro e antes de finalizar já
estavam cobrando a taxa. Mencionou que eles haviam conseguido suspender a cobrança e agora,
novamente, antes de terminar o serviço iriam cobrar. Desta forma, a solicitação da Associação é
pela suspensão imediata da cobrança.
Finalizou criticando os números disponibilizados no telão: “que hoje muitos estavam turvos” (sobre
o projetor).
O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, mencionou a questão do foco (na
apresentação), lembrando que o espaço foi cedido generosamente pelo CRECI, a ARSEC havia
testado os equipamentos na véspera, mas ainda assim notava-se um problema de foco e uma
dificuldade técnica dada a altura do projetor.
O Sr. João Batista, representante comunitário, afirmou que havia poucas pessoas presentes,
principalmente da comunidade de moradores de Cuiabá e que a Concessionária deveria
providenciar uma ampla divulgação com anúncios e carros de som nos bairros, às suas expensas.

Reiterou a argumentação da Sra. Gisela, sobre o mês de reajuste que deveria ser em maio.

Propôs que fosse realizada nova audiência pública em 30 dias, com ampla divulgação, e
disponibilização de informações sobre a realização da Audiência Pública no sítio eletrônico da
ARSEC.

Segundo informado pela ARSEC, houve ampla divulgação no sítio e jornais de grande circulação.
Sobre a alteração da data de reajuste, a FGV já comentou o item após a fala da Sra. Gisela Simona.
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O Sr. João Orlando Flores Maciel, morador de Santa Marta, afirmou que os reajustes estão
sendo realizados acima da inflação, quando comparados ao INPC, IPCA, IPG-M. Assim, sugeriu a
análise dos indicadores utilizados na revisão do contrato.
“A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, para remunerar o capital, a TIR era outra.
Nessas condições, de acordo com o que está no PMSB, a empresa estaria tendo uma rentabilidade
boa”.

Afirmou que as perdas da Concessionária são muito altas. Alegou que 65% da água tratada é jogada
fora e os consumidores é que pagam por isso.
Os indicadores do IBRE/FGV utilizados no estudo são os previstos no Contrato de Concessão. O
foco do estudo de sustentabilidade constante do PMSB não é o contrato de concessão em si, mas
sim a análise/planejamento atualizado dos serviços de saneamento básico no Município

A Sra. Rosidelma Santos, Diretora de Regulação e Fiscalização da ARSEC, agradeceu a
participação e afirmou que a resposta, por ser eminentemente técnica, será proferida por escrito.
O Sr. Claudinei, morador de Santa Teresinha, questionou como a Águas Cuiabá calcula o que
ela recebe a mais, uma vez que há a cobrança do mínimo de 10 m3, enquanto o consumo é 5, 6, 7
m3 no máximo, inferior na maioria dos casos, e assim a Concessionária estaria recebendo além do
que é fornecido. Alegou que a Empresa deveria cobrar o que é consumido.

Comentou que o esgoto deveria ser para todo o município, salvo engano, água e esgoto são para
100% do município, 24 horas. Alegou que as obras são para o cumprimento do contrato. Disse
ainda que o bairro Santa Terezinha não tem fornecimento 24h, que é intermitente.

Em relação ao carro pipa, comentou sobre a dificuldade para se conseguir. Disse que o prazo que
a empresa estipula é de até 48 horas, mas que existe ainda o gasto com energia para bombear
para a caixa d’água e a necessidade de se comprar uma bomba porque a água não tem pressão
para chegar à caixa d’água.

Alegou que os reajustes estão sendo realizados acima da inflação, enquanto os salários dos
trabalhadores são reajustados pela inflação ou abaixo.
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Comentou que o público consumidor deveria estar presente na Audiência, bem como sobre haver
mais publicidade acerca a Audiência Pública.

Sobre o consumo mínimo, a estrutura tarifária, atualmente, vigente é a que está prevista no Contrato
de Concessão, bem como sobre os indicadores utilizados no cálculo dos reajustes ordinários
anuais.
O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, mencionou que “a Agência está de
portas abertas, e que todas as dúvidas poderiam ser esclarecidas. A tarifa mínima é uma questão
contratual, está no contrato e a Agência não pode interferir”.

Ponderou que a Agência precisa analisar como mostrar com mais clareza o que está sendo
cobrado e o que está sendo entregue. Comentou que a cobrança de 90% de esgoto também está
prevista em contrato.

Mencionou que a Agência está acompanhando todo o processo e existe, inclusive, problemas que
são anteriores à intervenção; que a ETA Sul atende ao bairro; que houve uma queda significativa
do número de reclamações; e que para reclamações pontuais o consumidor pode procurar a
Agência.

Comentou que sobre a divulgação, a ARSEC seguiu os trâmites exigidos, publicando em jornais de
grande circulação e no sítio da Agência, mas que sempre é possível melhorar. Encerrou dizendo
que não são todos os que se dispõem a participar, por isso agradecia muito a quem se dispôs a
participar trazendo manifestações.
O Sr. Sebastian, da Siglasul, iniciou comentando que todos estavam na Audiência Pública para
opinar e se manifestar dentro do que se propõe como a contribuição pública e aquela proposta de
equilíbrio tarifário apresentada pela Fundação Getulio Vargas, bem como subsidiar a decisão da
Agência.

Mencionou que o técnico da FGV fez uma explanação bem detalhada das premissas de cálculo
utilizadas do estudo, mas que os resultados não foram apresentados. Os resultados estavam no
sítio da Agência, e que no relatório ali disponibilizado apontava-se para a necessidade de um
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reequilíbrio tarifário real de 2% e um aumento tarifário total, incluindo aquela inflação de 6%, que
resultaria num aumento de 8%.

Comentou que o analisar a planilha de cálculo e o próprio relatório, constata-se uma série de erros
de cálculo, cálculos simples matemáticos, que faz com que aquele número publicado na realidade
não seja o número resultante. Então, naquele momento, estavam discutindo um reajuste, um
reequilíbrio que não tinha ligação com o que havia sido publicado. Alegou que se fosse feita uma
correção matemática do relatório por conta de se multiplicar preço por quantidade, de fazer a
projeção certa das receitas de água e de esgoto, deflacionar e inflacionar adequadamente, só essa
correção matemática poderia ultrapassar o valor do reajuste de 2%, chegando a um reajuste de
15%. Alegou que estariam passando de um reajuste nominal de 8% para um reajuste nominal de
22%. Desta forma, ressaltou que, em sua opinião, o número colocado na Audiência Pública,
careceria de revisão de alguns cálculos matemáticos para que se pudesse opinar acerca de um
estudo consistente do ponto de vista da lógica do modelo.

Alegou ainda que além dos erros matemáticos de aplicação de fórmulas, se observava uma série
de inconsistências entre aquilo que estava escrito no relatório e o que de fato estaria contido na
planilha. “No relatório, a premissa básica é respeitar todas aquelas premissas que tem origem na
proposta comercial do licitante no momento da concessão. Só que quando vai se verificar na
planilha de cálculo, muitas dessas premissas foram modificadas, ainda que o relatório preze pela
preservação da previsão proposta de cálculo. A quantidade de quilômetros de rede de esgoto que
se vai construir foi alterada sem uma justificativa nem no relatório nem na planilha de cálculo. E na
planilha de cálculo, não está no próprio modelo, ele vem de outra planilha que não foi
disponibilizada”.

Alegou ainda haver encontrado alterações de premissa como, por exemplo, projeção das outras
receitas (receitas complementares). Comentou que caso fossem corrigidas as inconsistências
internas do relatório para que este se igualasse à planilha, bem como corrigidos os erros de cálculo,
de acordo com a “as contas deles” chegar-se-ia a um aumento tarifário, em termos reais, de 25%,
e um aumento tarifário nominal de 33%.

Disse que haviam apresentado contribuição porque era é o resultado daquele estudo que foi
colocado em Audiência Pública.
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Sugeriu que o cálculo precisava ser discutido; que a mecânica do modelo utilizado era bem
complexa porque ele inflaciona, deflaciona, utilizando uma diversidade de planilhas para, uma vez
que se tenha certeza de que o cálculo está bem feito se possa discutir as premissas. Comentou que
considerando-se inclusive as revisões que a sociedade tem feito, até que se tenha um modelo de
cálculo mais consensual, a discussão ficaria comprometida.

Finalizou dizendo que a análise do relatório disponibilizado na consulta pública foi limitada pelo
tempo e pela complexidade do próprio modelo e que dependendo do cálculo matemático pode se
chegar a valores muito diferentes daqueles que estavam sendo publicados.

Os comentários referentes à manifestação da Concessionária e de seus representantes serão
respondidos no Produto 4 da FGV, ainda em fase de fechamento.

O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, retomando a palavra, esclareceu que a
Agência ainda não havia publicado a conclusão dos estudos, o que se tinha no momento era
apenas uma manifestação prévia da consultoria, e o que havia sido dito pelo Sr. Sebastian havia
sido muito bem colocado através da manifestação escrita, dentro do prazo que foi oportunizado
para a manifestação, e obviamente que todas as suas considerações seriam levadas em conta
quando da tomada da decisão final, seguindo os procedimentos, conforme o contrato, em lei,
sempre respeitando-se o posicionamento, os argumentos e enfrentamentos.
A Sra. Marina, da Siglasul, comentou sobre assuntos não discutidos, omissões, citou a Cláusula
20 que não foi executada, decisão danosa em relação aos investimentos necessários à obtenção
das metas, e os investimentos não estão adequados sob o ponto de vista de engenharia, de custos
e da continuidade dos serviços.

Comentou que com base na informação recebida de que o número de 2% real mais a inflação seria
equivalente a 8%. Apoiou os questionamentos do Sr Sebastian e acrescentou achar importante
pontuar que também existiam assuntos que não haviam sido discutidos no processo de revisão
tarifária, por eles definidos como “omissões da relatora”. Como exemplo, citou a cláusula 20 do
contrato de concessão da Águas Cuiabá. Alegou que no contrato, fica claro que a revisão ordinária
é o momento no qual os ajustes devem captar possíveis distorções, para mais ou para menos, em
custos, metas, insumos em geral, bem como aqueles existentes nas propostas apresentadas pela
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licitante vencedora, sendo que esta avaliação prevista em contrato não foi considerada no momento
da revisão ordinária.
Alegou que a falta desta avaliação, a omissão da Agência e da FGV no processo, é especialmente
danosa na parte de investimentos da Concessionária. Ressaltou que tanto a FGV como a ARSEC,
desconsideraram e não opinaram sobre o montante de investimento realizado pela Concessionária,
que foi considerado com base no conceito de engenharia, a partir das metas contratuais assinadas
junto com o Poder Concedente. Afirmou que os cálculos apresentados não consideram o segundo
termo aditivo ao contrato, que diz respeito aos investimentos que se mostram necessários para
cumprir as metas contratuais.
Mencionou que a proposta da FGV e da ARSEC desconsidera, também, grande parte dos
investimentos que foram colocados e assinados com o Poder Concedente. Alegou que a maioria
das estruturas foi considerada com os preços da proposta comercial, e que não houve nenhuma
avaliação sobre a atualidade dos preços, em relação às tecnologias previstas.

Mencionou ainda que havia observado que dos valores que previstos no aditivo contratual, apenas
19% foram considerados em sua íntegra; e outros haviam sido simplesmente descartados, e outros
foram avaliados por outra ótica de custos, e que, desta forma, os investimentos considerados na
revisão ordinária não estariam adequados aos preços de mercado. Em sendo assim, o plano de
engenharia não será capaz de atender às necessidades do município de Cuiabá causando a
descontinuidade do serviço. Alegou que o plano de investimento não foi levado em conta,
exatamente por ser considerado dentro da ótica limitada da época da proposta comercial, e que
haveria nenhuma correspondência de engenharia com o que está sendo executado, então, desta
forma, os investimentos utilizados na revisão ordinária não serviram nem para a fiscalização da
Agência, porque o que a empresa está fazendo é completamente diferente do que o que está sendo
utilizado no atual processo de revisão ordinária, e por ser diferente, não haveria como fiscalizar o
resultado na planilha.

Os comentários referentes à manifestação da Concessionária e de seus representantes serão
respondidos no Produto 4 da FGV, ainda em fase de fechamento.

O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, iniciou agradecendo a participação da
Sra. Marina e explicou que, obviamente, existem divergências em alguns pontos, mas, que na
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opinião dele, teria que ficar claro que ela havia partido de premissas de que não estavam sendo
analisadas, em um processo que não havia sido concluído ainda.

Complementou dizendo que a análise final do processo, conforme explicado outras vezes, é uma
decisão da Agência, que a fase atual é aquela em que cada parte expõe os seus pontos, para
serem analisados, dentro daquilo que foi proposto. Mencionou que a questão do investimento,
deverá ser devidamente analisada e fundamentada, quando da decisão final.
Encerrou frisando que a Agência ouviu as manifestações e que a decisão final ainda não foi tomada,
por isso não há como se afirmar que está havendo omissão e que, inclusive, a Agência possui
procedimento de recurso para o caso de omissão.
O Sr. André, advogado representando a Concessionária, argumentou sobre o direito de defesa
da Concessionária, do contraditório, da necessidade de se observar que os prazos dos devidos
processos legais precisam ser respeitados, do contraditório, e falou da necessidade de mais
discussões devido aos pontos já apresentados.
O advogado da Concessionária se manifestou, chamando a atenção da Agência para a ocorrência
de violações ao direito de ampla defesa da Concessionária ao longo do contraditório e ao devido
processo legal, não somente formal no sentido da abertura de prazo de manifestação para a
Concessionária apresentar as suas considerações e recursos, mas material.

Falou do aproveitamento que a Concessionária fez do tempo que foi destinado a ela para a
realização da análise do relatório da FGV. Disse ainda que sem contar com os comentários da Sra.
Marina e do Sr. Sebastian, sem desmerecer o trabalho, sabendo dos desafios da FGV para produzir
o seu relatório, mas como exposto, concordava com a existência de uma série de inconsistências,
de erros de cálculo, erros de links na planilha e omissões. Tais erros teriam impedido a
Concessionária, para que no tempo que lhe foi dado, tivesse a oportunidade de realizar uma
avaliação completa, já que essa teve primeiro que “limpar os erros” para que fosse possível avaliar
quais as premissas foram efetivamente adotadas pela FGV e pela ARSEC, bem como quais as
consequências dessas premissas para que fosse possível, aí sim, passar a discutir o que uma
revisão ordinária deveria discutir, o modelo regulatório de alocação de riscos, os eventos
desequilíbrio etc. Comentou que nesse primeiro momento a Concessionária deteve-se a limpar e
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evidenciar as premissas, juntamente com a FGV, que foram utilizadas e quais foram as opções
feitas pela Instituição no relatório.

Alegou que um relatório com tantos erros não representa a concessão em seu estado de
reequilíbrio.

Continuou explicando que não seria adequado, até para a ARSEC exercer a sua atividade
regulatória no futuro, utilizá-lo, caso seja adotado na versão atualmente disponibilizada, porque, da
maneira como se apresenta, com uma série de erros, poderá gerar outros problemas em uma
próxima oportunidade de reequilíbrio, o que levaria a discussão dos mesmos pontos e seria uma
situação absolutamente ineficiente.

Lembrou que o processo ainda não terminou, ainda há a oportunidade de manifestação, mas que
seria importante deixar claro essa possibilidade com relação ao devido processo legal, caso essas
considerações não fossem adotadas e que, a própria FGV reconhece que é um relatório preliminar,
e como tal não pode ser utilizado para balizar uma decisão regulatória de tamanha importância.

Encerrou sua fala comentando que por tudo exposto, ainda haveria uma necessidade de maior
ponderação a respeito do relatório, devendo ser ouvida a Concessionária, com relação aos erros,
que são simples, e para os quais a própria FGV reconhece a necessidade ajustes, seja em relação
à planilha, ou em relação aos inputs nos modelos, não cabendo debates políticos complexos. Dessa
forma, somente a partir da resolução dos problemas verificados é que se poderia uma discussão
regulatória, que tem como ponto central uma revisão ordinária.

Os comentários referentes à manifestação da Concessionária e de seus representantes serão
respondidos no Produto 4, da FGV, ainda em fase de fechamento

O Sr. Maurício Portugal, advogado representante da Concessionária, depois de se identificar
como advogado da Concessionária e professor de modelos regulatórios na FGV manifestou sua
preocupação com o conjunto de fragilidades jurídicas observadas por ele no processo. Mencionou
que o presidente da mesa esclareceu que o processo está em andamento, e que, portanto, poderia
ser corrigido, mas frisou que não sem tem nada de concreto, além do relatório preliminar da FGV.
Disse que em Audiências Públicas do tipo não se apresenta o relatório do consultor, via de regra se
apresenta a nota técnica da área técnica da Agência Reguladora sobre o relatório do consultor,
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dessa maneira, todos saberiam qual a posição da Agência para debater com o público, com a
Concessionária, e com todos os envolvidos.
Mencionou que no momento só se tem a posição preliminar da FGV com números que não
demonstram clareza e por isso não se consegue usar o modelo no qual estaria baseada toda a
discussão, ou seja o modelo não se prestaria à finalidade a que ele se destina.

Tomando como exemplo as colocações do Sr Andre, concordou que seria um cerceamento de
defesa, já que a Concessionária usou seu tempo para análise na busca de erros do modelo, ao
invés de focar a discussão naquilo que realmente importaria.

Também mencionou a colocação da Sra. Marina sobre a falta de revisão do plano de investimento
considerando condições do mercado. Na opinião dele, as pessoas não entendem claramente o que
seria a revisão ordinária do contrato. Continuou explicando que durante a revisão ordinária do
contrato se tem dois momentos diferentes, em um momento se faz o reequilíbrio do contrato que é
a compensação de uma parte porque ela sofreu consequências danosas por um evento que é risco
da outra parte, ou seja, “você assumiu o risco de determinado evento, aconteceu o evento, você
tem que pagar por esse evento, ponto, é isso”.

Em outro momento adequa-se o planejamento futuro da concessão à realidade do mercado.
Ressaltou que o presidente da Agência havia dito que isso ainda seria feito e questionou como se
a decisão da diretoria colegiada deveria ser tomada em poucos dias. Questionou como seria a
rediscussão de todo o plano de investimentos, de todos os parâmetros de custos e afirmou que
essas questões já deveriam estar dentro do escopo da FGV, e sendo discutidas naquele momento
porque não seria viável retornar a mesma discussão no prazo restante do processo.

Afirmou que o relatório apresentado que não previa a adequação do plano de investimentos da
Concessionária à realidade de mercado, que uma cláusula contratual previa esta realização e no
momento em que ARSEC e a FGV se omitem em fazê-lo, isso distorceria a distribuição de riscos
do contrato, porque a Concessionária assumiria o risco de variação entre a realidade do que está
no modelo, apenas em alguns períodos.

Encerrou agradecendo a oportunidade de se manifestar aqui e disse esperar que os problemas
fossem corrigidos no processo, mas com certo ceticismo, em vista dos prazos.
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Os comentários referentes à manifestação da Concessionária e de seus representantes serão
respondidos no Produto 4 da FGV, ainda, em fase de fechamento.

O Sr. Rodrigo, da USP/FIPE, disse que avaliou a metodologia da FGV, e que os preços utilizados
no reequilíbrio devem ser preços que estão definidos em contrato e edição inicial. Segundo ele, se
não tem aqueles preços, que fossem utilizados preços públicos. Se o preço daquele tipo de insumo
não for público, que se buscasse alternativa. Ele diz que a FIPE deu um parecer a respeito do que
a FGV produziu, e de modo geral foi um parecer favorável. Avaliaram a metodologia. Disse que
FIPE trabalha com poder privado e público e tem certa distância e por isso foi chamada para
discussão.

Iniciou se identificando como professor titular da faculdade de economia da USP, e comentou que
estava ali na qualidade de integrante da equipe de pesquisadores da FIPE, responsável pela
avaliação da metodologia empregada pela FGV.

Explicou que a FIPE é conhecida por calcular o seguro de automóveis, pelo cálculo do IPVA, mas
que também elabora trabalhos na área de equilíbrio de contrato. Atualmente a FIPE presta
consultoria cujo objeto é o reequilíbrio de contrato, para o poder público quanto para o setor privado.
Como exemplo, citou a elaboração do reequilíbrio de contrato, no setor de saneamento, para o
Semae de Piracicaba; citou a contração da FIPE pela agência Ares PCJ que regula serviços naquela
região. Comentou que nesses trabalhos costumam se defrontar com problemas muito similares com
o que está acontecendo em Cuiabá e que eles dispõem de um protocolo para poder ajudar a
entender e realizar esse tipo de reequilíbrio de contrato.

Citou como exemplo a questão dos preços. De acordo com ele, os preços que têm que ser utilizados
no reequilíbrio devem ser os preços que estão definidos na contratação, no contrato e no edital
inicial. Esses preços devem ser utilizados posteriormente no caso de novas obras, por exemplo. Se
não tem aqueles preços, então os preços a serem usados devem ser os públicos. Se o preço
daquele insumo não for público, parte-se para a melhor alternativa que traz o valor justo daquele
tipo de desequilíbrio.

Explicado isto, na qualidade de consultor da FIPE, disse que, de modo geral, o parecer da FIPE em
relação ao que a FGV produziu, foi favorável. Comentou que avaliaram a metodologia empregada
pela FGV e os detalhes da avaliação seriam apresentados por outro consultor, o Sr. Felipe.
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Explicou que como a FIPE como trabalha com tanto poder público quanto o privado ela tem uma
característica de equidistância em relação a esse tipo de disputa, e por isso foi chamada para trazer
sua opinião no caso.
O Sr. Alexandro Oliveira, Diretor Presidente da ARSEC, agradeceu a participação da FIPE na
pessoa do Sr. Rodrigo e esclareceu que na fase de busca de consultoria para realização do trabalho
fez uma consulta à FIPE e teve a resposta de que eles não prestavam consultoria para esse tipo de
contrato. Solicitou que isso fosse repassado internamente.

O Sr. Rodrigo, da USP/FIPE, respondendo ao comentário do Diretor Presidente a ARSEC, se disse
surpreso, ofereceu deixar seu cartão de visitas e solicitou a indicação de quem havia dado tal
resposta, já que a FIPE é constituída por várias equipes. Ressaltou que estão trabalhando junto
com a agência de limpeza de São Paulo na área de resíduos sólidos; em São Bernardo do Campo
elaborando um equilíbrio de contrato; estão trabalhando na área de transporte público; além de
estarem prestando serviços em Piracicaba, na Ares, e no Governo do Estado.
O Sr. Felipe, da FIPE, iniciou se identificando como economista contador, mestre em administração
financeira, pela USP, coordenador do curso de modelagem econômico-financeira de projetos de
concessão e PPP da FIPE.

Comentou que a avaliação foi elaborada com base no trabalho desenvolvido pela Concessionária
e não pelo da FGV. Disse que a FIPE se debruçou no trabalho da FGV, mas não se pronunciou no
parecer sobre o assunto.

Ele explicou que o equilíbrio econômico-financeiro ocorre quando a Concessionária está recebendo
uma remuneração justa pelo serviço que está prestando. A FIPE calcula quanto de receita a
Concessionária vai ter e quanto de desembolso vai ter com Capex e Opex (investimentos e custos
operacionais), ou seja, quanto dinheiro a Concessionária leva para casa. Por meio dessa última
linha se calcula a remuneração devida. Saber qual é a taxa de dentro do contrato seria muito
complexo e que no caso específico a TIR e o fluxo de caixa livre do projeto foram pactuadas no
contrato, ou seja, as premissas operacionais foram acordadas entre as partes, no início do contrato,
o combinado estaria valendo, só se altera o que efetivamente aconteceu quando apresenta risco
para o poder público. A FIPE não avaliou possíveis erros de cálculo, mas apenas a fórmula e a
metodologia conceitual empregada.
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Explicou que o Concessionário assume determinados riscos que podem se materializar, mas se o
poder público, provoca algum tipo de risco que o Concessionário precisa assumir, ele deverá ser
reembolsado. Neste sentido, a opinião da FIPE é que a metodologia utilizada é consistente com o
que a FIPE pratica e está de acordo com o que foi feito pela Concessionária. A FIPE não avaliou a
memória de cálculo, não se debruçou sobre possíveis erros de cálculo, mas sim sobre a forma, a
metodologia conceitual que foi empregada, a própria FGV concorda com a metodologia empregada
no ponto de vista conceitual, TIR de projeto, valores reais, deflação, está todo mundo consensuado
com relação a isso e a FIPE fica feliz de vir a uma audiência e poder contribuir e perceber que essa
metodologia está sendo empregada de maneira correta pelas partes.

A Sra. Rosane Coelho da Costa, da FGV, resumiu que o estudo não deveria ter sido divulgado. O
relatório é preliminar. O tempo de análise foi exíguo. O trabalho foi desenvolvido com grande
cooperação entre a FGV, a Agência e a Concessionária. Existem erros no Pleito da Concessionária.
Será elaborada resposta aos pontos não conformes, revisão dos pontos e espaço para melhorias,
dificuldades naturais devido à complexidade do processo e que a decisão final é da Agência.

Iniciou agradecendo a oportunidade e concordou com o representante do bairro em relação ao
pequeno número de pessoas da comunidade estar presente, mas elogiou as contribuições trazidas.

Mencionou que concordava plenamente com o Maurício Portugal sobre a colocação de que o
relatório da FGV não deveria ter sido divulgado previamente para a Audiência Pública. O relatório
era apenas um estudo preliminar, até porque o tempo disponível para que a FGV conseguisse
identificar os problemas e os elementos apontados como desequilibrados no contrato foi bastante
exíguo, em que pese a equipe designada para tal, tivesse uma prática de bastante interação com o
cliente abrindo um canal direto com a Concessionária. Na opinião dela ainda há espaço para
aprimoramento e crescimento visando à construção de um encaminhamento bastante oportuno
para todas as partes.

Continuou, mencionando que apresentação realizada pelo Sr. Luiz Carlos havia sido bastante
resumida, e não apontou os erros encontrados pela equipe da FGV no estudo do pleito de
reequilíbrio. Explicou que a Concessionária, quando apresentou o seu pleito, também em seu
relatório, apresentava grandes erros, que foram discutidos entre as partes e apresentados à
ARSEC, e que a FGV, por uma questão de ética profissional, não estava ali para mostrar e apontar
os erros.
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Continuou afirmando ser um processo interativo, um processo evolutivo e que a equipe da FGV
estava aberta. Enfatizou que se tratava de um relatório preliminar, e que a Concessionária havia
apresentado no último dia 19 uma manifestação por escrito com as pontuações do que ela
acreditava não estarem conforme, e que ela, como coordenadora do projeto e diante do
conhecimento desse relatório já havia conversado com a comissão da ARSEC, para que o relatório
da FGV fosse revisto. Afirmou que a FGV não tem nenhuma soberba de não revisá-lo, e que se
teve erro de cálculo, muitos deles foram materializados por uma dificuldade até de decodificar certas
apresentações, inclusive no novo relatório de manifestação foi solicitado pela FGV que a
Concessionária apresentasse as planilhas de cálculos, o que até aquele momento não havia
ocorrido.
Finalizou explicando que as dificuldades são de todos os lados e a FGV está aberta. Mencionou
que estava feliz pelo representante da FIPE reconhecer que a metodologia estava correta porque
isso demonstrava que estavam no caminho certo. Mencionou que o trabalho estava progredindo e
que não haveria problema em revisá-lo porque estavam percorrendo um caminho evolutivo.
Mencionou a colocação do presidente da ARSEC que afirmou ainda haver tempo até a decisão final
da Agência, dessa forma, a FGV irá pontuar, apresentar as correções, as ponderações para que a
comissão da ARSEC julgue aquilo que ela achar, junto ao Poder Concedente, o que é pertinente
ou não.
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ANEXOS
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Anexo 1 – Regulamento da Consulta Pública
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Anexo 2 – Edital da Audiência Pública
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Anexo 3 – Apresentação da Audiência Pública
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Análise do Pleito da 1ª Revisão
Ordinária do Contrato de Concessão –
Águas Cuiabá
Audiência Pública de 11/03/2020

1
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Pleito da Concessionária

2
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Pleito da Concessionária
• 5 pontos de desequilíbrio, para o reequilíbrio pela TIR de 11,57%
Bandeiras tarifárias de energia elétrica
Isenções tarifárias
Caminhões pipa – (Intermitência)
Fórmula de reajuste
Atraso nos reajustes

3
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Pleito da Concessionária
OPÇÕES

OPÇÕES
MERCADO

MERCADO
BACIA DA PRAINHA
% DE VOL. FAT. DE ESGOTO SOBRE VOL. FAT. DE ÁGUA

BACIA DA PRAINHA
% DE VOL. FAT. DE ESGOTO SOBRE VOL. FAT. DE ÁGUA

DESCONSIDERAR
100,0%

CONSIDERAR
100,0%

* RG: RELATÓRIO GERENCIAL

* RG: RELATÓRIO GERENCIAL

RESULTADO

RESULTADO

Igualar TIR

REAJUSTE REAL
TIR
VPL

49,10%
11,56%
-16.120

Igualar TIR

REAJUSTE REAL
TIR
VPL

43,47%
11,57%
-15.861

TIR original

TIR (PC)
VPL (PC)

11,57%
-13.637

TIR original

TIR (PC)
VPL (PC)

11,57%
-13.637

REAJUSTE NOMINAL + CORREÇÃO DO NÍVEL TARIFÁRIO

REAJUSTE NOMINAL + CORREÇÃO DO NÍVEL TARIFÁRIO

59,67%

53,63%

4
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Pleito da Concessionária
• Sem a Bacia da Prainha
• 49,10% Desequilíbrio/Revisão
• 10,57% Reposicionamento Tarifário
• 59,67% TOTAL

• Com a Bacia da Prainha
• 43,47% Desequilíbrio/Revisão
• 10,16% Reposicionamento Tarifário
• 53,63% TOTAL
5
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Pleito do Poder Concedente
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Pleito do Poder Concedente
• Termo de Dação
• Isenções tarifárias
• Valores devidos da taxa de outorga variável
• Valores devidos da taxa de regulação, fiscalização e controle

• Investimentos
• Acordos de cooperação técnica com empreendedores
• Bacia da Prainha

• Análise sobre o faturamento de esgotamento sanitário
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Análise da FGV
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Projeções
População
Evolução Populacional
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Investimentos
Resumo Investimentos por sistema - R$ 1.000,00 (maio 2011)
Anos
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Ano 15
Ano 20
Ano 25
Ano 30
TOTAL

Água
11.398,69
23.782,01
21.997,62
4.685,68
7.018,61
25.769,80
47.366,07
51.172,96
16.942,80
12.292,63
4.860,13
18.874,99
4.495,82
4.474,27
392.092,82

Esgoto
945,13
1.520,94
852,85
702,98
1.920,99
1.704,58
21.348,71
66.189,67
57.644,36
56.220,69
1.897,96
1.479,53
1.251,90
1.201,75
321.964,96

Outros
12.990,14
20.432,14
5.869,77
1.214,00
66,81
3.324,03
2.538,97
5.028,20
23.240,56
15.643,42
3.950,00
131.008,27

Outorga
115.000,00
12.500,00
12.500,00
140.000,00

Total
140.333,96
58.235,09
41.220,24
6.602,66
9.006,41
30.798,41
71.253,76
122.390,82
97.827,72
84.156,75
6.758,08
24.304,53
5.747,72
5.676,03
985.066,05
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Pontos de Análise
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Pontos de análise
• Evolução populacional
• Deflator
• Trajetória de Perdas
• Bandeiras tarifárias
• Outorga Variável
• Taxa fiscalização
• Sistema misto (Prainha) –
TRE/TRA
• Caminhão pipa
• Isenções

• Receita de empreiteiros
• Abatimentos e cancelamentos
• Per capita
• Taxa de ocupação
• Atraso reajustes anuais
• Investimentos
• Cobrança de esgoto sem
tratamento
• Taxa de infiltração
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Contribuições
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Contribuições
• Contribuições, críticas e sugestões de melhoria originadas na Consulta
Pública e na Audiência Pública;
• Contribuições da ARSEC e do Poder Concedente;
• Contribuições da Concessionária.

Sugestões

Dúvidas
Contribuições
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Obrigado
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