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CE-E-AC/ARSEC-JURIDICO-1-326/2020 

 

Cuiabá-MT, 02 de março de 2020. 

 

À AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS DE 

CUIABÁ - ARSEC 

 

Ilmo. Sr. Alexandro Lisandro 

Diretor Regulador Presidente  

 

Ilma. Sra. Rosidelma Francisca Guimarães Santos   

Diretora de Regulação e Fiscalização 

 

 

Ref.: Primeira Revisão Tarifária Ordinária do contrato de concessão firmado entre a 

ARSEC e a Concessionária Águas Cuiabá S.A.  

 

Ass.: Encaminhamento de manifestação acerca do documento “Produto 2 - Relatório 

Técnico 1”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (“FGV”) 

 

A Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto 

(“Concessionária”), sociedade por ações com sede no Município de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.º 3.196, Bairro Carumbé, CEP 78050-667, 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 

n.º 14.995.581/0001-53, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, 

vem apresentar anexas suas considerações, fruto da sua análise do documento “Produto 2 – 

Relatório Técnico 1”, elaborado pela FGV no âmbito do Processo de Revisão Ordinária, bem 

como das discussões da Concessionária com a FGV a respeito de tal documento.  

 

Ressalta-se, preliminarmente, que tendo em vista a complexidade do relatório, bem 

como a necessidade de interações com a ARSEC e a FGV para fins de compreensão do fluxo 

de caixa e das premissas adotadas pela FGV no documento, houve o adiamento do prazo para 

29 de fevereiro de 2020. Como tratava-se de um sábado, estendeu-se o prazo para hoje, 

segunda-feira, dia 02 de março de 2020, sendo tempestiva a presente manifestação.  

 

Consoante exposto e fundamentado na manifestação anexa, o relatório da FGV possui 

diversos erros de cálculo, contradições internas e omissões que geram graves distorções e 
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impedem o cálculo correto do montante de desequilíbrio do contrato de concessão e a justa 

apreciação do pleito da Concessionária nesta 1° RTO.  Nesse sentido, o modelo desenvolvido 

pela FGV gera um resultado impreciso e equivocado, sendo inadequado para o fim a que se 

destina, visto que não se mostra apto a balizar o pleito de reequilíbrio da prestação de serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Cuiabá. 

Nesse contexto, a Concessionária solicita, respeitosamente, que a ARSEC determine a 

solução dos problemas apontados na manifestação em anexo, entre eles: 

 

1) A correção de todos os erros de cálculo enumerados no capítulo 3 da manifestação 

anexa, bem como de eventuais erros deles decorrentes, ainda que não expressamente 

apontados pela Concessionária; 

 

2) A correção de todas as contradições internas expostas no capítulo 4 da manifestação 

anexa;  

 

3) A correção de todas as omissões apontadas no capítulo 5 da manifestação anexa. 

 

Por fim, tendo em vista a inadequação do relatório produzido pela FGV, solicita-se que 

a ARSEC considere o pleito de reequilíbrio nos moldes do pedido apresentado pela 

Concessionária por meio de seu relatório técnico previamente protocolado no âmbito desta 1ª 

RTO. 

 

Ressalva-se, ainda, que o documento em anexo se trata de mera manifestação sobre o 

relatório da FGV, contratada como consultora da ARSEC, não se caracterizando a presente 

manifestação como o recurso administrativo previsto na Cláusula 21.12 do Contrato de 

Concessão, na redação conferida pelo 2º Termo Aditivo. 

 

A Concessionária renova seus votos de elevada estima e se coloca à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto 
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Relatório Técnico  

Críticas e sugestões ao relatório da FGV sob supervisão da 

‘ARSEC intitulado “Produto 02 – Relatório Técnico 1: Análise da 

Avaliação das Condições Econômico-financeiras e Técnico-

operacionais do Pleito da Concessionária Águas Cuiabá e do 

Poder Concedente”  
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1. OBJETIVO 

Este documento apresenta as considerações da Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto (“Concessionária”) em relação ao documento “Análise da 

Avaliação das Condições Econômico-financeiras e Técnico-operacionais do Pleito da 

Concessionária Águas Cuiabá e do Poder Concedente”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas 

(“FGV”), a pedido da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (“ARSEC”) 

no âmbito do processo da Primeira Revisão Tarifária Ordinária (“1ª RTO”). O documento da FGV 

destinou-se a realizar “análise do pleito de reequilíbrio contratual com a caracterização dos 

desequilíbrios ocorridos, os dados e informações contextuais e argumentações apresentados 

pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados, incluindo-se as premissas, 

critérios, projeções e cenários para a composição dos fluxos de caixa de reequilíbrio”.   

O relatório técnico produzido pela FGV foi disponibilizado no dia 7 de fevereiro de 2020. 

Tendo em vista a complexidade do modelo econômico-financeiro desenvolvido, a presença de 

erros de cálculo e a necessidade de interações com a ARSEC e a FGV para fins de compreensão 

do fluxo de caixa e das premissas adotadas pela FGV, a Concessionária solicitou a ARSEC que a 

FGV avaliasse os erros apontados e tivesse prazo para realizar as alterações no relatório antes 

da manifestação formal pela Concessionária. Isso porque com os erros de cálculo identificados, 

pela Concessionária, no relatório é difícil ter clareza, por exemplo, sobre os impactos efetivos 

de cada uma das premissas adotadas pela Fundação. A alteração de premissas no relatório 

produz impactos numéricos equivocados por decorrência desses erros de cálculo. Nesse cenário, 

o modelo de fluxo de caixa disponibilizado pela FGV é inadequado ao fim que se destina: a 

tomada de decisões sobre a Revisão Ordinária do Contrato de Concessão. Por isso, seria 

importante haver apreciação pela FGV dos erros de cálculo apontados, alteração do relatório 

para correção desses erros e só depois haver manifestação formal da Concessionária sobre o 

relatório. 

Contudo, a ARSEC definiu, como prazo para manifestação da Concessionária sobre o 

relatório da FGV, o dia 29 de fevereiro de 2020.  

É preciso ressaltar, com a finalidade de preservar direitos da Concessionária, que os 

diversos erros constantes do relatório da FGV ocultam as reais consequências da proposta da 

FGV e afastam a possibilidade de verificação pormenorizada dos diversos elementos que 
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constituem a modelagem econômico-financeira. Nesse sentido, ser obrigada a se manifestar 

sobre um relatório repleto de erros matemáticos, alguns deles básicos, constitui-se em 

cerceamento substancial da defesa da Concessionária. Isso porque ela é obrigada a gastar boa 

parte do seu tempo tentando clarear os efeitos numéricos das decisões tomadas pela FGV, ao 

invés de partir de um modelo de fluxo de caixa que deixe evidente o procedimento e os efeitos 

das decisões adotadas pela Fundação.   

Sendo assim, as críticas da Concessionária estão divididas entre os erros de cálculo 

identificados  (capítulo 3), as contradições internas ao relatório da FGV (capítulo 4) e as omissões 

da FGV ou hipóteses equivocadas na concepção da Concessionaria (capítulo 5).  

Os erros de cálculo, turvam os reais resultados das premissas (consistentes ou não) da 

FGV e das opções de cenários realizada pela ARSEC. As inconsistências elencadas são os 

argumentos utilizados pela FGV para seleção de premissas que são incoerentes com a tese 

central da proposta de 1ª RTO da Águas Cuiabá. O ajuste dos erros e das inconsistências aqui 

apresentados faz com que o trabalho final da FGV fique livre de erros materiais e seja 

internamente coerente quanto às premissas de cálculo da 1ª RTO. 

Por fim, as omissões são os temas que a FGV, e consequentemente a ARSEC, decide não 

avaliar na Revisão Ordinária, mas que, no entendimento da Concessionária, são tópicos que a 

alocação de riscos contratuais permite a consideração. As omissões se caracterizam, portanto, 

em uma ausência de debate quanto aos ajustes necessários no modelo de equilíbrio contratual 

disposto na Proposta Comercial, o que acarreta a desconexão do mesmo à realidade técnico 

operacional dos serviços de saneamento em Cuiabá.   
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2. INTRODUÇÃO 

Em 9 de setembro de 2011, o município de Cuiabá (“Poder Concedente” ou “Município”) 

aprovou o atual Plano Municipal de Saneamento Básico (“PMSB”) por meio do Decreto nº 

5.066/2011, nas modalidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contendo as 

diversas alternativas para a gestão dos serviços, assim como para sua regulação e fiscalização, 

tudo conforme a legislação em vigor. O município optou pelo modelo de outorga onerosa da 

Concessão à iniciativa privada para a gestão desses serviços na Lei Municipal nº 252/2011, que 

também criou a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá/MT (“AMAES”).  

O Edital, publicado pelo Poder Concedente em 27 de outubro de 2011, teve por objeto 

selecionar a proposta que capturasse o máximo de eficiência e, consequentemente, fosse a 

melhor proposta para outorgar à iniciativa privada a prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas determinadas do Município de Cuiabá 

(“Serviços”). A concorrência pública foi realizada em 20 de dezembro de 2012, e a assinatura do 

contrato de concessão, com prazo de 30 anos, entre o Poder Concedente e a CAB Cuiabá S/A, 

sociedade de propósito específico criada para figurar como Concessionária, ocorreu em 17 de 

fevereiro de 2012, sob a interveniência e anuência da AMAES. 

A operação comercial teve início em 18 de abril de 2012 e, desde o início da prestação 

dos Serviços, a Concessionária se deparou com um cenário consideravelmente diferente do 

previsto no Edital em seu Termo de Referência (Anexo V ao Edital), que contém o PMSB. 

Verificou-se, nesse sentido, que a capacidade e a configuração dos sistemas públicos estava 

muito aquém daquela inicialmente informada nos documentos editalícios e que o grau de 

cobertura do abastecimento de água era menor do que o informado; ou seja, que os ativos 

transferidos não possuíam a capacidade operacional exigida para o cumprimento das metas 

impostas à Concessionária. Isso demandou da Concessionária a realização de investimentos para 

a expansão do sistema público de abastecimento de água e aumento da capacidade operacional 

dos ativos, acarretando uma redefinição do plano de investimentos e das prioridades 

operacionais durante os primeiros anos da concessão. 

Dentre as divergências destacam-se aquelas relativas à extensão da rede de água, aos 

índices de cobertura de serviços de abastecimento de água (“ICSA”) e de perdas (“IPR”), à 
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qualidade dos recursos hídricos, ao estado de conservação das instalações dos sistemas 

públicos, principalmente no que diz respeito à capacidade efetiva de tratamento de água e 

esgoto, e ao estado do cadastro de usuários que deveria retratar as reais condições de mercado 

no qual a Concessionária se inseriria. 

Além disso, durante a execução da Concessão, ocorreram diversas alterações 

normativas que acabaram por impor novas obrigações à Concessionária, não previstas 

originalmente em sua Proposta Comercial. Por exemplo, a Lei Municipal nº 5.784/2014 impôs o 

fornecimento gratuito de água por meio de caminhões-pipa quando, por motivos de ordem 

técnica ou em razão da manutenção na rede de distribuição, for registrada a suspensão do 

serviço de fornecimento.    

Em 2015, a então Concessionária CAB Cuiabá foi autuada pela Agência Municipal de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (“ARSEC”) (sucessora da AMAES, nos 

termos do art. 32 da Lei Complementar Municipal nº 374/2015) por supostos descumprimentos 

contratuais. Esses descumprimentos imputados à CAB Cuiabá foram analisados pela Comissão 

Especial de Auditoria (“CEA”) instituída pelo Decreto Municipal nº 5.923/2015. Com base no 

relatório final produzido pela CEA, o Poder Concedente decretou, em 03/05/2016, a intervenção 

na Concessão e na CAB Cuiabá (Decreto Municipal nº 6.009/2016 e Lei Municipal nº 

6.058/2016). Em 31/05/2016, com os objetivos de “comprovar as causas determinantes da 

intervenção ocorrida na CAB Cuiabá S.A.” e de “analisar a viabilidade de manutenção da 

Concessão”, o Poder Concedente e o interventor por ele nomeado instituíram uma Comissão 

Especial Permanente de Auditoria (Decreto Municipal nº 6.028/2016 e Portaria 

01/2016/CAB/INTERVENTOR), que, em seu relatório, concluiu pela licitude da intervenção e 

entendeu que estariam presentes os elementos suficientes a sustentar a instauração de 

processo tendente à aplicação da pena de caducidade do Contrato de Concessão.  

Diante desse cenário, os credores da CAB Cuiabá e de sua controladora, a COMPANHIA 

DE ÁGUAS DO BRASIL – CAB AMBIENTAL (“CAB Ambiental”), apresentaram ao Poder 

Concedente e à ARSEC, durante o período da intervenção, uma proposta de solução amigável, 

alternativa à extinção litigiosa do Contrato de Concessão pela aplicação da penalidade de 

caducidade à CAB Cuiabá. Sugeriu-se a substituição do controlador acionário da CAB Cuiabá por 

investidor com efetiva capacidade de executar o atendimento do serviço e de enfrentar, 

DocuSign Envelope ID: 0181316C-E18F-4620-82BD-41ADA004C0E9



                                                     
 

 

     

9 

emergencialmente, os problemas mais prementes dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário de Cuiabá apontados pela CEA. 

O Poder Concedente e ARSEC concluíram, então, que, mediante a imposição de certas 

condições à Concessionária – dentre as quais se incluíam a confecção de um novo Plano de 

Investimentos e a definição de investimentos emergenciais –, a continuidade da Concessão com 

a substituição do poder de controle acionário da Concessionária era a melhor maneira de 

promover o interesse público da sociedade cuiabana. Isso porque tal solução evitaria o litígio 

entre as partes envolvidas e resultaria na viabilização, no menor tempo possível, da retomada 

dos investimentos nos Serviços.  

Nesse sentido, em novembro de 2016, o Poder Concedente e a CAB Cuiabá, com a 

interveniência e anuência da ARSEC e dos acionistas da CAB Cuiabá, celebraram o 2º Termo 

Aditivo ao Contrato de Concessão (“2º Termo Aditivo”), bem como, junto ao Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso (“MP-MT”), o Termo de Ajustamento de Conduta (“TAC”) constante 

dos autos do SIMP nº 000617-002/2014. No TAC, a Concessionária e o Poder Concedente, 

investigados no Inquérito Civil Público SIMP nº 000617-002/2014, apresentaram ao MP-MT o 

novo Plano de Investimentos para o cumprimento das metas estipuladas no Contrato de 

Concessão, incluindo um Plano Emergencial de Investimentos para o enfrentamento imediato 

dos problemas mais prementes de água e esgoto de Cuiabá, além de outras medidas exigidas 

pelo Poder Concedente para a continuidade da Concessão. Assumiram, assim, perante o MP-

MT, o compromisso de alterar o Contrato de Concessão, mediante termo aditivo, para nele 

instituir essas novas obrigações da Concessionária. 

Assim é que, no 2º Termo Aditivo, o Poder Concedente determinou como condições 

para a retomada dos Serviços (i) a realização pela Concessionária de um novo Programa de 

Investimento para os 7 (sete) anos, no qual está inserido o Plano de Investimentos Emergenciais 

(“Plano Emergencial”) constante do Anexo I do 2º Termo Aditivo e (ii) a reprogramação das 

metas quantitativas e qualitativas para os sistemas públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, modificando, portanto, as condições originais do Contrato de Concessão 

e viabilizando a alteração do controle societário da CAB Ambiental e, consequentemente, da 

CAB Cuiabá, dando origem, assim, em 20/07/2017, à Iguá Saneamento S.A. e à Águas Cuiabá. 
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Contudo, durante a implementação das ações previstas no Plano Emergencial, foram 

identificadas oportunidades para alterações voltadas ao aperfeiçoamento dos sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário – mais especificamente, a melhora da 

qualidade, confiabilidade e segurança na prestação dos Serviços. Assim, em 27/04/2018, o 

Poder Concedente, a Águas Cuiabá, a ARSEC e o MP-MT acordaram alterações ao Plano 

Emergencial (Anexo I do 2º Termo Aditivo) no âmbito da formalização de alterações ao TAC 

através de termo aditivo. 

Ressalte-se quanto a esses eventos que, em 2016, quando deveria ter ocorrido a 

primeira revisão ordinária segundo o calendário contratual originalmente previsto na clausula 

21.2 do Contrato de Concessão, estava em vigor a intervenção sobre a Concessionária, que 

somente cessou em 2017. Ainda, ao longo dos anos de 2016, 2017 e no início de 2018, como 

narrado anteriormente, as atenções da Concessionária, do Poder Concedente e da ARSEC 

ficaram concentradas em outras questões, relativas principalmente à celebração do 2º Termo 

Aditivo e na execução das obrigações previstas no plano emergencial e 2º Termo Aditivo. 

Nesse sentido, a ARSEC, através de sua Diretoria Executiva, em Reunião Extraordinária 

de 28/06/2019, instaurou o procedimento desta 1ª. RTO, com base nas Clausula 21 – Revisão 

Ordinária, do Contrato de Concessão e na legislação em vigor, considerando, ainda nesse 

contexto, a aprovação do PMSB - Revisado por Decreto Municipal, ocorrida em 27/06/2019. A 

Concessionária então protocolou, junto a ARSEC, o Ofício CE-E-AC/ARSEC-JURIDICO-1-

1031/2019, datado de 16/08/2019, contendo seu pleito de Revisão Ordinária, acompanhado de 

“Relatório Técnico da Primeira Revisão Tarifária da Águas Cuiabá – Avaliação do Equilíbrio 

Econômico – Financeiro”. A ARSEC, em seguida, solicitou por parte da FGV a elaboração de 

análise sobre o pleito de reequilíbrio, o que resultou no relatório “Análise da Avaliação das 

Condições Econômico-financeiras e Técnico-operacionais do Pleito da Concessionária Águas 

Cuiabá e do Poder Concedente”, em relação ao qual este documento se manifesta.   
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3. ERROS DE CÁLCULO 

3.1 Introdução 

O relatório apresentado pela FGV possui uma série de erros de cálculo que geraram uma 

gama de distorções no modelo utilizado para se calcular o montante do desequilíbrio que afetou 

negativamente a Concessionária. Referidos erros foram, inclusive, apontados a representantes 

da ARSEC e da própria FGV em reunião realizada na sede da ARSEC em 13 de fevereiro de 2020. 

Como já mencionado na introdução do documento, esses diversos erros de cálculo 

turvam a compreensão das consequências das premissas, decisões e cenários sugeridos pela 

FGV em seu relatório. 

Em primeiro lugar, a FGV comete vários erros matemáticos no trânsito entre valores em 

“moeda corrente” e valores em “moeda da Proposta Comercial” (maio de 2011), que resultam 

em incorreções tanto no cálculo das receitas, despesas, impostos quanto investimentos. Por 

exemplo: (i) as receitas de água estão em moeda diferente das receitas de esgoto para um 

mesmo ano; (ii) ao não se deflacionar os valores associados ao pagamento da outorga, a FGV 

desconsidera que houve inflação no período passado; (iii) no cálculo dos impostos taxas e 

contribuições (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) o modelo da FGV mistura valores em moeda real e 

nominal para o cálculo da base sobre a qual as alíquotas são aplicadas.  

Ainda, há tabelas com algumas informações erradas e outras corretas, dificultando a 

compreensão da logica matemática do modelo, como no caso do cálculo dos investimentos 

parametrizados relativos à expansão dos serviços de água no 2o Termo Aditivo. Os valores 

considerados nos desembolsos anuais, no fluxo de caixa, estão corretamente deflacionados, 

enquanto os preços unitários dos investimentos dos itens 2.1.6, 2.1.7 e 2.1.8 não foram 

deflacionados, o que gerou diferença a menor de R$ 26.946.908,00, em desfavor da 

Concessionária.  

Ou seja, identificou-se uma série de erros matemáticos na planilha de cálculo da FGV, 

muitos deles associados ao processo de inflacionar e deflacionar os valores que alimentam o 

fluxo de caixa em “moeda da Proposta Comercial” e sobre o qual o equilíbrio do contrato de 

concessão é avaliado. Esse processo de inflacionar e deflacionar, em muitos casos, é 

absolutamente desnecessário uma vez que muitas das variáveis do fluxo de caixa já estão em 

moeda da Proposta Comercial.  
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Nesse sentido, entende-se que o modelo desenvolvido pela FGV tem resultado 

complexo e altamente vulnerável a erros de cálculo, gerando um resultado impreciso e 

equivocado, mostrando-se inadequado para o fim a que se destina. Dada a alta inter-relação 

entre as variáveis que compõem o fluxo de caixa, qualquer erro de cálculo em uma delas tem 

um efeito propagador nas demais variáveis relacionadas o que dificulta a rastreabilidade dos 

ajustes necessários para sua correção.  Nesse sentido, a Concessionaria destaca que os erros 

aqui elencados podem não cobrir a totalidade de equívocos da planilha de cálculo, uma vez que 

a compreensão da lógica de modelo e sua revisão exaustiva seria inexequível no prazo dado para 

sua análise.   

 Nesse sentido, o conjunto de erros de cálculo do modelo apresentado pela FGV dificulta 

o entendimento dos efeitos de qualquer decisão tomada em torno da Revisão Ordinária do 

Contrato de Concessão. Por isso, é indispensável corrigir primeiro os erros do modelo de 

maneira a viabilizar o entendimento adequado pela Concessionária das consequências das 

premissas e decisões sugeridas pela FGV. Sem isso, prejudica-se o próprio direito da 

concessionária de se manifestar e de exercer o direito à ampla defesa na esfera administrativa. 

Esses de erros de cálculo identificados serão detalhados nas próximas seções, 

acompanhados da explicação do que foi realizado pela FGV e de como o cálculo deveria ser feito, 

corretamente, no entendimento da Concessionaria.  

Inicialmente, serão explicados erros relativos ao cálculo das receitas de água e de esgoto 

(item 3.2.1 e seus subitens), à métrica distinta e incorreta para excluir o efeito do ajuste 

represado de 7,01% (item 3.2.2) e seu efeito nominal (item 3.2.3), em receitas complementares 

(item 3.2.4) e abatimentos e cancelamentos (item 3.2.5). 

Em relação às despesas, serão expostos os erros relativos à taxa de outorga fixa (item 

3.3.1), aos caminhões-pipa gratuitos (item 3.3.2), e ao efeito da sazonalidade do consumo sobre 

os gastos supervenientes com bandeira tarifaria (item 3.3.3).  

Quanto aos impostos, taxas e contribuições, serão relatados os erros concernentes ao 

PIS e COFINS (item 3.4.1) e ao IRPJ/CSLL (item 3.4.2). 

Os erros de cálculo dos investimentos serão analisados nos itens 3.5.1 e 3.5.2. Ainda, 

serão discutidos os ajustes realizados na Demonstração de Resultados do Exercício (“DRE”) e no 

fluxo de caixa para eliminar as vulnerabilidades identificadas no modelo da FGV (item 3.6).  Por 
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fim, será exposto o efeito do ajuste nos erros de cálculo (item 3.7) em que caso todos os pontos 

levantados sejam simplesmente corrigidos o aumento tarifário necessário nesta 1ª Revisão 

Tarifária da Águas Cuiabá deveria ser de 15,6489% em termos reais e de 22,6306% nominais 

após a soma da inflação devida pelo reajuste tarifário anual. Esses valores são um claro contraste 

à proposta da FGV para a ARSEC que é de um aumento real de 2,0865% ou 8,2489% nominal.  

 

3.2 Receita  

Conforme já mencionado, o modelo de cálculo escolhido pela FGV para a Revisão 

Ordinária da Águas Cuiabá transita entre valores em “moeda corrente” e em “moeda da 

Proposta Comercial”. Sendo que no caso particular das receitas de agua e esgoto: 

• Os valores em “moeda corrente”, em tese, são em moeda nominal para os anos 

1 ao 9 da Concessão, considerando os índices autorizados ou aplicados do ano 

1 ao 8 a inflação que se estima será autorizada no reajuste tarifário de 2020 

(início do ano 9) de 6,037% -, já dos anos 10 ao 30 os valores estão em moeda 

nominal do 9.  

• Os valores em “moeda da Proposta Comercial” estão, em tese, todos 

deflacionados para valores de maio de 2011, o que faz com que esse fluxo seja 

real. Vale ressaltar que, como correto, a TIR do fluxo de caixa apenas é calculada 

no fluxo em “moeda da Proposta Comercial”, respeitando a TIR resultante do 

processo licitatório que era em termos reais. 

Os indicadores escolhidos para inflacionar e deflacionar os valores foram sempre 

baseados nos índices calculados a partir da fórmula paramétrica de reajuste tarifário em acordo 

com o Contrato de Concessão. Conforme descrito no Relatório da FGV, no período transcorrido 

de 8 anos de Contrato, apenas um aumento tarifário autorizado pela Agência Reguladora não 

foi aplicado, que é um aumento de 7,01% que deveria surtir efeito a partir do 3º ano da 

Concessão e consequentemente nos anos subsequentes. Esse valor não foi aplicado, sendo 

assim, a FGV demonstra entender que existem dois indicadores de inflação a considerar neste 
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processo de Revisão Ordinária: os indicadores “aplicados” e os “autorizados”, cujos valores 

anuais e acumulados estão resumidos na Tabela 1.   

Tabela 1 – Reajustes Tarifários Anuais 
 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 

AUTORIZADO 0,00% 0,00% 
(1+14,890%) 
× (1+7,010%) 
-1 = 22,944% 

8,99% 16,82% 7,77% 0,36% 4,60% 6,037% 

AUTORIZADO 
ACUMULADO 

0,00% 0,00% 22,944% 34,00% 56,53% 68,70% 69,30% 77,09% 87,78% 

APLICADO 0,00% 0,000% 14,890% 8,99% 16,82% 7,77% 0,36% 4,60% 6,037% 

APLICADO 
ACUMULADO 

0,00% 0,00% 14,89% 25,22% 46,28% 57,65% 58,21% 65,49% 75,48% 

Fonte: Planilha de cálculo anexa ao “Produto 02 – Relatório Técnico 1” da FGV, 2020. 

Pelo relatório da FGV fornecido pela ARSEC, nesta 1ª Revisão Ordinária deve-se 

equacionar os impactos econômicos e financeiros da não aplicação dos 7,01% no passado e seus 

efeitos no futuro.  Para isso, propõe indexar as receitas pelo índice aplicado e deflacioná-las pelo 

índice autorizado, buscando assim introduzir no fluxo de caixa real o impacto do não repasse, 

através da diferença de índices. 

No entanto, a avaliação empreendida sobre a memória de cálculo da proposta de 

Revisão Ordinária da FGV identificou uma série de erros associados ao processo de inflacionar 

e deflacionar os valores das receitas que finalmente alimentam o fluxo de caixa em “moeda da 

Proposta Comercial”, como será detalhado a seguir.  

 

3.2.1 Receitas de Água e Esgoto 

Antes de se adentrar nos erros de cálculo específicos das receitas, é importante 

entender qual foi a lógica de cálculo realizado pela FGV em seu modelo de reequilíbrio.  

Para o período realizado (anos 1 e 7), a FGV utilizou os valores de faturamento de água 

e de esgoto registrados mensalmente no relatório FAT015 da Concessionária por ano da 

Concessão. Por isso, está claro que a inflação existente nesses valores é a “aplicada”. 

Para o período projetado (anos 8 ao 30) a FGV adotou métricas distintas para as receitas 

de água e de esgoto. No caso de água os valores “correntes” dos anos 8 e 9 estão na moeda de 
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cada ano, e os valores do ano 10 ao 30 estão em moeda do ano 9.  Já no caso de esgoto os 

valores “correntes” dos anos 8 e 9 estão, ambos, em moeda do ano 7, e os valores do ano 10 ao 

30 estão em moeda do ano 7. Ou seja, os valores correntes das receitas de água e esgoto não 

estão na mesma moeda a partir do ano 7. A explicação do detalhamento do cálculo está 

apresentada separadamente abaixo.  

3.2.1.1 Projeção das Receitas de Águas dos anos 8 ao 30 

A projeção das receitas de água dos anos 8 e 9 em “moeda corrente” (células K35:AG35 

da aba “Receitas”) foram, em resumo, segundo as seguintes fórmulas: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝐴𝑎𝑛𝑜8.𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑇𝑀𝐴𝑃𝐶 × (1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜𝑎𝑛𝑜8) × 𝑉𝑜𝑙𝐹𝑎𝑡𝐴𝑎𝑛𝑜8 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝐴𝑎𝑛𝑜9.𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑇𝑀𝐴𝑃𝐶 × (1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜𝑎𝑛𝑜9) × (1 + 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂) × 𝑉𝑜𝑙𝐹𝑎𝑡𝐴𝑎𝑛𝑜9 

 

Em que, 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝐴𝑎𝑛𝑜8.𝑐𝑜𝑟𝑟 é a receita de água no ano 8 em “moeda corrente” 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝐴𝑎𝑛𝑜9.𝑐𝑜𝑟𝑟 é a receita de água no ano 9 em “moeda corrente” 

𝑇𝑀𝐴𝑃𝐶  é a Tarifa Média de Água da Proposta Comercial de R$ 2,6041, em 
moeda de maio de 2011 

𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜𝑎𝑛𝑜8 é o Índice de Reajuste Autorizado Acumulado até o ano 8, igual a 
77,09% 

𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜𝑎𝑛𝑜9 é o Índice de Reajuste Autorizado Acumulado até o ano 9, igual a 
87,78% 

𝑉𝑜𝑙𝐹𝑎𝑡𝐴𝑎𝑛𝑜𝑡 é o volume faturado de água projetado do ano t 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂 é o percentual de reequilíbrio da Revisão Ordinária do Contrato: 
calculado no modelo da FGV como 8,2489% 

 

A projeção de receitas dos anos 10 a 30 segue a mesma fórmula do ano 9, porém 

utilizando a projeção de volume faturado do respectivo ano. Por essas fórmulas identifica-se 

que as projeções foram realizadas a partir da Tarifa Média de Água (“TMA”) da Proposta 

Comercial (R$ 2,6041, em moeda da Proposta Comercial, de maio de 2011) que, por sua vez, 
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foi indexada pelo índice de reajuste autorizado acumulado. A partir do ano 9, sobre essa tarifa 

incorporou-se o percentual de reequilíbrio da Revisão Ordinária do contrato, calculado no 

modelo da FGV em 8,2489% (célula K1 da aba “FCD”). Por fim, multiplicou-se essa tarifa pelo 

volume faturado de água previsto para cada ano. 

A receita de água do ano 8 em “moeda corrente” considerou o índice de reajuste 

autorizado acumulado até o ano 8 (77,09%) e as receitas de água dos anos 9 ao 30 foram 

indexadas pelo índice de reajuste “autorizado” e acumulado até o ano 9 (87,78%). Nota-se que, 

as receitas de água dos anos 10 ao 30 em “moeda corrente” não consideram nenhuma inflação 

adicional, logo, a projeção das receitas de água em “moeda corrente” dos anos 9 ao 30 está 

toda em moeda do ano 9 – indexada pelo índice de reajuste autorizado.  

Esse fluxo de receitas em “moeda corrente” projetado na aba “Receitas” (células 

K35:AG35) é levado ao fluxo de caixa “em moeda corrente” (células K47:AG47 da aba “FCD”) e 

depois é deflacionado para a “moeda da Proposta Comercial” (células K11:AG11 da aba “FCD”) 

pelos índices de reajustes autorizados acumulados. 

3.2.1.2 Projeção das Receitas de Esgoto dos anos 8 ao 30 

A projeção das receitas de esgoto dos anos 8 ao 30 (células K36:AG36 da aba 

“Receitas”) em “moeda corrente” foi realizada, em resumo, segundo as seguintes fórmulas: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝐸𝑎𝑛𝑜8.𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑇𝑀𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧.𝑎𝑛𝑜7 × 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝐸𝑠𝑔𝑎𝑛𝑜8 × 𝑉𝑜𝑙𝐹𝑎𝑡𝐸𝑎𝑛𝑜8 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝐸𝑎𝑛𝑜9.𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑇𝑀𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧.𝑎𝑛𝑜7 × (1 + 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂) × 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝐸𝑠𝑔𝑎𝑛𝑜𝑡 × 𝑉𝑜𝑙𝐹𝑎𝑡𝐸𝑎𝑛𝑜𝑡 

 

Em que, 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝐸𝑎𝑛𝑜8.𝑐𝑜𝑟𝑟 é a receita de esgoto do ano 8 em “moeda corrente” 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝐸𝑎𝑛𝑜9.𝑐𝑜𝑟𝑟 é a receita de esgoto do ano 9 em “moeda corrente” 

𝑇𝑀𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧.𝑎𝑛𝑜7 é a Tarifa Média de Esgoto realizada no ano 7 de R$ 3,5917, em 
moeda do ano 7 (mai/18 a abr/19) 

𝑇𝑀𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧.𝑎𝑛𝑜7 = 𝐹𝑎𝑡𝐸𝑠𝑔𝑎𝑛𝑜7/(𝑉𝑜𝑙𝐹𝑎𝑡𝐴𝑎𝑛𝑜7 + 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝐸𝑠𝑔𝑎𝑛𝑜7)  

DocuSign Envelope ID: 0181316C-E18F-4620-82BD-41ADA004C0E9



                                                     
 

 

     

17 

𝑉𝑜𝑙𝐹𝑎𝑡𝐸𝑎𝑛𝑜𝑡 é o volume faturado de esgoto projetado do ano t 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝐸𝑠𝑔𝑎𝑛𝑜𝑡 é o índice de atendimento de esgoto do ano t 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂 é o percentual de reequilíbrio da Revisão Ordinária do Contrato 
calculado no modelo da FGV como 8,2489% 

𝐹𝑎𝑡𝐸𝑠𝑔𝑎𝑛𝑜7 é o faturamento de esgoto do ano 7, em moeda do ano 7 

 

Ou seja, a receita de esgoto é projetada a partir da Tarifa Média de Esgoto (“TME”) 

realizada do ano 7 que, por sua vez, é resultado da receita de esgoto realizada no ano 7 (em 

moeda corrente) dividida pelo volume faturado de água aplicado ao índice de cobertura de 

esgoto. Para obter as receitas de esgoto, essa tarifa foi multiplicada pelo volume faturado de 

água e pela meta de cobertura de esgoto. A partir do ano 9, considerou-se sobre esse valor a 

aplicação do percentual de reequilíbrio da Revisão Ordinária do contrato, de 8,2489%. Nota-se 

que, ao fluxo de receitas de esgoto em “moeda corrente” não foi adicionada nenhuma inflação 

a partir do ano 8, logo, toda a projeção de receitas de esgoto a partir do ano 8 em “moeda 

corrente” está em moeda do ano 7 – indexada pelo índice de reajuste aplicado, de 58,21%.  

Sendo assim, o modelo da FGV deveria ser ajustado para considerar as receitas de  esgoto, 

sempre na mesma moeda que as receitas de água. 

Esse fluxo de receitas em moeda do ano 7 é levado ao fluxo de caixa “em moeda 

corrente” (células K48:AG49 da aba “FCD”) e depois é deflacionado para a “moeda da Proposta 

Comercial” (células K12:AG13 da aba “FCD”) pelos índices de inflação autorizados e acumulados 

até o ano 9. Ou seja, é deflacionado por um período maior do que foi indexado.   

Adicionalmente, destaca-se que não há homogeneidade de critérios e parâmetros de 

projeção das receitas de água e de esgoto. No caso de água a projeção da receita é feita a partir 

da TMA da Proposta Comercial indexada pelos índices acumulados, procedimento esse que é o 

correto; já na projeção da receita de esgoto, diferentemente da de água, utiliza-se a TME 

calculada a partir da divisão da receita verificada no ano 7 por um volume estimado de esgoto 

faturado, já que nem sequer é o volume faturado de esgoto. Esse procedimento está errado, 

tanto sob o ponto de vista financeiro quanto pelo contratual, pois a projeção das receitas de 
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esgoto também deveria ser com base na TME da Proposta Comercial (TME= O,9 × TMA), e não 

de uma estimativa.  

3.2.1.3 Interpretação do Índice de Reposicionamento Tarifário: 𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓𝑹𝑶   

Sobre o 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂, a FGV entende que o valor de 8,2489% calculado a partir do ano 9 

inclui a inflação estimada do ano 9 (de 6,0370%) e que, por tanto, o aumento real da RO seria 

de apenas 2,0865%1. Esse entendimento está resumido no trecho a seguir do Relatório da FGV. 

O percentual de reequilíbrio do contrato necessário para se restabelecer 

a sua TIR original de 11,57% é de 2,0865% no cenário 15 selecionado. Somando-

se este percentual ao reajuste ordinário anual calculado, seguindo a fórmula 

paramétrica do contrato de 6,0370% (a ser aprovado em 2020, referente ao ciclo 

2018/2019), tem-se um percentual de 8,2489%, a ser aplicado para o 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (Produto 02 – 

Relatório Técnico 1, pág. 6) 

A seguir se mostrará que esse entendimento quanto ao 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂 está absolutamente 

errado para as duas projeções de receitas (água e esgoto), mas o erro é diferente em cada uma 

delas.  

No caso de água: as receitas foram primeiramente indexadas até o ano 9 e depois 

desindexadas a moeda da Proposta Comercial (maio/2011) pelo mesmo índice, ou seja, o 

𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓𝑹𝑶 é um aumento real, e não nominal como diz a FGV.  

No caso de esgoto: as receitas foram indexadas até o não 7 e depois deflacionadas até 

a data da Proposta Comercial, considerando que a índice de reajuste acumulado até o ano 9, ou 

seja, as receitas de esgoto foram deflacionadas por 2 anos a mais do que foram indexadas. Com 

isso o 𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓𝑹𝑶 em esgoto considera um aumento nominal que inclui a inflação do ano 8 e 9, 

e não só a do ano 9 como diz a FGV.  

Entende-se, portanto, que a interpretação do valor do 𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓𝑹𝑶, que é o resultado 

principal do modelo do reequilíbrio, está completamente equivocada. 

 

1 2,0865% = (1+8,2489%) ÷ (1+6,0370%) – 1  
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Como pode ser verificado, grande parte dos erros de cálculo advém do processo de 

indexar e deflacionar, sendo que não há necessidade de trabalhar com valores nominais para o 

cálculo do reequilíbrio do contrato, pois ele deve ser feito em moeda da Proposta Comercial e 

no final ser levado à moeda da data de aplicação. 

3.2.1.4 Equacionamento da defasagem inflacionária 

Sobre a forma de incorporar o efeito da defasagem inflacionária de 7,01%, a avaliação 

dos cálculos empreendidos mostrou que a FGV buscou considerar esse impacto por meio das 

diferenças entre os índices de inflação “autorizado” (que inclui os 7,01%) em relação ao 

“aplicado” (sem os 7,01%) acumulados. Esse entendimento está claro no trecho a seguir. 

Deflator - o deflator utilizado nas projeções do presente estudo assume 

os valores dos reajustes tarifários calculados, segundo a fórmula paramétrica 

do contrato, incluindo-se o índice adicional de 7,01% autorizado pela AMAES, 

a partir do Ano 3 da Concessão, porém, não aplicado em função de decisão 

judicial motivada pela Ação Civil Pública – ACP, já mencionada anteriormente, 

uma vez que o Deflator deve refletir a moeda contratual resultante da aplicação 

da fórmula paramétrica de reajuste. (Produto 02 – Relatório Técnico 1, pág. 285) 

Além disso, a FGV informa ter considerado o desequilíbrio de 7,01% nos anos 3 ao 30 

e que isto corrigiria tanto o efeito do desequilíbrio passado (anos 1 ao 7), quanto o efeito futuro 

(anos 8 ao 30), como pode ser observado nos trechos do relatório:  

Em qualquer das alternativas possíveis, (“manter” ou “rever”), a decisão 

anterior da AMAES, o modelo desenvolvido pela equipe da FGV, possibilita o 

cálculo e os impactos dele decorrentes para a recomposição do reequilíbrio 

contratual. Mantendo-se a decisão anterior da AMAES, os valores são calculados 

em moeda corrente e em moeda contratual e incorporados à DRE e FCD do 

modelo. Revendo-se a decisão anterior da AMAES, os valores são anulados no 

modelo e não incorporados na DRE e FCD de reequilíbrio contratual. 

Considerando-se a alternativa de manutenção da decisão anterior, os 

valores e os impactos são lançados no DRE e FCD para os anos de 3 a 30, sendo 

os anos de 3 a 7 já realizados. O Quadro 1.8.4.1 adiante apresenta os valores do 

desequilíbrio passado (Anos 1 a 30 realizados e calculados). (Produto 02 – 

Relatório Técnico 1, pág. 62) 
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O impacto de não aplicação na tarifa dos 7,01% citados anteriormente 

a partir do Ano 3, além do desequilíbrio passado, gera um efeito de segunda 

ordem, relacionado ao desequilíbrio futuro, que foi incorporado ao FCD de 

forma a anular os efeitos de desequilíbrio tarifário futuro. 

Considerando a metodologia adotada para o modelo desenvolvido, no 

valor encontrado já estão inclusos eventuais desequilíbrios causados pela falta 

de aplicação do valor percentual de 7,01% pactuado à época, sendo que os 

valores a serem encontrados estão previstos para serem aplicados a partir de 

maio de 2020 (Início do Ano 9 da Concessão). (Produto 02 – Relatório Técnico 1, 

pág. 63) 

No entanto, como se mostrará a seguir, essa pretensão teórica não foi totalmente 

implementada no modelo de cálculo. Mais adiante, na seção 3.2.3, será evidenciado que essa 

forma de cálculo é incompleta, pois o valor de 7,01% considera apenas o impacto real. No 

entanto, como os 7,01% não foram aplicados até hoje, sobre esse desequilíbrio deve ser 

incorporada a perda de inflação do período e o custo financeiro associado a essa perda 

inflacionária – baseada na Taxa Interna de Retorno (TIR) da Proposta Comercial (11,57%). 

Conforme apresentado anteriormente, a receita de água em “moeda corrente” do ano 

8, calculada pela FGV (aba “Receitas, célula K35), foi indexada pelo índice de reajuste autorizado 

acumulado até o ano 8 (77,09%). Já as receitas de água em “moeda corrente” dos anos 9 ao 30 

(aba “Receitas, células L35:AG35) foram indexadas pelo índice de reajuste autorizado 

acumulado até o ano 9 (87,78%). Para deflacionar essas receitas de água em “moeda corrente” 

para “moeda da Proposta Comercial”, a FGV considerou os índices de inflação autorizados – o 

mesmo índice.  

A Tabela 2 apresenta a comparação entre (A) a inflação acumulada contida na TMA 

utilizada pela FGV para calcular as receitas de água dos anos 1 ao 30 em “moeda corrente” e (B) 

a inflação acumulada utilizada para deflacionar a TMA para “moeda da Proposta Comercial”. 
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Tabela 2 – Comparação entre inflação acumulada utilizada pela FGV no cálculo das Receitas 
de Água 

  
Inflação contida na TMA em 

"moeda corrente" (A) 

Inflação utilizada para deflacionar 
a TMA para "moeda da Proposta 

Comercial" (B) 

Diferença 
Percentual 

𝟏+𝑩

𝟏+𝑨
− 𝟏 

  Acumulada 

Ano 1 0,00% 0,00% 0,00% 

Ano 2 0,00% 0,00% 0,00% 

Ano 3 14,89% 22,94% 7,01% 

Ano 4 25,22% 34,00% 7,01% 

Ano 5 46,28% 56,53% 7,01% 

Ano 6 57,65% 68,70% 7,01% 

Ano 7 58,21% 69,30% 7,01% 

Ano 8 77,09% 77,09% 0,00% 

Ano 9 87,78% 87,78% 0,00% 

Ano 10 - 30 87,78% 87,78% 0,00% 

 

A avaliação dos dados da Tabela 2 identifica os dois erros no cálculo realizado pela FGV 

para projetar as receitas de água dos anos 8 ao 30: 

(i) o 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂 apresenta efeitos reais (acima da inflação do ano 9 e não 

incluindo ela), como já foi explicado na seção anterior, e; 

(ii) o desequilíbrio de 7,01% foi considerado apenas nas receitas dos anos 3 a 

7, sem durar até o ano 30, como indica o relatório da FGV.  

Se o 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂 fosse ter efeitos nominais da inflação do ano 9, a “inflação contida na 

TMA em "moeda corrente" (A)” seria 6,0370% menor que a “inflação utilizada para deflacionar 

a TMA para "moeda da Proposta Comercial" (B)”, o que não é verificado. Isso prova que o 

reequilíbrio calculado nas tarifas de água é em termos reais e não nominais, como indicado na 

seção anterior. 

Já para a incorporação do desequilíbrio da referida ACP, como a TMA do período 

projetado (anos 8-30) é inflacionada e deflacionada pelo mesmo índice, essa incorporação não 

ocorre. Ou seja, a diferença de índices deixa de ser de 7,01% para ser 0%. Caso a TMA da 

Proposta Comercial tivesse sido inflacionada pelos índices “aplicados” e deflacionada pelos 
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“autorizados” essa diferença de 7,01% apareceria na Tabela 2. Fica claro, portanto, que o 

modelo da FGV não inclui o equacionamento da defasagem inflacionária de 7,01% no futuro 

na receita de água, contrariamente ao que indica o relatório da Fundação. 

Já nas receitas de esgoto dos anos 8 ao 30, conforme apresentado anteriormente, em 

“moeda corrente” (células K36:AG36 da aba “Receitas”) foi realizada a partir da tarifa média de 

esgoto (TME) do ano 7. Por sua vez, a partir do ano 9 considerou-se sobre esse valor a aplicação 

do 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂, de 8,2496%. Dessa forma, verifica-se que as receitas de esgoto dos anos 8 ao 30 

estimadas na aba “Receitas” (células K36:AG36) estão em moeda do ano 7 (indexadas pelo 

índice de reajuste aplicado). Para deflacionar essas receitas de esgoto em “moeda corrente” 

para “moeda da Proposta Comercial”, a FGV considerou os índices de reajuste autorizados.  

Tal diferença também pode ser compreendida através da Tabela 3, que compara (A) a 

inflação contida na TME utilizada pela FGV para calcular as receitas de esgoto dos anos 1 ao 30 

em “moeda corrente” com (B) a inflação utilizada para deflacionar a TME para “moeda da 

Proposta Comercial”. 

Tabela 3 – Comparação entre inflação acumulada utilizada pela FGV no cálculo das Receitas 
de Esgoto 

  
Inflação contida na TME em 

"moeda corrente" (A) 

Inflação utilizada para deflacionar 
a TME para "moeda da Proposta 

Comercial" (B) 

Diferença 
Percentual 

𝟏+𝑩

𝟏+𝑨
− 𝟏 

  Acumulada 

Ano 1 0,00% 0,00% 0,00% 

Ano 2 0,00% 0,00% 0,00% 

Ano 3 14,89% 22,94% 7,01% 

Ano 4 25,22% 34,00% 7,01% 

Ano 5 46,28% 56,53% 7,01% 

Ano 6 57,65% 68,70% 7,01% 

Ano 7 58,21% 69,30% 7,01% 

Ano 8 58,21% 77,09% 11,93% 

Ano 9 58,21% 87,78% 18,69% 

Ano 10 - 30 58,21% 87,78% 18,69% 

 

DocuSign Envelope ID: 0181316C-E18F-4620-82BD-41ADA004C0E9



                                                     
 

 

     

23 

A avaliação da Tabela 3 identifica o erro no cálculo realizado pela FGV para projetar as 

receitas de esgoto dos anos 8 ao 30: (i) o 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑅𝑂 apresenta efeitos nominais, mas, 

diferentemente do entendimento da FGV, incorpora as inflações dos anos 8 (4,60%) e 9 

(6,037%), além do efeito real da Revisão Ordinária.  

Já o desequilíbrio relativo à defasagem inflacionária em 7,01% nos anos 8 ao 30 está 

considerado e composto com a ausência de inflação. Os 18,69% identificados na Tabela 3 são, 

portanto, resultado da composição de dois índices de inflação e do 7,01%, conforme a fórmula 

abaixo: 

18,69% = (1 + 4,60%) × (1 + 6,037%) × (1 + 7,01%) − 1 

Novamente, fica claro que o modelo da FGV não equaciona corretamente a defasagem 

inflacionária em 7,01% contrariamente ao que indica o relatório da Fundação. 

 

3.2.2 Métrica distinta para excluir o efeito do ajuste represado de 7,01% 

Segundo informado pela FGV, o desequilíbrio de 7,01% foi considerado entre os anos 3 

e 30. No entanto, conforme já apresentado, há vários erros de cálculos. 

No entanto, na planilha de cálculo anexada ao relatório técnico da FGV verifica-se que 

existe a opção de equacionar ou não o desequilíbrio da defasagem inflacionária de 7,01% nesta 

revisão ordinária (célula D10 da aba “Premissas”). Caso seja considerado “Sim”, a planilha passa 

a incorporar o efeito deste item. Do contrário, em tese, ele é retirado do cálculo (células 

F62:AG62 da aba “DRE” e F45:AG45 da aba “FCD”).  

Ao avaliar o cálculo deste desequilíbrio, verifica-se que a forma de calcular a sua inclusão 

no modelo foi diferente da forma de calcular a sua retirada (células F62:AG2 da aba “DRE”) – em 

caso de ser selecionada a opção “Não”.  

• No cálculo da inclusão do desequilíbrio, conforme já explicado, o seu 

equacionamento foi feito, em tese, através da diferenciação entre o índice 

utilizado para inflacionar e o índice utilizado para deflacionar os valores a partir 

do ano 3.  
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• Para calcular a retirada do desequilíbrio, a FGV aplicou 7,01% (células F62:AG2 

da aba “DRE”) sobre as receitas totais (água + esgoto + serviços) em “moeda 

corrente” dos anos 3 ao 30. O cálculo em “moeda da Proposta Comercial” é feito 

através da deflação dos valores em “moeda corrente” pelo índice de reajuste 

autorizado. 

Ao analisar as planilhas, observa-se que há diferenças de métrica utilizada para incluir e 

excluir o desequilíbrio de 7,01%, a saber.  

No modelo da FGV, o cálculo dos impostos (PIS, Cofins, Imposto de Renda e Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido), da outorga variável (5% da arrecadação total), da fiscalização (1,5% 

da receita líquida) e da inadimplência é realizado em abas distintas das abas “DRE” e “FCD”. 

Esses cálculos têm como referência as mesmas receitas nominais verificadas que alimentam a 

aba “DRE”. O desequilíbrio pelo atraso na concessão dos reajustes (X% das receitas totais) 

também é calculado sobre as receitas totais de água, esgoto e serviços, mas na aba “DRE”. O 

resultado disso é que o cálculo da retirada do desequilíbrio de 7,01%, realizado diretamente 

na aba “DRE”, afetou somente as receitas totais e, portanto, não tem efeito sobre as demais 

variáveis que tem relação com as receitas (Cofins, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido, da outorga variável, taxa de fiscalização e da inadimplência).  

Por outro lado, o cálculo da inclusão do desequilíbrio de 7,01% afetou, além das receitas 

totais, todas as variáveis que têm relação com as essas receitas, pois: 

• Todos os itens que possuem relação com a receita foram calculados em moeda 

nominal com base no índice de reajuste aplicado; e 

• Por conseguinte, esses valores foram deflacionados pelo índice de reajuste 

autorizado. 

Analisando somente este tema, entende-se que a retirada do desequilíbrio estaria 

subestimada em relação ao efeito em cadeia da forma de inclusão - utilizado somente em caso 

da opção “Não” ser selecionada na aba “Premissas”. Porém, como o efeito da inclusão não foi 

calculado para água dos anos 8 ao 30, o resultado é que a retirada do pleito gera um impacto 

maior que a sua inclusão. Isso, em conjunto com os demais erros de cálculo, traz uma falsa 
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impressão quanto ao impacto da possibilidade de considerar, ou não, a inclusão dos 7,01% na 

1ª Revisão Ordinária da Águas Cuiabá. Trata-se de um claro exemplo do que já se disse na 

Introdução ao presente trabalho. 

 

3.2.3 Efeito nominal da defasagem inflacionária 

Como já apresentado, a FGV interpretou que ao considerar a diferença de indicadores 

inflação “autorizado” (que inclui os 7,01%) em relação ao “aplicado” (sem os 7,01%) estaria 

incorporando ao cálculo todo o efeito da não aplicação dos 7,01% devidos por efeito do no 

repasse da inflação passada. 

Entende-se que esse cálculo é incompleto, pois não incorpora das perdas em moeda 

corrente pelo não repasse tarifário. Isso ocorre uma vez que, sobre a receita 7,01% maior, no 

ano seguinte e nos sucessivos, seria aplicado o índice de reajuste tarifário anual.  

A diferença pode ser entendida ao observar a diferença em pontos percentuais da 

inflação acumulada “autorizada” e a “aplicada” da Tabela 4. Ela é sempre maior que 7,01% e é 

crescente no tempo, pois a receita perdida em termos nominais no ano 3 perde todo o acumulo 

de inflação dos anos posteriores e até o ano 9. Isso, apesar da diferença percentual ser sempre 

7,01%.   

Tabela 4 – Reajustes Tarifários Anuais 
 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 

Autorizado 0,00% 0,00% 22,94% 8,99% 16,82% 7,77% 0,36% 4,60% 6,037% 

Autorizado 
Acumulado (A) 

0,00% 0,00% 22,94% 34,00% 56,53% 68,70% 69,30% 77,09% 87,78% 

Aplicado 0,00% 0,000% 14,89% 8,99% 16,82% 7,77% 0,36% 4,60% 6,037% 

Aplicado 
Acumulado (B) 

0,00% 0,00% 14,89% 25,22% 46,28% 57,65% 58,21% 65,49% 75,48% 

(A) - (B)  0,00% 0,00% 8,05% 8,78% 10,25% 11,05% 11,09% 11,60% 12,30% 

(1+A)/(1+B)-1 - - 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 7,01% 

Fonte: Planilha de cálculo anexa ao “Produto 02 – Relatório Técnico 1” da FGV, 2020. 

Sendo assim, como entende-se que o cenário da 1ª Revisão Ordinária envolve encerrar 

o acúmulo de passivos a partir do ano 9, no modelo da FGV ajustado aos erros de cálculo, as 

perdas nominais foram calculadas apenas dos anos 3 ao 8 pela seguinte fórmula: 
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𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡 × (
𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜𝑎𝑛𝑜 9

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜𝑎𝑛𝑜 𝑡
− 1) 

Em que: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡 é a perda nominal no ano t pelo não repasse de 7,01% 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡 é a perda real no ano t pelo não repasse de 7,01% 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜𝑎𝑛𝑜 𝑡 é a inflação autorizada do ano t 

 

3.2.4 Receitas com Serviços Complementares 

Em relação às Receitas com Serviços Complementares, verifica-se que as receitas com 

acordos de cooperação técnica, estão consideradas em duplicidade. Ao utilizar a totalidade das 

Receitas com Serviços Complementares verificadas, a FGV já está repassando aos usuários as 

receitas obtidas com serviços para empresas do ramo imobiliário. E, em outro momento de 

cálculo, na avaliação dos investimentos, essas receitas com acordos de cooperação técnica são 

novamente reduzidas.  

Nota-se ainda que, conforme trecho abaixo, a FGV e a ARSEC têm o conhecimento que 

entre as Receitas com Serviços Complementares estão as receitas com empreiteiros, logo, não 

seria esperado que essa inconsistência fosse verificada.  

A revisão do PMSB 2019, já havia identificado a ocorrência desses 

acordos com reflexo no aumento de receitas de serviços complementares, sem, 

contudo, estarem os mesmos previstos na listagem de serviços tarifários e que 

motivara o SINDUSCOM a buscar uma solução intermediada junto a ARSEC. Este 

tema depende ainda de instrução normativa regulatória por parte da ARSEC.  

(Produto 02 – Relatório Técnico 1, pág. 276, grifo nosso). 

Sobre a inclusão da projeção de faturamento com empreiteiros, recorda-se que a FGV 

menciona que esse tema deve ser objeto de “instrução normativa regulatória por parte da 

ARSEC” e, por isso, entende-se que não se pretendia projetar a continuidade desse fluxo de 

recebimentos até o final da Concessão na seção de investimentos. Contraditoriamente, porém, 

a consideração de uma média histórica da totalidade de Receitas com Serviços 
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Complementares tem como pressuposto implícito a continuidade de algum nível de 

faturamento de serviços dessa natureza, o que vai contra os princípios do próprio relatório.    

O correto, conforme disposto no item 4.2.1 que trata das contradições internas nesse 

item pela FGV, é considerar que as outras receitas são 2,5% das receitas de água e esgoto, 

conforme previsto na Proposta Comercial, e que os valores das receitas com 

empreendimentos sejam tratados, se couber, no item de investimento. Isto porque as outras 

receitas não são susceptíveis à exatidão – e, logo, à correção de distorções - visto se tratar de 

uma provisão dimensionada como 2,5% das receitas com água e esgoto. Esta é a premissa básica 

original deste item na proposta comercial e deve ser sempre utilizada nas projeções teóricas do 

fluxo de caixa descontado nos momentos de revisão ordinária. Caso contrário, haveria a 

alteração da alocação do risco com outras receitas para o parceiro público. Se, por exemplo, 

seguíssemos a maneira incorreta de modelagem deste item feita pela FGV, e a relação entre as 

outras receitas e as receitas com água e esgoto diminuísse para abaixo de 2,5%, haveria a 

projeção desta linha por um valor inferior a este percentual, o que faria com que a tarifa 

aumentasse em consequência. Em outras palavras, não haveria qualquer incentivo para a 

concessionária gerir para maximizar a prestação de outros serviços porque ele teria uma “receita 

fixa” de 2,5%, fazendo com que o risco da demanda com outros serviços, originalmente alocado 

à Concessionária, passasse a ser alocado ao parceiro público, alterando a matriz de riscos 

original do Contrato de Concessão.  

Por outro lado, ainda existe mais um erro no cálculo do 7,34%: conforme mencionado 

acima, a FGV projetou o faturamento de Receitas com Serviços Complementares considerando 

que serão 7,34% do faturamento total de água e esgoto, seguindo o que se entende ser média 

histórica dos primeiros 7 anos da Concessão.  Essa média histórica considera todos os valores 

em moeda corrente.  

O cálculo da média histórica dos primeiros 7 anos de Contrato de Concessão de 7,34%, 

é verificado na Tabela 5, sendo resultado da divisão da soma dos faturamentos com serviços em 

moeda corrente (R$ 92,3 milhões) pela soma dos faturamentos com água e esgoto em moeda 

corrente (R$ 966,8 milhões + R$ 290,7 milhões = R$ 1.257,5 milhões).  
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Tabela 5 – Faturamento realizado anos 1 ao 7, em moeda corrente – Proposta de 1ª RTO 
FGV/ARSEC 

 Faturamento de 
Serviços 

Faturamento de 
Água 

Faturamento de 
Esgoto 

Fat. Serviços / 
(Água + Esgoto) 

Ano 1 902.818 91.387.938 23.344.588 0,79% 

Ano 2 2.610.235 103.960.034 25.031.180 2,02% 

Ano 3 5.591.187 124.161.533 32.814.066 3,56% 

Ano 4 11.369.577 140.340.690 40.907.425 6,27% 

Ano 5 24.765.743 155.303.462 49.645.955 12,08% 

Ano 6 22.926.367 173.606.780 57.846.121 9,91% 

Ano 7 24.176.726 178.035.812 61.159.598 10,11% 

Soma 92.342.653 966.796.248 290.748.934 7,34% 
Fonte: Planilha de cálculo anexa ao “Produto 02 – Relatório Técnico 1” da FGV, 2020. 

Essa relação percentual, no entanto, não foi constante ao longo dos primeiros 7 anos do 

Contrato – especialmente afetada pelas receitas com acordos de cooperação técnica, como 

ressaltado pelo próprio relatório da FGV – e o uso de valores correntes (e não reais) distorce a 

média histórica em termos percentuais. A Tabela 6, em comparação com a anterior, apresenta 

os valores em termos reais, em moeda da Proposta Comercial.   

Tabela 6 - Faturamento realizado anos 1 ao 7, em moeda da Proposta Comercial – Proposta 
de 1ª RTO FGV/ARSEC 

 Faturamento de 
Serviços 

Faturamento de 
Água 

Faturamento de 
Esgoto 

Fat. Serviços / 
(Água + Esgoto) 

Ano 1 902.818 91.387.938 23.344.588 0,79% 

Ano 2 2.610.235 103.960.034 25.031.180 2,02% 

Ano 3 4.547.759 100.990.488 26.690.300 3,56% 

Ano 4 8.484.985 104.734.644 30.528.741 6,27% 

Ano 5 15.821.255 99.213.481 31.715.636 12,08% 

Ano 6 13.590.233 102.910.183 34.289.876 9,91% 

Ano 7 14.280.010 105.157.048 36.123.984 10,11% 

Soma 60.237.294 708.353.816 207.724.305 6,58% 
Fonte: Planilha de cálculo anexa ao “Produto 02 – Relatório Técnico 1” da FGV, 2020. 

Sendo assim, ainda que não fosse incorreta a consideração dos valores realizados e a 

inclusão das receitas com empreiteiros nas projeções, fica claro que o percentual histórico real 

é 6,58% e não 7,34%.  

Por fim, cabe demonstrar os percentuais de faturamento com Serviços Complementares 

caso sejam desconsideradas as receitas com empreiteiros e a média histórica real de 4,23% na 

Tabela 7. Esse valor é o que se entende ser a real intenção da FGV ao propor o uso dos valores 
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realizados de Receitas com Serviços Complementares no modelo de cálculo, apesar da sua 

inconsistência teórica com as demais considerações e tese central para a 1ª Revisão Ordinária 

da Águas Cuiabá.  

Tabela 7 - Faturamento realizado anos 1 ao 7, com destaque as receitas com empreiteiros 
em moeda da Proposta Comercial – Proposta de 1ª RTO FGV/ARSEC 

 Faturamento de 
Serviços 

Faturamento 
Empreiteiros 

Faturamento de 
Água 

Faturamento de 
Esgoto 

(Serv. – Empr.)/ 
(Água + Esgoto) 

Ano 1 902.818 0 91.387.938 23.344.588 0,79% 

Ano 2 2.610.235 38.891 103.960.034 25.031.180 1,99% 

Ano 3 4.547.759 210.957 100.990.488 26.690.300 2,97% 

Ano 4 8.484.985 791.245 104.734.644 30.528.741 4,57% 

Ano 5 15.821.255 4.012.362 99.213.481 31.715.636 6,30% 

Ano 6 13.590.233 2.508.395 102.910.183 34.289.876 5,20% 

Ano 7 14.280.010 3.477.267 105.157.048 36.123.984 4,93% 

Soma 60.237.294 11.039.117 708.353.816 207.724.305 4,23% 
Fonte: Planilha de cálculo anexa ao “Produto 02 – Relatório Técnico 1” da FGV, 2020. 

 

3.2.5 Abatimentos e Cancelamentos 

Sobre os abatimentos e cancelamentos, o relatório da FGV afirma: 

Não havia informação suficiente à época da elaboração da Proposta 

Comercial da Concessionária dos volumes a serem considerados como 

abatimentos e cancelamentos, sendo assim, a Proposta Comercial foi 

apresentada com base na expertise setorial dos Técnicos da Concessionária. 

(Produto 02 – Relatório Técnico 1, pág. 133, grifo nosso). 

Dado o entendimento da FGV exposto acima e que, conforme será tratado no capítulo 

4 deste relatório, que a tese central da Fundação é que as premissas da Proposta Comercial 

devem prevalecer, o correto, portanto, é utilizar a TMA e a TME da Proposta Comercial para o 

cálculo das receitas. Dessa forma, as discussões sobre os abatimentos e cancelamentos se 

encerram, pois não se busca desvendar a forma como a concessionária utilizou sua “expertise 

setorial” para a projeção de receitas ou compreender o motivo pelo qual a TMA verificada do 

primeiro ano é tão distinta da TMA da Proposta Comercial.  
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Sendo assim, para os ajustes das projeções de receitas de água e esgoto aos erros aqui 

enumerados será utilizada a TMA e TME da Proposta Comercial aplicados aos volumes 

faturados, realizados e projetados, do modelo da FGV.  

3.3 Despesas 

A seguir estão descritos os erros de cálculo em custos e despesas. Em resumo eles são 

decorrentes de (i) não deflacionar a taxa de Outorga Fixa; (ii) um erro de fórmula para o cálculo 

do efeito da distribuição de água gratuita por caminhão pipa; e, (iii) ignorar o efeito de 

sazonalidade do consumo de energia para o cálculo do custo com bandeiras tarifárias.  

3.3.1 Taxa de Outorga Fixa 

No pedido de Revisão Ordinária da Águas Cuiabá, foi considerado, conforme previsto no 

Contrato de Concessão, o pagamento da Outorga Fixa nos valores em moeda corrente de R$ 

115 milhões no Ano 1 e R$ 12,5 milhões no Ano 2 e 3.  Ao considerar esses valores no Fluxo de 

Caixa em moeda real da Proposta Comercial (maio de 2011), procedeu-se à deflação dos valores 

pagos nos anos 2 e 3 pelo INCC, como realizado com todos os demais itens de investimentos.  

A FGV, no entanto, argumentou que: 

A análise da equipe da FGV, entende que esses valores, por não 

sofrerem nenhuma correção para a data de pagamento, sendo os mesmos em 

parcelas fixas e irreajustáveis, os mesmos não devem ser deflacionados. 

(Produto 02 – Relatório Técnico 1, pág. 217) 

A argumentação trazida pela FGV de que “esses valores não sofreram nenhuma 

correção para a data de pagamento”, ao contrário de explicar porque não se deve deflacionar, 

na verdade, reafirma a razão para adotar o procedimento proposto pela Concessionária no 

pedido de Revisão Ordinária. Assim, se a Concessionária pagou no 2º ano do Contrato 

(maio/2013 a abril/2014) o valor de R$ 12,5 milhões, esse montante, em moeda da Proposta 

Comercial (maio/2011), deve ser naturalmente menor dado que a inflação nesse período foi 

positiva, ou seja, há necessidade de deflacioná-lo para expressá-lo na moeda de maio/2011.  

Logo, o procedimento adotado pela Concessionária é o correto. 
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Pelo contrário, se os valores de outorga fixa tivessem a previsão de sofrer correção 

monetária para a data de pagamento é que se deveria manter os valores indicados na Cláusula 

31 do Contrato de Concessão no fluxo de caixa em moeda real, mas esse não é o caso.  Sendo 

assim, o procedimento proposto pela FGV é matematicamente incorreto.  

Por isso, os valores referentes a Outorga Fixa dos anos 2 e 3  devem ser deflacionados 

pelos reajustes aplicados, os valores de Outorga Fixa em moeda nominal e em moeda de maio 

de 2011 são os da Tabela 8. 

Tabela 8 – Outorga Fixa a ser considerada na 1ª RO da Águas Cuiabá 
 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Outorga fixa - MAI/2011 -                    115.000  -                 12.500  -                 10.880  

Outorga fixa -                    115.000  -                 12.500  -                 12.500  

 

3.3.2 Caminhões Pipa gratuitos 

Apesar da FGV não ter considerado em seu cenário de proposta de Revisão Ordinária a 

inclusão do pleito relativo a água distribuída gratuitamente por caminhão pipa, decorrente da 

Lei Municipal nº 5.784/2014, verificou-se que o cálculo proposto para a possível consideração 

desse pleito está errado.  

Nas células D136:AG136 da aba “Despesas” está o cálculo caso esse item seja 

considerado e, nele, as tarifas de água foram trocadas pelas tarifas de esgoto. Ou seja, realizou-

se a seguinte conta: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑃 = 𝑻𝑴𝑬 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑃 + 𝑻𝑴𝑨 × 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑃 

Em que: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑃 é o custo com a distribuição gratuita de água com caminhão pipa 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑃 é o volume de água distribuído gratuitamente 

𝑇𝑀𝐴 é a Tarifa Média de Água realizada  

𝑇𝑀𝐸 é a Tarifa Média de Esgoto, igual a 90% da 𝑇𝑀𝐴 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 é o indicador de atendimento de esgoto no ano 
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Sendo que se entende que a fórmula correta de cálculo deveria ser: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑃 = 𝑻𝑴𝑨 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑃 + 𝑻𝑴𝑬 × 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝐸𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐶𝑃 

 

Adicionalmente ressalta-se que a 𝑻𝑴𝑬 aqui considerada não é igual a 𝑻𝑴𝑬 utilizada 

para a o cálculo e projeção de faturamento de esgoto. Sendo assim, recomenda-se a 

manutenção da coerência interna ao modelo de cálculo aplicando a 𝑇𝑀𝐸 da Proposta 

Comercial, que é igual a 90% da 𝑇𝑀𝐴 vencedora do processo licitatório de R$ 2,6041. 

    

3.3.3 Efeito da sazonalidade do consumo sobre os gastos com bandeira tarifária 

Para o cálculo do efeito dos custos adicionais com bandeiras tarifárias de energia elétrica 

a Águas Cuiabá, em seu pedido de 1ª Revisão Ordinária do Contrato, considerou o custo médio 

por kWh (R$/kWh) adicional de bandeira, verificada por ano da Concessão, incluindo ICMS. Ele 

foi calculado a partir dos custos totais realizados, por ano da Concessão, dividido pelo consumo 

verificado de energia elétrica no mesmo período, dessa forma se internaliza não só o valor das 

bandeiras tarifárias nos meses correspondentes como também a sazonalidade do consumo ao 

longo do ano, uma vez que o demanda de energia não é igual em todos os meses dado que  

depende do consumo de água (que também é sazonal) e das condições climáticas que afetam 

as necessidades de bombeamento nas fontes de abastecimento.  

Como o valor das bandeiras é modificado por mês e não são todos os meses em que elas 

são introduzidas pela ANEEL, no cálculo da Concessionária, esse custo anual por KWh é menor 

nos anos em que houve a baixa ocorrência delas. Uma vez calculado o custo médio adicional por 

bandeia (em R$/Kwh) esse custo unitário com bandeiras foi aplicado aos volumes projetados de 

consumo de energia no modelo de Revisão Ordinária, para manter a coerência com a alocação 

de riscos contratuais.   

Já a FGV, para esse mesmo cálculo de custos adicionais com bandeiras tarifárias de 

energia elétrica adotou um custo médio (em R$/kWh) de bandeiras tarifárias, com ICMS, para 

os meses com bandeira. Esse custo médio foi estimado somando os valores das bandeiras de 
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cada mês (R$/Kwh) dividindo pela quantidade de meses com bandeiras tarifárias no ano, ou 

seja, um cálculo de média simples. Ao proceder dessa forma, a FGV considerou que o consumo 

de energia é igual em todos os meses do ano. O cálculo desse custo unitário médio está 

reproduzido na Tabela 9. 

Tabela 9 – Bandeiras Tarifárias – cálculo FGV 

Ano Cor Mês 
Valor Unitário 

R$/kWh 
Média anual 

(R$/kWh) 

3 Vermelha jan/15 0,030 

0,0425 
3 Vermelha fev/15 0,030 

3 Vermelha mar/15 0,055 

3 Vermelha abr/15 0,055 

4 Vermelha mai/15 0,055 

0,0445 

4 Vermelha jun/15 0,055 

4 Vermelha jul/15 0,055 

4 Vermelha ago/15 0,055 

4 Vermelha set/15 0,045 

4 Vermelha out/15 0,045 

4 Vermelha nov/15 0,045 

4 Vermelha dez/15 0,045 

4 Vermelha jan/16 0,045 

4 Vermelha fev/16 0,030 

4 Amarela mar/16 0,015 

5 Amarela nov/16 0,015 

0,0217 5 Amarela mar/17 0,020 

5 Vermelha abr/17 0,030 

6 Vermelha mai/17 0,030 

0,0307 

6 Amarela jul/17 0,020 

6 Vermelha ago/17 0,030 

6 Amarela set/17 0,020 

6 Vermelha out/17 0,035 

6 Vermelha nov/17 0,050 

6 Vermelha dez/17 0,030 

7 Amarela mai/18 0,010 

0,0386 

7 Vermelha jun/18 0,050 

7 Vermelha jul/18 0,050 

7 Vermelha ago/18 0,050 

7 Vermelha set/18 0,050 

7 Vermelha out/18 0,050 

7 Amarela nov/18 0,010 
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Em seguida, a partir dos volumes projetados pela FGV para o cálculo de consumo de 

energia elétrica por ano, calculou o volume mensal considerando que o consumo é igual em 

todos os meses.  Sobre esse volume médio mensal, aplicou o custo médio de energia com 

bandeiras na quantidade de meses em que as bandeiras perduraram.  

Essa métrica da FGV, no entanto, pressupõe a estabilidade do consumo de energia 

elétrica em todos os meses do ano, o qual não é uma verdade.  Além da sazonalidade natural 

do consumo, o fato gerador das bandeiras tarifárias (necessidade de gerar mais energia por 

meio das térmicas, por baixa capacidade produtiva das hidrelétricas) também traz maior 

necessidade de consumo de energia pela Concessionária, que precisa bombear mais água para 

a população em tempos de calor e seca. Ou seja, o gasto anual com esse componente é maior 

que o que foi estimado pela FGV.   

Esse erro não surge na forma de cálculo do pedido de reequilíbrio da Águas Cuiabá, pois 

o custo unitário anual já considera a variação do custo das bandeiras pela ANEEL assim como o 

efeito da sazonalidade do consumo.  

A partir de todo o exposto, reforça-se que a métrica proposta pela FGV ignora o efeito 

da sazonalidade do consumo de energia elétrica, o que constitui uma falha de cálculo. 

A comparação da Tabela 10 com a Tabela 11 mostra a diferença entre a aplicação do 

cálculo da FGV e o uso do custo anual com bandeiras proposto no pedido de Revisão Ordinária 

da Águas Cuiabá. Enquanto a FGV traz um custo total de R$ 5,3 milhões em moeda de maio de 

2011, o uso do custo por kWh anual mostra um desequilíbrio de R$ 6,9 milhões na mesma 

moeda.   
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Tabela 10 – Bandeiras Tarifárias – cálculo FGV  
Bandeiras tarifárias FGV Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Total  

Consumo MWh (agua + 
esgoto) /ano 

54.198 49.342 44.972 59.633 55.911 371.352 

Consumo médio MWh 
(agua + esgoto) /mês 

4.516 4.112 3.748 4.969 4.659 30.946 

Meses com bandeira 
tarifaria 

4 11 3 7 7 32 

Custo energia com 
bandeiras (R$/ kWh) 

0,04250 0,04450 0,02170 0,03070 0,03860  

Custo energia R$ com 
bandeiras com ICMS 
(1,369863) 

1.051.785 2.757.158 334.209 1.462.905 1.724.575 7.330.633 

Fator de correção pelo 
IPCA para maio 2011 

0,82699 0,75229 0,69738 0,67904 0,64944 0 

Custo energia R$ com 
bandeiras (maio2011) + 
ICMS 

869.815 2.074.187 233.071 993.368 1.120.015 5.290.456 

 

Tabela 11 – Bandeiras Tarifárias – proposta de ajuste no modelo da FGV para a 1ª RTO da 
Águas Cuiabá 

 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Total  

Custo médio anual de 
bandeiras com  ICMS 
(R$/kwh): R$ bandeira 
no ano/consumo anual 

0,04459 0,06337 0,00504 0,02880 0,03377  

Consumo MWh (agua + 
esgoto) /ano 

54.198 49.342 44.972 59.633 55.911 371.352 

Custo anual energia R$ 
com bandeiras com 
ICMS  

2.416.683 3.126.776 226.659 1.717.419 1.888.130 9.375.668 

Fator de correção pelo 
IPCA para maio 2011 

0,82699 0,75229 0,69738 0,67904 0,64944  

Custo energia R$ com 
bandeiras (maio2011) + 
ICMS 

1.998.571 2.352.247 158.067 1.166.193 1.226.235 6.901.313 

 

3.4 Impostos, taxas e contribuições 

Nessa subseção estão explicados os erros de cálculo em impostos, taxas e contribuições. 

A origem dos dois erros identificados tem natureza semelhante: houve uma mistura de valores 

em moeda real e nominal para o cálculo da base sobre as quais as alíquotas são aplicadas, o que 

levou a FGV a superestimar o PIS, Cofins, IRPJ e CSLL.  
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3.4.1 PIS e COFINS 

Para o cálculo do PIS/COFINS, a FGV adotou, como a Concessionária, as premissas da 

Proposta Comercial de obtenção de créditos que são recuperados sobre os custos anuais de 

energia elétrica, produtos químicos, 100% do investimento anual relativo ao sistema de 

abastecimento de água e 50% do investimento anual relativo ao sistema de esgotamento 

sanitário. 

Nota-se que, no modelo da FGV, todos os cálculos que têm as informações de 

investimentos como base utilizam os dados da aba “investimentos” (células G8:AJ10), os quais 

já estão deflacionados para a moeda da Proposta Comercial (maio/2011).  Em consequência, 

os créditos fiscais associados a investimentos estão calculados em moeda de maio de 2011, 

no entanto, no DRE e no fluxo de caixa são considerados, pela própria FGV, como sendo 

calculados em moeda corrente. 

Especificamente quanto ao cálculo dos créditos de PIS/COFINS: (i) na parte associada 

aos custos com energia elétrica e químicos (células D115:AG116 da aba “Despesas”) são 

aplicadas as alíquotas sobre os custos estimados em “moeda corrente”; e (ii) na parte associada 

aos investimentos (células D117:AG118 da aba “Despesas”) as mesmas alíquotas são aplicadas 

sobre os investimentos em “moeda da Proposta Comercial”. Logo, os créditos – que não estão 

na mesma moeda – são considerados no cálculo dos custos totais com PIS e COFINS 

teoricamente em “moeda corrente” (células D119:AG120 da aba “Despesas”) que mais tarde é 

deflacionada para ficar em “moeda da Proposta Comercial”. A consequência desse erro no 

processo de inflacionar e deflacionar os valores faz com que os créditos estejam subestimados 

e, portanto, os custos com PIS/COFINS estão superestimados no modelo de cálculo da FGV.  

 

3.4.2 IRPJ/CSLL 

Para o cálculo de IRPJ e CSLL a FGV aplicou as alíquotas tributarias (25% e 9%, 

respectivamente) sobre o “Resultado antes do IRPJ e CSLL”, que, no caso, é o “Resultado 

Operacional” deduzido das “Depreciações”. A memória de cálculo está na aba DRE (células 

D93:AG94). 
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Conforme ressaltado anteriormente, nota-se que todos os cálculos que têm as 

informações de investimentos como base utilizam os dados consolidados na aba 

“investimentos” (células G8:AJ10), os quais estão deflacionados para a moeda da Proposta 

Comercial (maio/2011). Ou seja, a depreciação associada aos investimentos está calculada em 

moeda real de maio/2011, no entanto, na DRE e no fluxo de caixa são considerados, pela própria 

FGV, como sendo calculadas em moeda corrente.  

Especificamente para o cálculo dos impostos, essa prática fez com que as depreciações 

que são consideradas na DRE “em moeda corrente” fossem calculadas em “moeda da Proposta 

Comercial” na aba “Depreciação” sem que elas tenham sido previamente inflacionadas na aba 

“Despesas” (células D109:AG109).  

Assim, o cálculo do IRPJ e CSLL, que no modelo da FGV é feito nas abas em moeda 

corrente, mistura conceitos em moeda corrente (como é o caso das despesas) e outros 

conceitos em moeda real, o qual é um erro.    

 Em síntese, o valor de “Depreciações” que deduz o “Resultado Operacional” em 

“moeda corrente” está subestimado, o que faz com que a base de cálculo do IRPJ e CSLL 

estejam superestimadas, da mesma forma que esses impostos e contribuições previstos.  

 

3.5 Investimentos  

A seguir estão descritos os erros de cálculo em investimentos. Em resumo eles são 

decorrentes de (i) diferenças entre a soma de alguns desembolsos anuais em relação a 

multiplicação dos custos unitários pelas quantidades totais informadas e (ii) nas melhorias do 

Sistema de Água.  

3.5.1  Expansão dos Serviços de Água e de Esgoto do 2º Termo Aditivo  

O modelo de reequilíbrio da FGV, considera dois tipos de investimentos: (i) os 

parametrizados, relacionados à investimentos cujos custos finais são oriundos da quantificação 

de insumos e parâmetros técnicos multiplicados por um custo unitário, sempre referido à 
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Proposta Comercial (PC); e (ii) os não parametrizados, compostos por investimentos 

apresentados de forma de verba ou global. 

No caso dos investimentos parametrizados do relatório da FGV, constantes dos itens 

2.1.6, 2.1.7 e 2.1.8, oriundos do 2º Termo Aditivo e integrantes do Componente “Expansão dos 

Serviços - Expansão de Água”, os valores totais decorrentes dos produtos dos quantitativos 

pelos custos unitários estão incorretos, a menor, conforme demonstrados na Tabela 12 

apresentada a seguir. 

Tabela 12 – Expansão dos Serviços de Água – Proposta da 1a RTO FGV/ARSEC 

     

       Fonte: Planilha de cálculo anexa ao “Produto 02 – Relatório Técnico 1” da FGV, 2020. 

Os erros de cálculo apontados na planilha implicariam numa diferença a menor de              

R$ 26.946.908,00 na coluna Preço Total. Ocorre que, analisando os investimentos oriundos do 

2º Termo Aditivo, verifica-se que os preços unitários dos investimentos dos itens 2.1.6, 2.1.7 e 

2.1.8 estão incorretos, pois não foram deflacionados pela FGV para serem considerados na 

planilha da 1ª RTO. Ao contrário, os investimentos considerados nos desembolsos anuais, no 

fluxo de caixa, estão corretamente deflacionados. Assim, em uma mesma tabela do modelo de 

cálculo da FGV há informações corretas com outras erradas, o que dificulta a compreensão da 

logica matemática do modelo.   

A Tabela 13 a seguir, apresenta os valores dos custos unitários corretos, caso a FGV 

houvesse deflacionado pelo índice 1,548947 (adotado pela própria fundação). 

 

2 Expansão	dos	serviços Quantidade Unidade Preço	unitário Preço	Total

2.1 Expansão		água 142.407.521														

2.1.1 ETAs 950 l/s 35.000									 33.250.000																	

2.1.2 Reservação 29.900									 m³ 600														 17.940.000																	

2.1.3 Rede	de	distribuiçao	 257.371							 m 120														 30.884.520																	

2.1.4 Ligação	(universalização	hds) 46.710									 un 50																 2.335.500																			

2.1.5 Ligação	completa 40.703									 un 220														 8.954.660																			

2.1.6 Captação	novas	estruturas 1.600											 cv 3.723											 3.845.389																			 5.956.800									

2.1.7 Adução	(AAB,	AAT)	interligações	de	unidades 52.637									 m 1.137											 38.621.368																	 59.848.269							

2.1.8 Elevatórias	e	boosters 3.160											 cv 3.223											 6.576.084																			 10.184.680							

VALORES	

CORRETOS
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Tabela 13 – Expansão dos Serviços de Água – Proposta da 1a RTO FGV/ARSEC com valores 
dos itens do 2º Termo Aditivo deflacionados 

 

Com essa correção dos custos unitários, os valores totais dos itens em questão estão de 

acordo com os que foram considerados nos desembolsos. 

Outro erro de natureza semelhante está no item “2.2.1 Expansão de Esgoto – ETEs”, 

que também é parametrizado. Nele, a multiplicação da quantidade total de capacidade 

expandida de ETE (1.245 l/s) pelo preço unitário de R$ 30.000 não é equivalente a soma dos 

desembolsos projetados para a item (R$ 23.310.000). Ao contrário dos erros anteriores 

identificados que estavam associados ao preço unitário não deflacionado, aqui a quantidade 

total de expansão das ETEs é que está equivocada. Segundo o relatório FGV esse total é de 777 

l/s – e é essa capacidade que é compatível com os desembolsos projetados. Por tanto, a correção 

do erro na planilha se dá pela substituição da quantidade total de expansão da capacidade de 

tratamento de esgotos de 1.245 l/s por 777 l/s.  

 

3.5.2 Melhoria do Sistema Água   

Conforme justificado no Relatório Técnico do pedido de reequilíbrio apresentado pela 

Concessionária, em função das reais condições da concessão no início da operação, foi 

necessária a realização de um significativo programa de obras de recuperação dos sistemas 

existentes. Em decorrência, no componente “1.1 – Melhoria do Sistema ÁGUA”, o pleito de 

reequilíbrio considerou como Investimentos Realizados, nos Anos 1 ao 7, o valor de R$ 

60.849.959,00 (valores comprovados pela aba ITA Anexo 1E e Investimentos, da planilha do 

pleito de reequilíbrio em moeda de maio de 2011). 

2 Expansão	dos	serviços Quantidade Unidade Preço	unitário Preço	Total

2.1 Expansão		água 142.407.521														

2.1.1 ETAs 950 l/s 35.000									 33.250.000																	

2.1.2 Reservação 29.900									 m³ 600														 17.940.000																	

2.1.3 Rede	de	distribuiçao	 257.371							 m 120														 30.884.520																	

2.1.4 Ligação	(universalização	hds) 46.710									 un 50																 2.335.500																			

2.1.5 Ligação	completa 40.703									 un 220														 8.954.660																			

2.1.6 Captação	novas	estruturas 1.600											 cv 2.404											 3.845.389																			

2.1.7 Adução	(AAB,	AAT)	interligações	de	unidades 52.637									 m 734														 38.621.368																	

2.1.8 Elevatórias	e	boosters 3.160											 cv 2.081											 6.576.084																			
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Mesmo com o limite da Proposta Comercial para a rubrica em questão ser de R$ 

81.856.006,00, a FGV só considerou R$ 24.399.724,30 dos investimentos realizados, 

reprogramando o saldo da rubrica (R$ 57.186.281,71) para ser utilizado até o Ano 12. 

Observa-se na planilha do reequilíbrio que a FGV levou em conta, para reconhecimento 

dos valores realizados, os limites das rubricas de cada uma das categorias previstas na Proposta 

Comercial, desconsiderando valores executados a maior. Ocorre que entre as categorias 

previstas de investimentos existe uma denominada “Outras” cujo valor da rubrica, na Proposta 

Comercial, é de R$ 50.000.000,00. Esse item representa 61% do Componente “Melhoria do 

Sistema ÁGUA” e foi previsto para ser desembolsado nos primeiros quatro anos da concessão. 

Entende-se que a inserção de um item genérico, de livre escolha para classificação de 

investimentos realizados e, ainda mais, com essa ordem de grandeza na Proposta Comercial, 

teve por finalidade de possibilitar a realização de qualquer tipo intervenção de melhoria nos 

sistemas de água existentes, impossível de ser prevista, com precisão, no momento de 

apresentação da Proposta Comercial, para que fosse necessário atingir os patamares dos 

parâmetros de desempenho previstos. Com essa abordagem e tendo em vista o critério adotado 

pela FGV de considerar, com absoluto rigor, todos os valores previstos na Proposta Comercial 

(rubricas por categorias e desembolsos projetados), o correto é também considerar o completo 

desembolso do item “Outros”, conforme previsto originalmente na Proposta Comercial, ou 

seja R$ 50 milhões, desembolsados nos primeiros quatro anos da concessão.   

Vale ressaltar ainda que para rubricas genéricas como a do item “Outros”, no 

reconhecimento de valores realizados, é errôneo considerar o menor dos valores entre o 

realizado e a proposta comercial, uma vez que pela alocação de riscos do contrato pela análise 

da FGV, os investimentos executados a mais são ônus da empresa, enquanto que os 

investimentos a menos são um bônus pela eficiência. 

 

3.6 DRE e Fluxo de Caixa em moeda corrente  

Como evidenciado neste capítulo, foram identificados diversos erros no modelo de 

cálculo da FGV em função do processo de inflacionar e deflacionar valores que alimentam a 
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Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE) e o Fluxo de Caixa Descontado (FCD). A Figura 

1 busca resumir a origem das informações e como elas transitam nas diferentes tabelas da 

planilha com o modelo de cálculo da FGV. Na Figura 1 as informações em caixas azuis são as em 

moeda da Proposta Comercial (PC), as em verde são as informações em moeda corrente e a cor 

vermelha  identifica as informações com moedas variadas (ora corrente, ora da Proposta 

Comercial).  

  Figura 1 – Fluxo de informações, com inflação e deflação de valores, no modelo de cálculo 
da FGV, segundo entendimento da Aguas Cuiabá. 

 

 

A partir desse fluxo de informações descrito na Figura 1 fica claro que muitos dados em 

moeda da Proposta Comercial são inflacionados em um ponto da planilha e deflacionados em 

outro, enquanto outros dados em moeda corrente são deflacionados apenas ao final. Esse 

procedimento torna o modelo de cálculo complexo e altamente vulnerável a erros – como de 

fato ocorreu.  

Adicionalmente, conforme foi demonstrado, a DRE e o FCD em “moeda corrente” da 

FGV, na realidade, além dos erros matemáticos, mistura conceitos que estão em moedas de 

distintas datas: (i) os investimentos e depreciação estão em moeda de maio/2011; (ii) o 
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faturamento de esgoto está em moeda indexada até o ano 7 e do ano 8 em diante continua em 

moeda do ano 7; (iii) o faturamento de água e demais parâmetros estão em moeda indexada 

até o ano 9 e, desde o ano 10, são mantidos em moeda do ano 9. Logo, o fluxo “em moeda 

corrente” é deflacionado para moeda da Proposta Comercial, propagando os erros de cálculo.   

Esse sequenciamento de valores ao longo das abas da planilha que compõe o modelo 

de cálculo da FGV faz com que seja desafiadora a empreitada de ajustar o modelo para eliminar 

todas as inconsistências sem cometer novos erros.  

Nesse sentido, entende-se que o melhor é trabalhar apenas em um modelo real em 

preços da Proposta Comercial, deflacionando apenas as pouquíssimas variáveis que estão em 

moeda corrente, lembrando que a maior parte das variáveis são oriundas da própria Proposta 

Comercial.  Uma vez calculado o percentual do desequilíbrio, em moeda de maio/2011, procede-

se a incorporação do ajuste por inflação de todo o período.   

Vale notar que esse procedimento seguido pela FGV, além de não ser praticado nos 

processos de Revisões Tarifaria Ordinárias deste tipo, está dificultando o posicionamento da 

Concessionária, que teve que gastar parte substancial do tempo que lhe foi alocado para 

manifestar para entender o modelo da FGV e tentar corrigir seus diversos erros de cálculo, ao 

invés de poder centrar atenção na manifestação das suas posições.  

A Figura 2 resume o fluxo de informações, com deflação de poucos valores, na proposta 

deste relatório para o ajuste do modelo de cálculo da FGV. Ao realizar essa alteração se buscou 

simplificar o modelo de cálculo e evitar possíveis erros.  
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Figura 2 - Fluxo de informações, com deflação de poucos valores, na proposta de ajuste do 
modelo de cálculo da FGV 

 

 

3.7 Efeito do ajuste dos erros de cálculo 

O resultado apenas do ajuste dos erros de cálculo elencados acima modifica a 

conclusão da proposta de 1ª Revisão Ordinária da FGV e passa-se a ter a necessidade de um 

aumento real das tarifas de água e esgoto da Águas Cuiabá em 15,6489%.  

Quando considerada a inflação estimada para o ano 9, pela fórmula paramétrica do 

Contrato de Concessão esse aumento necessário é de 22,6306%. 
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4. CONTRADIÇÕES INTERNAS AO RELATÓRIO DA FGV  

 

4.1 Introdução  

O relatório da FGV apresenta, ainda, uma série de contradições internas que levaram a 

diversas incorreções na análise realizada do pedido de Revisão Ordinária da Concessionária.  

Saliente-se que a FGV afirma diversas vezes em seu relatório a importância de serem 

respeitadas as premissas da Proposta Comercial, ressaltando, reiteradamente, que seus cálculos 

são realizados “assumindo-se o critério de manutenção de todos os custos unitários que estão 

parametrizados na Proposta Comercial”. Ao estabelecer as premissas de cálculo, por exemplo, 

a FGV diz que (página 15 e 16, grifos nossos):  

“Conforme solicitado no pleito de reequilíbrio desta 1ª. RTO, 

apresentado pela Concessionária, serão respeitadas e assumidas como diretriz 

norteadora as seguintes premissas presentes nas Propostas Técnica e Proposta 

Comercial (Plano de Negócios) da Concessão: 

• Avaliação do equilíbrio por meio do Fluxo de Caixa Descontado 

– FCD;  

• Manutenção da TIR estabelecida durante o processo licitatório 

em 11,57%;  

• Prazo Contratual de 30 anos;  

• Anos da Concessão se iniciam em maio e encerram em abril do 

ano subsequente;  

• Manutenção das premissas da Proposta Comercial; 

• Compensação de eventos positivos e negativos de desequilíbrio 

identificados;  

• Distribuição de ganhos de produtividade;  

• Reavaliação das condições de mercado e das projeções de 

consumo; e  

• Ajuste do Plano de Investimentos com inclusão do 2º. Termo 

Aditivo Contratual.”  
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Entretanto, na prática, a FGV não respeita essa tese, visto que em diferentes momentos 

utiliza os valores realizados, não os da proposta comercial, em evidente inconsistência interna.  

No que diz respeito às receitas com serviços, por exemplo, averiguou-se, a partir da 

avaliação da memória de cálculo, que a FGV, nos anos 1 a 7, considerou as receitas com serviços 

realizadas.  É evidente, pois, que a FGV considerou premissas diferentes da Proposta Comercial, 

a qual pressupunha que as Receitas com Serviços Complementares seriam iguais a 2,5% das 

receitas com serviços de água e esgoto. Com isto, o procedimento adotado pela FGV contradiz 

a tese central da revisão ordinária, adotada em seu próprio relatório, de respeito às premissas 

da Proposta Comercial. 

É importante notar que, em relação ao passado, faz sentido manterem-se as premissas 

da Proposta Comercial, para se evitar a distorção da distribuição de riscos do contrato.2 A 

manutenção da Proposta Comercial tem o impacto de deixar a Concessionária arcar com as 

consequências positivas da sua maior eficiência em relação ao estimado na Proposta Comercial 

e também com os ônus de eventual ineficiência em relação ao estimado. Em relação, por outro 

lado, ao futuro, a partir do ano 9 da concessão, é necessário que a FGV e ARSEC corrijam 

eventuais distorções da Proposta Comercial3, ajustando, por exemplo, os parâmetros de custo 

e de receita à realidade atual, recalculando-se o valor da tarifa, mas mantendo-se a taxa interna 

de retorno estimada na proposta comercial e a alocação de riscos entre as partes. Esse 

procedimento é a forma de limitar os riscos assumidos pelo concessionário ao período entre 

revisões do contrato. É esse o modelo regulatório previsto no Contrato de Concessão e que não 

pode ser ignorado pela ARSEC e FGV.   

 
2 Essas premissas podem, contudo, ser alteradas nos casos em que há evento de desequilíbrio, isso é evento cujo 
risco foi atribuído ao Poder Concedente pelo contrato ou por lei, mas que teve impactos econômico-financeiros 
negativos sobre a Concessionária. É o caso das informações incorretas disponibilizadas pelo Poder Concedente no 
edital sobre o sistema público de saneamento e que deveriam ser consideradas pelos participantes da licitação na 
sua proposta. Uma vez que o sistema estava em condições piores que as informadas, o Concessionário teve que arcar 
com custos além dos estimados. Ora, a inexatidão de informação sobre o sistema disponibilizada no edital é risco do 
Poder Concedente. Logo, nesse caso, caberia ajuste da Proposta Comercial para considerar os custos adicionais que 
a Concessionária teve em virtude da incorreção das informações a respeito do sistema disponibilizadas pelo poder 
público. O pedido de 1ª RTO da Concessionária considerava ajustes nas projeções de mercado e investimentos em 
decorrência desse entendimento de alocação de riscos.    

3 A correção de distorções prevista na Cláusula 21 do Contrato de Concessão deve ser realizada apenas para o futuro 
sob pena também de violar a distribuição de riscos do contrato.  
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Outro exemplo de a contradição relevante deu-se no cálculo pela FGV das despesas com 

produtos químicos. Em primeiro lugar, destaca-se que houve glosa no consumo de Ácido 

Fluossilíssico (flúor) como forma distorcida de penalização da concessionária, sendo 

desconsiderada a existência de instâncias cabíveis para a aplicação de eventual penalidade. Em 

segundo lugar, o relatório promoveu redução do consumo de químicos nos processos de 

esgotamento sanitário, baseando-se em valores realizados e não na Proposta Comercial. 

Ressalte-se que a FGV optou por utilizar valores realizados apenas para promover o ajuste para 

menos desses valores, visto que não considerou os valores realizados a mais no consumo de 

químicos e as alterações dos tipos de químicos que são aplicados no processo produtivo. Isso 

tem impacto de reduzir a tarifa calculada, prejudicando seletivamente a Concessionária. 

Supondo a boa-fé dos envolvidos, isso denota parcialidade.   

Enfim, na proposta de Revisão Ordinária da FGV, ora vale o realizado, ora valem as 

premissas da Proposta Comercial, sem justificava plausível para isso, o que demonstra uma 

inconsistência interna e indica parcialidade evidente. 

No texto a seguir serão expostas contradições relativas a receitas com serviços (item 

4.2.1), a despesas com químicos (item 4.3.1) e à questão dos seguros e garantias (item 4.3.2), 

bem como, no que diz respeito aos investimentos, à modificação da relação metros/ ligação de 

redes de água e de esgoto (item 4.4.1); à alteração da relação total de redes totais feitas por 

empreiteiros e pela concessionária (item 4.4.2); à redução da quantidade inicial de rede de água 

para renovação (item 4.4.3), e aos recursos adicionais oriundos do 2º Termo Aditivo (item 4.4.5). 

Por fim, será destacado o efeito do ajuste das contradições internas (item 4.5) em que caso 

todos os pontos levantados sejam corrigidos junto com os erros de cálculo o aumento tarifário 

necessário nesta 1ª Revisão Tarifária da Águas Cuiabá deveria ser de 25,8570% em termos reais 

e de 33,4570% nominais após a soma da inflação devida pelo reajuste tarifário anual. Esses 

valores são um contraste ainda maior à proposta da FGV para a ARSEC que é de um aumento 

real de 2,0865% ou 8,2489% nominal. 
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4.2 Receitas  

4.2.1 Receitas com Serviços Complementares 

O Relatório da FGV, feito sob a supervisão da ARSEC, explica as premissas teóricas 

adotadas e busca descrever os cálculos realizados. No caso das Receitas com Serviços 

Complementares, não há nenhuma explicação para os valores considerados – apenas informa-

se genericamente junto a outros itens de projeção que “As Tabelas 3.3.1 e 3.3.2 a seguir, 

apresentam a projeção do Faturamento, Evasão e Arrecadação inserida no pleito da 1ª. RTO, 

elaborado pela equipe da FGV, considerando-se como fonte de informações a planilha 

apresentada pela Concessionária.” (Produto 02 – Relatório Técnico 1, pág. 137).  

A avaliação da memória de cálculo, por sua vez, permite elucidar o procedimento 

adotado pela FGV: 

o Nos anos 1 ao 7 (células D33:J33 da aba “Receitas”) foram consideradas as Receitas 

com Serviços, segundo os valores realizados. Nota-se que esses valores, em moeda 

corrente, são os registrados no relatório FAT015 da Concessionária por ano da 

Concessão.   

o Nos anos 8 ao 30 (células K33:AG33 da aba “Receitas”): foi considerado 7,34% do 

faturamento de água e esgoto, que é a relação entre faturamento com serviços e 

faturamento de água e esgoto verificado nos anos 1 ao 7, utilizando ambos os 

faturamentos em moeda corrente.  

Nota-se, no entanto, que a escolha da FGV foi considerar premissas diferentes da 

Proposta Comercial, que pressupunha que as Receitas com Serviços Complementares seriam 

iguais a 2,5% das receitas com serviços de água e esgoto. Com isto, o procedimento adotado 

pela FGV é contraditório com a tese básica da Revisão Ordinária, a qual persegue as premissas 

da Proposta Comercial, pois entende-se que a alocação de riscos nesse ponto é clara e que as 

receitas a mais ou a menos obtidas são riscos da Concessionária.  

Sendo assim, reitera-se que a metodologia correta a ser seguida na presente Revisão 

Ordinária do Contrato de Concessão, para manter a alocação de riscos nele prevista, é 

considerar que as Receitas com Serviços Complementares são 2,5% das receitas com água e 
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esgoto ao longo de todo o período da Concessão, conforme previsto na Proposta Comercial, e 

o repasse aos usuários das receitas em acordos de cooperação técnica que não estavam 

previstos na época do processo licitatório.  

4.3 Despesas  

4.3.1 Químicos  

Para a projeção de consumo de produtos químicos nos processos de tratamento de água 

e de esgoto a FGV optou pelas seguintes premissas: 

• Para Sulfato de Alumínio, Polímero Floculante, Cloro Gás e Cal Hidratada no 

processo de tratamento de água a manutenção das premissas da Proposta 

Comercial, ajustando o total consumido pelas novas projeções de volumes de 

água tratada. 

• Para Ácido Fluossilíssico (flúor) a desconsideração do seu uso nos primeiros 6 

anos da Concessão, sob o argumento que esse produto não foi aplicado no 

período. Para os demais anos, foram aplicadas as projeções conforme a 

Proposta Comercial, ajustando o total consumido pelas novas projeções de 

volumes de água tratada.  

• Para Hipoclorito de Sódio, nos anos 1 ao 7, os consumos específicos da Proposta 

Comercial não foram aplicados aos volumes de esgoto conforme a Proposta 

Comercial, mas a uma outra medida de vazão. Ressalta-se que o relatório da 

FGV não traz explicação para a origem destas vazões, sendo apenas 

identificadas na planilha com memória de cálculo. Para os demais anos (8 ao 

30), foram aplicadas as projeções conforme a Proposta Comercial, ajustando o 

total consumido pelas novas projeções de volumes de esgotos. 

• Para Polímero para Lodo e Cal Hidratada previstas para o uso no processo de 

tratamento de esgotos, considerou-se a sua inutilização nos anos 1 ao 7 do 

Contrato, pois a ARSEC identificou a não aplicação destes no processo 

produtivo. Para os demais anos, foram aplicadas as projeções conforme a 
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Proposta Comercial, ajustando o total consumido pelas novas projeções de 

volumes de esgotos.  

Primeiramente, ressalta-se que é irrelevante para efeito descrição na planilha do 

modelo de Revisão Ordinária quais produtos químicos foram efetivamente usados, os seus 

quantitativos e o preço pelo qual a Concessionária os adquiriu. Isso porque, para preservar a 

distribuição de riscos contratual, em relação aos eventos passados, o modelo usado para a 

Revisão Ordinária do Contrato de Concessão deve manter as premissas da Proposta Comercial. 

Portanto, não é cabível a alteração da identidade, dos quantitativos ou do preço dos produtos 

químicos previstos na Proposta Comercial, sob pena de contradição nas premissas adotadas pela 

FGV e de descumprimento da distribuição de riscos do contrato.4  

Apesar da tese central do relatório da FGV ser que devem ser respeitadas as premissas 

da Proposta Comercial, nota-se a opção de redução dos consumos de alguns dos produtos 

químicos projetados a partir do efetivamente gasto pela Concessionária é contraditória. Ainda 

que essa avaliação proposta fizesse sentido dentro das premissas da FGV para a 1ª Revisão 

Ordinária ela foi apenas parcial e no sentido de reduzir a projeção de custos, pois não estão 

considerados os ajustes a mais de outros conceitos de custos que são aplicados no processo 

produtivo.  

Assim, na proposta de Revisão Ordinária da FGV, ora vale o realizado, ora valem as 

premissas da Proposta Comercial, o que demonstra o uso inadequado dos dados para que o 

resultado seja o menor para o concessionário, independente de que, para isto, a matriz de 

risco do contrato de concessão e a modelagem econômico-financeira sejam desrespeitados.  

Por isso, reitera-se que, para manter a coerência interna, devem ser mantidas as 

premissas da Proposta Comercial em todos os químicos, independentemente da real aplicação 

deles, ou não.  

Finalmente, ressalta-se que a alocação de riscos do Contrato permite, caso a ARSEC 

entenda cabível, alterar no modelo os consumos esperados para os próximos anos da concessão, 

 
4 Se eventualmente houve descumprimento de qualquer obrigação da concessionária em relação ao tratamento de 
água ou esgoto, esse descumprimento deve ser apurado por meio de processo administrativo específico, para 
eventual aplicação das penalidades previstas em lei ou contrato.   
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cumprindo o seu dever, previsto no Contrato de Concessão na Clausula 21.1, de corrigir 

distorções em relação a custos por ocasião da Revisão Ordinária. Esse ajuste poderia ser, 

inclusive, feito para todos os itens de custos a partir do ano 9, quando será concluída a 1ª RTO 

e será iniciado novo ciclo tarifário.  

4.3.2 Seguros e garantias 

No pedido de 1ª Revisão Ordinária da Águas Cuiabá, seguiu-se a premissa de que serão 

ajustadas todas as distorções da Proposta Comercial, conforme Cláusula 21 do Contrato de 

Concessão. E, entre elas, estão os seguros e garantias, que parecem estar superestimados em 

relação ao que é razoável a partir dos preços de mercado obtidos nos seguros contratados pela 

Concessionária.  

Apesar da FGV ter a premissa básica de proposta de Revisão Ordinária completamente 

diferente do pedido da Concessionária, em que não haveria espaço para ajustar as distorções, a 

proposta de cálculo de ajuste dos seguros e garantias da Águas Cuiabá foi completamente 

replicada no modelo realizado para a ARSEC. Esse “aceite” da FGV, no entanto, não foi associado 

a uma coerência interna com as demais considerações realizadas no relatório.  

Se a FGV entende que deveriam ser consertadas as distorções da Proposta Comercial ao 

avaliar quanto gastaria com seguros e garantias, outras distorções também deveriam ser 

igualmente corrigidas. Entre as distorções de avaliação da concessionária no momento do 

processo licitatório que estão presentes no pedido de 1ª Revisão Ordinária da Águas Cuiabá e 

que a FGV recusou ajuste se encontram: (i) o ajuste no indicador de perdas do início do Contrato, 

(ii) a consideração do coeficiente de infiltração no cálculo do volume de esgoto coletado e (iii) 

os investimentos históricos e futuros necessários para atender as necessidades de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Cuiabá nos termos contratuais.  

Parafraseando a linha de argumentação da FGV trazida na página 93 de seu relatório 

para negar o pedido de ajuste na trajetória original de Perdas5, pode-se afirmar que “a alteração 

 
5 “A alteração da trajetória no arquivo base de referência (Proposta Comercial), implica em redução da TIR 

contratual de 11,57% para 11,12%, o que evidentemente não pode ser atendida sob pena de descaracterizar a 
proposta vencedora e até mesmo a licitação” (Produto 02 – Relatório 1, pág. 93) 

DocuSign Envelope ID: 0181316C-E18F-4620-82BD-41ADA004C0E9



                                                     
 

 

     

51 

da trajetória de seguros e garantias no arquivo base de referência (Proposta Comercial), implica 

em aumento da TIR contratual de 11,57% para 11,80%, o que evidentemente não pode ser 

atendida sob pena de descaracterizar a proposta vencedora e até mesmo a licitação”.  

Sendo assim, não pode ser aceitável por parte da FGV a consideração ambígua entre 

o ajuste da projeção de seguros e garantias, sem o correspondente ajuste em outras premissas 

de cálculo originadas no processo licitatório.  A redução do valor de seguros e garantias 

aumentaria a TIR da Proposta Comercial, e essa avaliação foi ocultada pela FGV. 

4.4 Investimentos  

4.4.1 Modificação da relação metros por ligação de redes de água e de esgoto  

Um dos investimentos parametrizados dentro do modelo da Proposta Comercial e da 

proposta de 1ª RTO se refere às expansões de redes de água e de esgoto. A relação de metros 

de rede de água ou esgoto por nova ligação possibilita a definição das ampliações das redes na 

medida em que são multiplicadas pelo acréscimo do número de ligações de água ou de esgoto. 

Sendo que, o acréscimo de número de ligações de água ou de esgoto é projetado pela população 

atendida (população urbana x índice de atendimento) multiplicada pela quantidade de 

habitantes por domicílio.  

Na Proposta Comercial a relação Metros de Rede/Ligação para ÁGUA, decresce de 18,69 

no Ano 1 para 14,84 no ano 30 e a relação Metros de Rede/Ligação para ESGOTOS, cresce de 

10,78 no Ano 1 para 12,00 no ano 30.  Essa tendência diferente na relação de rede total/ligação 

total de água e esgoto se deve que o serviço de água estava praticamente universalizado no 

início na concessão e o acréscimo de rede é para atender o crescimento vegetativo e vertical da 

área urbana, com isso a extensão média de rede de água por cada nova ligação (do ano 1 ao 30) 

é em média de 6,5 metros. Já no caso do esgoto, onde o serviço não está universalizado é 

necessário expandir as redes a áreas menos concentradas onde a extensão de rede por nova 

ligação é na média de 12,49 metros durante o período da concessão   

Essas premissas de projeção da Proposta Comercial, no entanto, não foram seguidas 

pela FGV, sendo que essa prática é contraditória com a tese central da Fundação que as 

premissas estabelecidas na Proposta Comercial devem ser observadas no modelo de Revisão 
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Ordinária. A Tabela 14  demonstra, para todo o período da concessão, o não alinhamento da 

FGV às diretrizes da Proposta Comercial. 

Tabela 14 – Relação rede total por ligação total de água e de esgoto para projeção de 
expansão de redes 

Ano 
Rede de Água por  

Ligações totais de Água 
Rede de Esgoto por  

Ligações totais de Esgoto 

PC FGV PC FGV 

1 18,69 14,77 10,78 11,64 

2 18,69 13,99 10,78 11,38 

3 18,50 14,27 10,78 11,55 

4 18,36 13,99 10,78 11,44 

5 18,23 14,07 12,05 12,46 

6 18,09 14,04 12,06 12,32 

7 17,96 13,92 12,06 12,74 

8 17,82 13,90 12,06 12,70 

9 17,69 13,84 12,06 12,65 

10 17,55 13,78 12,05 12,59 

11 17,42 13,72 12,06 12,54 

12 17,28 13,66 12,05 12,48 

13 17,15 13,60 12,06 12,43 

14 17,01 13,54 12,06 12,37 

15 16,88 13,48 12,05 12,32 

16 16,74 13,42 12,05 12,26 

17 16,61 13,36 12,05 12,21 

18 16,47 13,30 12,06 12,15 

19 16,34 13,24 12,05 12,10 

20 16,20 13,18 12,00 12,04 

21 16,07 13,12 12,00 11,99 

22 15,93 13,06 12,00 11,93 

23 15,80 13,01 12,00 11,89 

24 15,66 12,96 12,00 11,84 

25 15,53 12,91 12,00 11,80 

26 15,39 12,87 12,00 11,76 

27 15,26 12,83 12,00 11,72 

28 15,12 12,79 12,00 11,69 

29 14,99 12,76 12,00 11,66 

30 14,84 12,73 12,00 11,63 
Fonte: SIGLASUL. 

Conforme pode ser verificado na tabela anterior, as relações extensão de redes de água 

e de esgotos por ligação de água e de esgotos, respectivamente, resultante do modelo da FGV 

são diferentes das previstas pela Proposta Comercial. Para os primeiros 7 anos, a FGV considerou 
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a ampliação real da rede e, a partir do ano 8, utilizou outro critério de metros de redes por 

ligação, cujo cálculo não é explícito.  

O correto, para calcular a expansão das redes de água e de esgoto respeitando as 

premissas da Proposta Comercial é calcular primeiro a relação, ano a ano, entre rede 

incremental por ligação incremental de água e esgoto da Proposta Comercial e logo multiplicar 

pelo aumento de ligações de cada ano indicada no PMSB de 2019. 

A Tabela 15 apresenta as relações existentes na Proposta Comercial.  
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Tabela 15 – Relação incremento de rede por incremento de ligações de água e de esgoto da 
Proposta Comercial  

Ano 
Incremento 
de Rede de 

Água (A) 

Incremento 
de Ligações 
de Água (B) 

(A) / (B) 
Incremento 
de Rede de 
Esgoto (C) 

Incremento 
de Ligações 

de Esgoto (D) 
(C) / (D) 

1 37.726 0 0 0 0 0,00 

2 37.726 2.019 18,69 0 0 0,00 

3 9.167 2.045 4,48 8.992 834 10,78 

4 16.870 2.073 8,14 59.965 5.561 10,78 

5 16.802 2.100 8,00 252.025 13.573 18,57 

6 16.739 2.128 7,87 167.794 13.919 12,06 

7 16.669 2.156 7,73 172.051 14.272 12,06 

8 16.598 2.184 7,60 176.390 14.632 12,06 

9 16.515 2.213 7,46 180.813 14.999 12,06 

10 16.430 2.242 7,33 185.325 15.373 12,06 

11 16.338 2.272 7,19 127.970 10.616 12,06 

12 16.243 2.302 7,06 70.816 5.874 12,06 

13 16.146 2.332 6,92 27.505 2.282 12,06 

14 16.036 2.363 6,79 27.870 2.312 12,06 

15 15.928 2.394 6,65 28.237 2.342 12,06 

16 15.812 2.426 6,52 28.612 2.373 12,06 

17 15.687 2.458 6,38 28.987 2.405 12,06 

18 15.558 2.490 6,25 29.372 2.437 12,05 

19 15.421 2.523 6,11 29.761 2.469 12,06 

20 15.279 2.557 5,98 19.594 2.501 7,83 

21 15.132 2.590 5,84 30.410 2.534 12,00 

22 14.981 2.625 5,71 30.815 2.568 12,00 

23 14.815 2.659 5,57 31.220 2.602 12,00 

24 14.649 2.694 5,44 31.628 2.636 12,00 

25 14.472 2.730 5,30 32.051 2.671 12,00 

26 14.289 2.766 5,17 32.473 2.706 12,00 

27 14.100 2.802 5,03 32.902 2.742 12,00 

28 13.905 2.840 4,90 33.335 2.778 12,00 

29 13.699 2.877 4,76 33.775 2.815 12,00 

30 10.121 2.915 3,47 34.222 2.852 12,00 
Fonte: SIGLASUL.  

A partir das duas opções de possibilidade de manutenção das premissas da Proposta 

Comercial para a projeção de expansão de redes de água e de esgoto avaliou-se o resultado de 

considerar cada uma. Assim, identificou-se que a premissa de rede total por ligação total, 

quando aplicada a nova projeção de ligações, alterada pela taxa de crescimento populacional 

trazida pelo PMSB de 2019, gera um decrescimento da expansão de redes, o que vai contra a 

lógica técnico-operacional.  
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Portanto, para manter as premissas da Proposta Comercial e a razoabilidade técnica o 

correto é calcular o acréscimo de rede considerando os paramentos originais de forma a não 

alterar a matriz de alocação de risco. Nesse sentido, é necessário calcular o incremento de 

ligações da projeção ajustada ao PMSB de 2019 e a relação incremento de rede/incremento 

ligações da Proposta Comercial. A partir desses dados, a rede total do ano t é resultado da soma 

da rede total do ano t-1 mais o incremento de rede estimado para o ano t.  O incremento de 

rede de cada ano é calculado considerando o acréscimo de ligações, que surge da projeção de 

mercado, pela relação metros/nova ligação da Proposta Comercial. Como ponto de partida (ano 

1), utiliza-se a rede total da Proposta. 

O resultado do ajuste leva a mudança do incremento total de rede de água a ser 

executado na Concessão de 452,2 km para 572,9 km. Em redes de esgotos, a correção da 

inconsistência traz a necessidade de incremento de 1.582,2 km de redes de esgoto em 

comparação com 1.557,3 km propostos pela FGV.  Ou seja, o uso dessa premissa inconsistente 

pela FGV reduz o incremento de rede de água em 120,6 km e de esgoto em 24,8 km.  

 

4.4.2 Alteração da relação de redes e ligações novas totais feitas por empreiteiros e pela 

concessionária 

A previsão da Proposta Comercial é que a responsabilidade pela execução das redes de 

água entre Concessionária e empreendimentos imobiliários é igual a, 50% para cada; no caso 

dos investimentos de esgotos a responsabilidade é de 60% para a concessionária e 40% para os 

Empreendimentos Imobiliários. Já na projeção de novas ligações, a Proposta Comercial traz que 

a Concessionária é responsável por 60% das novas ligações de água e 80% das novas ligações de 

esgoto, ficando o restante a cargo dos empreendimentos imobiliários.  

Essas premissas estabelecidas na Proposta Comercial, conforme o entendimento da FGV 

da matriz de riscos contratuais deveriam ser observadas do modelo de Revisão Ordinária, no 

entanto, não foram respeitadas pela FGV em sua proposta, conforme descrito a seguir: 

▪ Partindo dos investimentos em redes de água realizados nos primeiros 7 anos, a FGV 

reprojetou a extensão das redes de água a ser implantada durante o período do 
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contrato, considerando a relação de execução da Proposta Comercial apenas nos anos 

8 ao 30. Assim, no período completo, o modelo da FGV considera que 57% das redes 

são executadas pela concessionária e 43% executada por empreendimentos imobiliários 

particulares; esses percentuais não atendem aos parâmetros estabelecidos pela 

Proposta Comercial, que estabelece responsabilidades iguais entre Concessionária e 

Particulares pela execução de redes de água (50% x 50%); 

▪ Partindo dos investimentos em redes de esgoto realizados nos primeiros 7 anos, a FGV 

reprojetou a extensão das redes de esgotos a ser implantada durante o período da 

concessão, considerando a rede existente no ano 1, o modelo definiu um acréscimo de 

1.557 km, sendo 50% executados pela concessionária e 50% executada por 

empreendimentos imobiliários particulares; esses percentuais também não atendem 

aos parâmetros estabelecidos pela Proposta Comercial, que estabelece as 

responsabilidades da Concessionária e Particulares pela execução de redes de esgotos  

em 60% e 40%, respectivamente. 

▪ A partir dos investimentos realizados em novas ligações de água nos primeiros 7 anos, 

a FGV reprojetou a expansão de ligações totais, com um incremento de 62,1 mil ligações 

nos 30 anos de contrato. Destas, 40,7 mil, ou 66%, estão sob a responsabilidade da 

Concessionária, o que é diferente das premissas originais da Proposta Comercial de 60% 

para a Concessionária e 40% para os empreendimentos imobiliários.  

▪ A partir dos investimentos realizados em novas ligações de esgoto nos primeiros 7 anos, 

a FGV reprojetou a expansão de ligações totais, com um incremento de 133,9 mil 

ligações de esgoto nos 30 anos de contrato. Destas, 96,4 mil, ou 72%, estão sob a 

responsabilidade da Concessionária, o que é diferente das premissas originais da 

Proposta Comercial de 80% para a Concessionária e 20% para os empreendimentos 

imobiliários.  

Como demonstrado, o modelo de reequilíbrio apresentado pela FGV não atende, mais 

uma vez, os parâmetros básicos estabelecidos pela Proposta Comercial, no caso em questão, o 

percentual de responsabilidade de execução das redes e ligações de água e de esgotos, por 

origem. Sendo assim, o correto para manter as premissas da Proposta Comercial é considerar a 
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relação original durante todo o período da Concessão (anos 1-30), independente do 

efetivamente realizado.  

4.4.3 Renovação da rede de água e esgoto e substituição de hidrômetros 

Tendo em vista os dados constantes da Proposta Comercial, a renovação prevista 

inicialmente para o sistema de distribuição de água equivale a 36,85% da rede existente, 

considerando a substituição de 1.052.656 metros, para um universo de 2.856.912 metros. 

Em função da menor renovação de rede nos primeiros anos da concessão, e também da 

extensão da rede de água levantada por ocasião da execução dos serviços de cadastro técnico 

da empresa (2.253.858 metros), a FGV, com base em um “novo planejamento realizado”, mas 

cujo detalhamento está omisso, reduziu o quantitativo de renovação de redes para 802.780 

metros. 

Essa decisão da FGV não respeita as premissas estabelecidas na Proposta Comercial, na 

medida em que o percentual de renovação previsto na Proposta Comercial de 36,85% é 

reduzido para 35,61%, e contraria a própria tese de manter os parâmetros originais. 

Adicionalmente, se altera a quantidade total de rede de água (de 2.856.912 metros para 

2.253.858 metros) modificando as premissas de cálculo da Proposta Comercial e 

consequentemente a alocação de risco inicial.    

Novamente há aqui quebra da distribuição de riscos contratual. Além disso, há 

descumprimento da obrigação de justificar a razão da mudança de premissa e de explicitar como 

foi realizado o “novo planejamento”.  

Nesse sentido, para manter a consistência interna das premissas do relatório da FGV 

deve ser considerado, no modelo de reequilíbrio, a substituição de 1.052.656 metros de rede 

de água, conforme os paramentos previstos na Proposta Comercial.  

Outra premissa de substituição que não é seguida é a de substituição de hidrômetros, 

pois a FGV considerou o quantitativo substituído pela Concessionária e só aplicou as premissas 

da Proposta Comercial a partir do ano 8. Por isso, para manter as premissas originais, como 

entende a FGV, a substituição de hidrômetros deve considerar os quantitativos parametrizados 

durante todo o período do Contrato.  
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A Tabela 16 a seguir apresenta um resumo da alteração dos quantitativos entre a 

Proposta da FGV e a que resulta de considerar as premissas da Proposta Comercial, tanto em 

redes quanto em hidrômetros e ligações. 

Tabela 16 – Resumo da alteração dos quantitativos – FGV e Premissas da Proposta Comercial  

Descrição FGV (1-30) 
Nova Proposta - 

Premissas PC (1-30) 

Ligações 

Ligações de água total 212.576 212.576 

Ligações de esgoto total 193.444 193.444 

Incremento de ligações de água 62.101 59.946 

Incremento de Ligações de Esgoto 133.922 133.922 

Substituição de ligações de água 84.985 22.210 

Substituição de ligações de esgoto 15.986 20.234 

Substituição de hidrômetros 565.343 548.587 

Redes 

Rede de água total 2.706.092 3.429.789 

Rede de esgoto total 2.249.949 2.263.231 

Incremento total da rede de água 452.234 572.877 

    Concessionária 257.371 286.435 

    Empreiteiros 194.863 286.435 

Incremento total da rede de esgoto 1.557.339 1.582.214 

    Concessionária 784.742 949.328 

    Empreiteiros 772.597 632.886 

Substituição de rede de água 802.780 1.093.932 

Substituição de rede de esgoto 139.288 154.453 

Fonte: SIGLASUL.  

 

4.4.4 Dedução das receitas advindas de acordo de cooperação técnica. 

O ajuste necessário para manter as premissas da Proposta Comercial descritos nos itens 

4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 implica que as redes executadas pela Concessionária em serviço aos 

empreiteiros deixe de estar relacionadas nos investimentos, portanto, sem seus custos 

associados. Sendo assim, como o modelo da Proposta Comercial não considera os custos com 

as redes feitas (ou pagas) pelos empreiteiros, não se pode considerar as receitas obtidas com 

eles na forma de acordos de cooperação técnica.  

Nesse sentido, deve-se excluir as receitas advindas de acordo de cooperação técnica, do 

fluxo de caixa da FGV, como redutor de investimentos. 
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4.4.5 Recursos adicionais oriundos do 2º Termo Aditivo  

Com relação aos investimentos, o pedido de Revisão Ordinária apresentado pela 

Concessionária, considerou como base: (i) os investimentos realizados no período do 1º ao 6º 

ano e (ii) no período entre 7º ao 30º ano, os investimentos estabelecidos pelo Plano Diretor de 

Água e Esgotos (PDAE), que inclui o Plano Emergencial definido no 2º Termo Aditivo, no valor 

de R$ 223,9 milhões, uma vez que a realidade se mostrou diferente da considerada na Edital e 

no momento da elaboração da Proposta Comercial e que seria na 1ª RTO o momento para 

corrigir as distorções e incorporar os impactos do aditivo contratual. Por sua vez, a modelagem 

de investimentos da FGV foi desenvolvida, exclusivamente, tomando por base a Proposta 

Comercial (itens, quantitativos e custos unitários), adicionada de investimentos 

complementares constantes das exigências do 2º Termo Aditivo (Anexo III – Cronograma 

Financeiro) e distorções de mercado identificadas no PMSB de 2019, com valores de dezembro 

2016, convertidos para a moeda de maio de 2011. 

Com essa abordagem, a FGV incorporou na planilha original da Proposta Comercial, oito 

itens adicionais, com investimentos oriundos do 2º Termo Aditivo, cujo detalhamento consta da 

Tabela 17, apresentada a seguir: 
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Tabela 17 – Recursos Remanejados do 2º TA – Proposta da 1a RTO FGV/ARSEC 

     

            Fonte: Planilha de cálculo anexa ao “Produto 02 – Relatório Técnico 1” da FGV, 2020. 

Com base nos valores constantes da Tabela 17, deve ser destacado que a FGV não 

explicita qual critério adotou para a seleção dos investimentos remanejados do 2º Termo 

Aditivo, cujo valor total representa apenas 19% do montante global previsto no 2º Termo 

Aditivo - Anexo III – Cronograma Financeiro (que tem o valor total de R$ 1.120.400.000,00 – 

valor de dezembro/2016). Em seu relatório (página 207), a FGV destaca apenas que “entre as 

exigências de investimentos inseridas no contexto do 2º TAC, poucas podem e devem ser 

consideradas como adicionais, visto que a maioria delas na verdade tratam de recompor as 

exigências inicialmente pactuadas nas metas do Contrato de Concessão e cujo cumprimento não 

estava sendo alcançado ...”. Essa consideração é uma clara contradição às premissas da proposta 

de 1ª RTO da FGV, pois há uma utilização parcial dos valores, sendo que o valor do 2º Termo 

Aditivo deve ser considerado integralmente para o período de ano 6 ao 12 da Concessão.  

Adicionalmente, cabe ressaltar que o investimento complementar considerado no item 

3.2.5 – Estações Elevatórias de Esgotos, está equivocadamente alocado no Componente de 

Renovação Esgoto, uma vez que o sistema de esgotamento sanitário se encontra, ainda, em fase 

de implantação, não requerendo, portanto, investimentos dessa natureza. Por conseguinte, a 

Investimentos Quantidade Unidade Preço	unitário Preço	total

1.2 Melhorias	sistema	esgoto

1.2.3 Melhoria	do	sistema	existente 0 36.205.752																	

2.1 Expansão		água

2.1.4 Ligação	(universalização	Hds) 46.710									 un 50																 2.335.500																			

2.1.6 Captação	novas	estruturas 1.600											 cv 3.723											 3.845.389																			

2.1.7 Adução	(AAB,	AAT)	interligações	de	unidades 52.637									 m 1.137											 38.621.368																	

2.1.8 Elevatórias	e	boosters 3.160											 cv 3.223											 6.576.084																			

2.2 Expansão	esgoto

2.2.5 Linhas	de	recalque 0 13.601.526																	

3.2 Renovação	esgoto

3.2.5 Estações	elevatórias	de	esgoto 0 18.579.204																	

4. Estudos	e	projetos

4.6 Automação	e	combate	a	perdas 1 vb 28.111.295	 18.148.649																	

TOTAL	DOS	RECURSOS	REMANEJADOS	DO	2°	TERMO	ADITIVO 137.913.472														
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alocação mais adequada desse recurso financeiro adicional deverá ser no Componente 

Expansão de Esgotos.   

 

4.5 Efeito do ajuste das contradições internas 

O resultado do ajuste dos erros de cálculo somados às correções das inconsistências 

internas da FGV elencadas neste capítulo6, em conjunto, modificam a conclusão da proposta 

de 1ª Revisão Ordinária da FGV e passa-se a ter a necessidade de um aumento real das tarifas 

de água e esgoto da Águas Cuiabá em 25,8570%. Quando considerada a inflação devida pela 

fórmula paramétrica do Contrato de Concessão esse aumento necessário é de 33,4570%.  

Essas diferenças chamativas demonstram que o modelo de cálculo apresentado pela 

FGV precisa ser ajustado e corrigido, para depois avaliar o impacto das premissas consideradas.  

Esse resultado, no entanto, é dado apenas pelo ajuste dos erros de cálculo e de 

premissas identificados no exímio tempo disponibilizado para análise da Concessionária. Sendo 

assim, ressalta-se que, em função do já citado entrelaçamento dos erros e da propagação destes 

erros no trabalho da FGV, a análise mais exaustiva do modelo e das premissas consideradas pela 

FGV em seu estudo podem levar a identificação de novos pontos de crítica e sugestões de 

ajustes.  

 

  

 
6 Aqui não está considerado o impacto da inclusão de todos os valores de investimentos dispostos no 2º 

Termo Aditivo.  
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5. OMISSÕES DA PROPOSTA DA FGV DE REVISÃO ORDINÁRIA  

5.1 Introdução 

A doutrina jurídica mais tradicional costuma limitar o conceito de equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos públicos à “relação estabelecida inicialmente pelas partes entre os 

encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto 

do ajuste”.7 Dentro dessa visão, a proposta apresentada em licitação é o que estabiliza o 

conjunto de benefícios, ônus, receitas e custos do contrato administrativo, formando a chamada 

equação econômico-financeira do contrato.  

A visão tradicional merece, no entanto, alguns reparos, pois, nas práticas relacionadas a 

contratos de concessão, a doutrina especializada destaca a relevância de se considerar a 

alocação de riscos como parte da equação econômico-financeira do contrato.8 Essa 

preocupação decorre da constatação de que contratos de concessão são, em essência, 

instrumentos de alocação de riscos. Os benefícios e prejuízos que as partes contratantes 

experimentam ao longo de uma concessão estão diretamente relacionados à forma pela qual os 

riscos contratuais são alocados e geridos. Diante disso, pode-se dizer que o equilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão é representado pela manutenção dos termos 

da equação composta, por um lado, pela remuneração da concessionária e, por outro lado, pelos 

encargos e riscos por ela assumidos. 

O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão 

é amplamente reconhecido às partes contratantes. No âmbito da relação contratual, é comum 

que se estabeleçam uma série de mecanismos e procedimentos para a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em casos de ocorrência de eventos 

de desequilíbrio. Esse conjunto de regras e disposições que garantem a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão compõe aquilo que chamamos de 

“sistema de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro”, uma das partes mais importantes 

 
7 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 199. No mesmo sentido, 
Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 593-594. 

8 Ver a respeito: RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs – Melhores Práticas em Licitações e Contratos de 
Concessão. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 101-103.  
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dos contratos de concessão, em grande medida devido à relevância desse instituto para a 

viabilização das contratações públicas de longo prazo.  

O sistema de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro tem a importante função 

de estabelecer mecanismos para a realização de compensações econômicas e/ou financeiras à 

parte que foi atingida pelas consequências da materialização de risco que não lhe foi alocado, 

atuando como o braço operacional da matriz de riscos contratual. Ele atende à necessidade 

contratual de assegurar que uma das partes do contrato não seja atingida (positiva ou 

negativamente) pelas consequências de eventos ou circunstâncias que materializam risco 

alocado à outra parte. Em contrapartida, se a materialização do risco produzir efeitos sobre a 

parte à qual ele foi alocado, não será possível falar em desequilíbrio, pois as condições e, 

consequentemente, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato estarão preservados.  

Normalmente, a análise acerca da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de 

um contrato de concessão é balizada pelas premissas e condições consideradas pelo licitante 

vencedor no plano de negócios que orientou a elaboração de sua proposta na licitação. Esse 

documento representa, para fins regulatórios, o contrato em estado de equilíbrio econômico-

financeiro. É com base nele que será possível mensurar o desequilíbrio gerado à equação 

econômico-financeira contratual, assim como avaliar as formas de se realizar o seu reequilíbrio, 

recolocando a parte afetada pelo desequilíbrio na mesma situação econômica e financeira em 

que se encontrava anteriormente.9 No presente caso, verifica-se que a vinculação ao Plano de 

Negócios constante da Proposta Comercial apresentada na Licitação foi adotada pelo Contrato 

de Concessão, em suas Cláusulas 19 e 21.  

Nesse contexto, o ideal é que a alocação de riscos seja detalhadamente veiculada pelo 

contrato. Contudo, ainda que o contrato não seja claro quanto à distribuição de riscos e 

responsabilidades pelas suas consequências, a estruturação e distribuição das obrigações de 

cada uma das partes, em cotejo com as determinações legais, permitem inferir qual parte é a 

responsável pelas consequências da concretização de determinado risco. Isso só é possível 

porque as condições e premissas originalmente pactuadas entre as partes orientam a 

 
9 Para maiores detalhes, Cf. RIBEIRO, Mauricio Portugal. Concessões e PPPs: melhores práticas em 
licitações e contratos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 105-109.  
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elaboração das propostas econômicas na licitação e, com a assinatura do contrato, a proposta 

vencedora da licitação passa a compor sua equação econômico-financeira.  

Assim, a determinação das responsabilidades de cada contratante deve ser aferida 

sempre em vista das condições originalmente pactuadas e das determinações legais aplicáveis 

a cada um dos riscos da concessão. São essas condições e premissas que, aliadas às obrigações 

previstas em contrato, constituem a matriz de riscos da contratação e servem de referência para 

avaliação da ocorrência de eventos de desequilíbrio.  

Os eventos de desequilíbrio devem ser avaliados segundo a lógica de alocação de riscos 

contratuais e extracontratuais (ou legais), sendo essa última categoria dividida, ainda, em riscos 

ordinários e extraordinários.  

Os riscos contratuais são aqueles que foram disciplinados expressamente pelo contrato, 

alocando-os de parte a parte. O não cumprimento da matriz contratual constitui inexecução 

contratual. Quando essa inexecução é imputada ao Poder Público contratante temos aquilo que 

a doutrina tradicional do direito administrativo chama de fato da Administração10 e quando a 

inexecução é do contratado fala-se em descumprimento contratual.  

Quanto aos riscos extracontratuais, podemos dividi-los em (i) riscos ordinários, que são 

os inerentes a todo negócio jurídico, e atribuídos ao particular contratado, e (ii) riscos 

extraordinários, que são aqueles que decorrem de eventos imprevisíveis ou previsíveis, mas de 

consequências incalculáveis, que são legalmente atribuídos à Administração contratante. Por 

essa classificação, que tem como principal fundamento legal o art. 65, inciso II, “d”, da Lei 

Federal nº 8.666/1993, a concessionária é responsável pelos riscos ordinários cujos efeitos 

possam ser calculados e o poder concedente pelos riscos ordinários cujas consequências não 

 
10 O Contrato de Concessão usa a expressão “ato da Administração” para se referir a tal instituto. 
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possam ser calculadas, e os extraordinários, que são categorizados em teoria da imprevisão11, 

fato do príncipe12 e caso fortuito ou de força maior13. 

No presente caso, o próprio Contrato de Concessão expressamente incorporou essa 

lógica nas suas Cláusulas 22 e 46.2, estabelecendo, ainda, a necessidade de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro em caso de suas ocorrências (Cláusula 46.7 do Contrato de 

Concessão).  

Cabe frisar que, embora a alocação expressa de determinados riscos do Poder 

Concedente conste da Cláusula referente à Revisão Extraordinária do Contrato de Concessão, 

não há óbice algum à invocação pela Concessionária, em sede de Revisão Ordinária, do seu 

direito a ser compensada por eventos passados que materializaram tais riscos. Isso porque a 

Cláusula 21.1 do Contrato de Concessão estabelece um procedimento de Revisão Ordinária com 

escopo abrangente, voltado a avaliar o equilíbrio econômico-financeiro contratual tanto 

retrospectivamente, saneando eventuais desequilíbrios passados, quanto prospectivamente, 

adequando o Contrato de Concessão ao momento atual e às projeções futuras, objetivando, 

assim, a atualização da equação econômico-financeira. Ou seja, a revisão ordinária permite uma 

avaliação e realinhamento global do Contrato de Concessão, não se limitando à recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro decorrente da materialização de eventos de desequilíbrio. 

Veja-se o texto da Cláusula 21.1:  

“CLÁUSULA 21 - REVISÃO ORDINÁRIA 

21.1. Observado o disposto no item 21.2., as partes promoverão a 

REVISÃO ordinária do CONTRATO a cada 4 (quatro) anos, sendo que a primeira 

REVISÃO será promovida após 4 (quatro) anos contados da data de assinatura 

do CONTRATO, e, a partir desta data, a cada 4 (quatro) anos, objetivando a 

 
11 A teoria da imprevisão diz respeito aos eventos que constituem álea extraordinária econômica, por se referirem a 
ocorrências de natureza econômica, imprevisível, superveniente e extracontratual, e que não podem ser imputadas 
às partes contratantes, mas desequilibram o contrato. Seu fundamento teórico é a cláusula rebus sic stantibus, que 
determina o cumprimento do contrato enquanto presentes as mesmas condições do momento da contratação, de 
modo que, alteradas essas circunstâncias, as partes ficariam liberadas do cumprimento da avença. No Contrato de 
Concessão, a teoria da imprevisão está cunhada como “interferências imprevistas”. 

12 O fato do príncipe é o fato extracontratual praticado pelo Poder Público que produz efeitos sobre o contrato 
administrativo. 

13 Caso fortuito ou força maior são eventos imprevisíveis e inevitáveis ou previsíveis, mas de consequências 
incalculáveis. 
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distribuição de ganhos de produtividade com os USUÁRIOS, a reavaliação das 

condições de mercado e das projeções e estimativas de consumo e medição 

inicialmente previstas no ANEXO IV do EDITAL, que também será o momento de 

ajustes que captem possíveis distorções, para mais ou para menos, nos custos 

dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, nas metas previstas no PLANO DE 

SANEAMENTO BÁSICO, nos insumos em geral, consoante as disposições deste 

CONTRATO e seus Anexos, bem como nas PROPOSTAS apresentadas pela 

LICITANTE VENCEDORA, que sejam decorrentes de perdas justificáveis ou ganhos 

(tecnológicos ou de produtividade) na exploração dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ÁGUA E ESGOTO”.  

Essa previsão contratual encontra fundamento em diversos dispositivos legais que 

estabelecem a necessidade de se definir, em contrato, mecanismos de revisão periódica das 

condições e premissas que informam a Concessão de serviços públicos, com o objetivo de se 

aferir se sua equação econômico-financeira se encontra em estado de equilíbrio. A Lei Federal 

nº 8.987/1995, por exemplo, possui diferentes normas que indicam os procedimentos de 

revisão da tarifa como cláusulas obrigatórias nos contratos de Concessão de serviços públicos 

(art. 9º, § 2º; art. 18, inciso VIII; art. 23, inciso IV; e 29, inciso V).14 Na mesma linha, o 38 da Lei 

Federal nº 11.455/2011 ressalta a importância de se estabelecer mecanismos de revisão 

ordinária do contrato de Concessão.15 

Nesse contexto, é possível destacar três frentes quanto ao objeto da presente 1ª RTO 

que fizeram parte da conceituação central do pedido da Concessionária:  

(i) O reequilíbrio dos eventos de desequilíbrio passados;  

 
14 Lei Federal nº 8.987/1995: “Art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da 

proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. (...) 
§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-
financeiro. (...) Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os 
critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: (...) VIII - os 
critérios de reajuste e revisão da tarifa; (...) Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de Concessão as relativas: 
(...) IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas; (...)   Art. 29. 
Incumbe ao poder concedente: (...) V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das 
normas pertinentes e do contrato;”. 

15 Lei Federal nº 11.445/2011: “Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições 
da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos 
de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;; (...)”.;”. 
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(ii) O reequilíbrio pelas alterações impostas pelo Poder Concedente e pela ARSEC 

por meio do 2º Termo Aditivo;  

(iii) A revisão contratual para atualizar as premissas e condições contratuais à 

realidade verificada pela Concessionária e projetada realisticamente para o 

restante do prazo contratual.  

Assim, a Concessionária pleiteou, na presente revisão ordinária, não só seu direito à 

compensação no que tange a eventos passados de desequilíbrio e às imposições do 2º Termo 

Aditivo, como também almeja, como resguardada na cláusula 21.1, a reavaliação das condições 

de mercado e das projeções e estimativas de consumo e medição inicialmente previstas. Tal 

medida é necessária tendo em vista a expressiva divergência entre a premissas que 

fundamentaram a elaboração do Edital e seus Anexos e que embasaram as Propostas Técnica e 

Comercial apresentadas e as condições efetivamente verificadas pela Concessionária a partir da 

assunção da operação, expostas ao longo do Relatório Técnico previamente apresentado.  

Entretanto, em seu relatório, a FGV em diferentes momentos desconsidera que, como 

exposto acima, a revisão ordinária é precisamente o momento em que se deve promover uma 

avaliação e realinhamento global do Contrato de Concessão, adequando-o ao momento atual e 

às projeções futuras, objetivando a atualização da equação econômico-financeira. Essa 

adequação foi apenas parcial, ao ajustar as premissas de mercado e consumo, como indicado 

pela atualização do PMSB em 2019. Nesse contexto, ao não corrigir determinadas premissas, o 

relatório da FGV tem por efeito atribuir determinados riscos, indevidamente, à Concessionária.  

Por exemplo, a variação dos preços de insumos entre o início da operação pela 

Concessionária e a 1ª RTO é risco atribuído pelo Contrato de Concessão à Concessionária. 

Contudo, no momento da 1ª RTO deve-se adequar os preços dos insumos para efeito de cálculo 

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato aos preços de mercado, conforme previsto no 

Contrato de Concessão. A não adequação desses preços lança sobre o concessionário 

indevidamente o risco de diferença entre o preço previsto na sua Proposta Comercial e o preço 

efetivo desses insumos no mercado. Nesse sentido, a metodologia adotada pela FGV para a 1ª 

RTO distorce a distribuição de riscos do Contrato de Concessão. 
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O argumento da FGV para não considerar parâmetros de preço de mercado para os anos 

futuros da concessão (a partir do ano 9) é o fato da ARSEC não ter validado novos parâmetros 

de preço. Ora, é objeto da revisão ordinária realizar a validação desses parâmetros de preço. A 

Concessionária fez a sua parte ao propor, no Plano Diretor, novos parâmetros de preço 

alinhados com os de mercado. Foram esses parâmetros que foram considerados no pleito de 

revisão ordinária da Concessionária. 

Portanto, o argumento da FGV apenas evidencia a omissão da ARSEC (e eventualmente 

da própria FGV) em realizar o trabalho de validação dos novos parâmetros de custo a serem 

considerados a partir do ano 9 da concessão. Como já mencionado, essa omissão causa ônus 

indevidos para a Concessionária, carreia para ela riscos que não lhe foram atribuídos pelo 

Contrato de Concessão.  

Outra omissão da FGV deu-se em relação à projeção de volume de esgoto. Como a 

Proposta Comercial não previa a existência de infiltração nas redes de esgoto, o pedido de 

reequilíbrio da Concessionária na revisão ordinária propôs a inclusão dessa métrica, comum a 

esse tipo de projeção. A FGV critica a métrica proposta pela Concessionaria e, ao invés de propor 

métrica alternativa, simplesmente exclui o item do cálculo. Uma vez mais a FGV desconsiderou 

que a revisão ordinária é o momento contratual para a correção das distorções presentes na 

Proposta Comercial. Parece não ter percebido que a omissão em corrigir essas distorções lança 

sobre a Concessionária riscos que ela não assumiu no Contrato de Concessão e desrespeita a 

cláusula 21 – REVISÃO ORDINÁRIA, do contrato de concessão, que estabeleceu a Revisão 

Ordinária como o momento de reavaliação das condições de mercado, projeções e estimativas 

de consumo e medição, inicialmente previstas, e de ajustes das distorções, para mais ou para 

menos, nos custos dos serviços, metas e insumos em geral. 

Nos itens seguintes são apontados os principais exemplos presentes no relatório da FGV 

quanto às omissões relativas às necessárias correções de premissas. Quanto às Receitas, será 

detalhada a desconsideração das isenções a partir do ano 8 (item 5.2.1). Quanto às Despesas, 

destacar-se-á a questão do volume de esgoto para cálculo dos consumos de energia elétrica e 

químicos (item 5.3.1). No que tange aos investimentos, serão expostos os problemas relativos à 

desconsideração do Plano Diretor da Concessionária (item 5.4.1), à desconsideração da 
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distorção na concepção do projeto de engenharia (item 5.4.2) e à distorção em custos unitários 

não avaliada (item 5.4.3). Finalmente, será apresentado o efeito decorrente da incorporação de 

referidas omissões (item 5.5).  

 

5.2 Receitas 

5.2.1 Desconsideração das isenções a partir do ano 8 

Consoante relatado no Relatório Técnico apresentado pela Águas Cuiabá no 

procedimento de Revisão Tarifária Ordinária, um dos eventos de desequilíbrio que atingiu o 

contrato de concessão foi a imposição à Concessionária de isenções de caráter personalíssimo, 

de responsabilidade do Poder Concedente, que não constavam no Contrato de Concessão. 

Conforme descrito no item 3.4.1 do Relatório Técnico da Concessionária, bem como no parecer 

jurídico que acompanhou referido relatório (Anexo B), em 31/10/2013 a Concessionária foi 

notificada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água 

e Esgotamento Sanitário do Município (“AMAES”) com o Ofício Circular 594/AMAES/2013, por 

meio do qual a Agência Reguladora encaminhou o parecer conclusivo 041/GAB/PAAL/2013, de 

lavra da Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá ("PGM"). Esse documento opinou pela 

necessidade de observância, pela Concessionária, das isenções tarifárias veiculadas pelas 

seguintes leis municipais:  

(i) A Lei Municipal nº 4.502/2003, que previa a isenção do pagamento dos serviços 

de abastecimento de água fornecido pela Agência Municipal de Saneamento aos 

mini-estádios municipais e demais áreas de lazer do Município; e 

(ii) A Lei Municipal nº 5.121/2008, que em seu artigo 1º, prevê a isenção dos 

serviços de abastecimento de água, fornecidos pela SANECAP, aos imóveis em 

que funcionem centros comunitários, clubes de mães, centros de convivência 

de idosos, creches, igrejas e locais de cultos religiosos e suas liturgias, entidades 

filantrópicas sem fins lucrativos, que trabalhem com crianças e adolescentes, 

com sede no Município. 
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Ao se posicionar, a própria PGM reconheceu que tais isenções não estão contidas no 

Contrato de Concessão e seus anexos. Contudo, por remeter ao objeto da Concessão e destinar-

se à concretização de política pública devidamente estipulada em leis ordinárias, o disposto nas 

citadas leis subsistiria em face da Concessionária, mesmo que ela não tenha sido a destinatária 

da promulgação de tais normas. Assim, sem que houvesse qualquer previsão entre a condições 

e premissas apresentadas no Edital durante a licitação, nem no Contrato de Concessão assinado, 

a Concessionária passou a ser obrigada a fornecer os serviços de água e esgoto gratuitamente 

às economias que se encaixam nos perfis descritos pelas referidas Leis Municipais.  

Nesse contexto, é possível afirmar que ocorreu alteração unilateral do Contrato de 

Concessão, visto que foi imposto à Concessionária a obrigação de fornecimento de água isento 

de cobrança de tarifa com fundamento na Lei Municipal nº 4.502/2003 e na Lei Municipal nº 

5.121/2008, que, respectivamente, continham disposições direcionadas à Agência Municipal de 

Saneamento e à SANECAP,  e não à Concessionária. À Concessionária foram impostas, portanto, 

isenções de caráter personalíssimo, cujas normas veiculadoras direcionam a obrigação de 

fornecimento gratuito de água a entidades vinculadas ao poder público, e não a uma 

concessionária de serviços públicos. Inquestionável, pois, a caracterização do evento de 

desequilíbrio, visto que (i) tais isenções não foram consideradas originalmente na Concessão, 

sendo a ela inaplicáveis ainda que as leis que as veiculam estivessem formalmente vigentes, (ii) 

e que foram impostas posteriormente pelo Poder Concedente ou pela Agência Reguladora. 

Assim, deve-se considerar o referido evento no que tange ao pleito de reequilíbrio na revisão 

ordinária.  

O relatório da FGV reconhece que assiste razão à Concessionária e confirma a tese 

apresentada no Relatório Técnico (v. páginas 29-32 do documento da FGV). Afirma a FGV que:  

“realmente, tanto as normas editadas no passado quanto a recente Lei 

Municipal nº 5.121/2008, que atualmente fundamentam a exigência de 

concessão de isenções pela Concessionária, tem o caráter personalíssimo, e, 

portanto, não deveriam vincular a atual prestadora dos serviços de água e 

esgoto, razão pela qual, procede o pleito de inclusão deste evento na 1ª Revisão 

Ordinária, para fins de reequilíbrio contratual com base nas cláusulas 21.1 e 

22.1, ambas do Contrato de Concessão’.  
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Ainda, afirma a FGV que:  

“A partir da análise jurídica do pleito de desequilíbrio, relativo à isenções 

tarifárias concedidas, considerando-se a pertinência do direito pleiteado pela 

Concessionária, referente à compensação oriunda da concessão de isenções 

tarifárias concedidas por meio de legislação municipal (Lei Municipal nº 

3.940/1999; Lei Municipal nº 4.502/2003 e Lei Municipal nº 5.121/2008), 

verificou-se que as mesmas não estão presentes nos documentos originais da 

licitação e a Concessionária foi notificada pela AMAES em 31/10/2013 quanto a 

necessidade de seu atendimento. Sendo assim, os valores apresentados serão 

devidamente considerados para reequilíbrio nesta 1ª. RTO”.  

Entretanto, a FGV limitou-se a incluir, em seu modelo, apenas os valores referentes aos 

anos 1 (um) a 7 (sete) do contrato do Contrato de Concessão, sugerindo que não se efetuasse 

nenhum lançamento futuro quanto às isenções. A Concessionária, em contrapartida, havia 

lançado, no cálculo do Fluxo de Caixa de reequilíbrio apresentado, para os anos 8 a 30, uma 

estimativa equivalente às isenções tarifárias correspondente a 2,21% do faturamento, 

admitindo-se, coerentemente, a continuidade do benefício e projetando-o com base nos dados 

do último resultado (ano 7). 

Em sua argumentação nesse item, a FGV afirmou que “consultou a ARSEC sobre a 

eventual manutenção nos termos e parâmetros propostos para esse item, que após análise, 

estabeleceu-se que: 

a) Os resultados do presente estudo, serão apresentados ao Conselho 

Participativo da ARSEC e ao titular do Poder Concedente que, em conjunto, 

tomarão as necessárias deliberações para apresentação em Audiência Pública, 

objetivando a validação do estudo de reequilíbrio tarifário. A ARSEC pretende 

ainda apresentar (se autorizado pelo Poder Concedente), os eventuais impactos 

na tarifa de tais isenções ao Poder Legislativo Municipal, para que o este possa 

deliberar, eventualmente, sobre a redução, manutenção, ampliação e/ou 

extinção das isenções. 

b) Considerando-se o lapso de tempo que a demanda acima pode 

requerer (1 a 2 anos), sugere-se não efetuar nenhum lançamento futuro e o 

desequilíbrio gerado por esta isenção, seja analisado e quantificado a cada 

período de revisão ordinária, ou, eventualmente, incorporado aos cálculos 

anuais de reajuste tarifário de forma adicional a fórmula paramétrica já 

estabelecida, assim como o tema de “Bandeiras Tarifárias de Energia Elétrica”; 
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c) A ARSEC poderá estabelecer e definir procedimento regulatório 

específico objetivando a regulamentação para a concessão e/ou autorização do 

benefício de forma a exercer um maior controle e nova abordagem quanto a este 

quesito, que até então encontra-se totalmente sobe (sic!) critério e gestão 

apenas da Concessionária. Os critérios a serem estabelecidos, em se 

permanecendo a concessão das isenções poderão variar desde a limitação do 

consumo por unidade”. (grifos nossos) 

Em primeiro lugar, ressalta-se que deve ser incluído, no cálculo do reequilíbrio, ao 

menos as isenções relativas ao ano 8 da Concessão, considerando a continuidade, nesse ano, 

da imposição à Concessionária de isenções personalíssimas, não previstas no Edital nem no 

Contrato de Concessão, conforme reconhecido pela própria FGV.  

Além disso, é preciso ressaltar que modificações nas isenções ainda hoje impostas à 

Concessionária só poderiam ser aprovadas por meio de lei municipal e que não existe nenhum 

elemento objetivo, no momento atual, que aponte nessa direção. Nesse sentido, é bastante 

razoável incluir, no cálculo do desequilíbrio, a projeção das isenções também para o ano 9, 

tendo em vista, inclusive, as limitações típicas de um ano eleitoral e do início de mandato de 

vereadores, que dificultariam modificações nas atuais previsões legislativas.  

Ademais, destaca-se que a proposta da FGV de que o desequilíbrio gerado pelas 

isenções seja “incorporado aos cálculos anuais de reajuste tarifário de forma adicional a 

fórmula paramétrica já estabelecida” não se mostra possível, visto que, para tal, seria 

necessária a assinatura de um aditivo contratual. Assim, considerando-se a necessidade de a 

ARSEC definir métrica de cálculo para modificação da fórmula de reajuste tarifário e celebrar 

aditivo ao Contrato de Concessão, em função da métrica pactuada, também se justifica a 

inclusão das isenções projetadas pelo menos para o ano 9 no cálculo do desequilíbrio a ser feito 

por esta revisão ordinária.  

Mas novamente vale frisar que, como não há qualquer elemento objetivo que 

demonstre que haverá alteração legal, ou qualquer movimento até o presente no sentido de 

mudar a fórmula de reajuste anual da tarifa para incluir as isenções, a metodologia correta seria 

considerar no fluxo de caixa até o final da concessão essas isenções, de maneira a garantir que 
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a Concessionária seja devidamente compensada pelo custo de prestação desse serviço sem a 

devida remuneração. 

 

5.3 Despesas 

5.3.1 Volume de esgoto para cálculo dos consumos de energia elétrica e químicos com o 

sistema 

Na seção 2.7 do relatório da FGV há uma crítica sobre a proposta da Concessionária de 

forma de consideração da infiltração na projeção de volume de esgoto gerado, que, mais tarde, 

é utilizado como base de projeção dos consumos de energia elétrica e produtos químicos no 

Sistema de Esgotamento Sanitário.  

Em outro momento do relatório, na página 263 e 267, a FGV afirma: 

Verificando-se as vazões projetadas para fim de plano, a equipe da FGV, 

constatou que os 777 l/s pactuados no 2º TAC são suficientes para atender a 

demanda, conforme segue: 

 

• População final (Ano 30) = 701.553 habitantes  

• Índice de atendimento com esgoto tratado = 91%;  

• População atendida com sistema de esgoto (Ano 30) = 638.413 

habitantes  

• Per capita utilizado para esgoto = 160 l/habitante dia  

• Coeficiente de retorno esgoto/água = 0,8  

• Vazão média = 638.413 x 160 x 0,8 / 86.400 = 945,79 l/s  

• Infiltração considerada no pleito de reequilíbrio = 24% da 

vazão média = 226,99 l/s. (No PDE foi considerado o percentual 

de 15%);  

• Vazão média afluente às ETES = 1.172,78  

• Capacidade de Tratamento pré-existente = 820 l/s; e  

• Necessidade de ampliação = 352,78 l/s.  
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(Grifos nossos) 

No entanto, apesar da clara identificação do item e do reconhecimento da necessidade 

de considerar infiltração em projeções de sistemas de esgotos, a FGV, no seu cálculo de volume 

de esgoto gerado não apresenta nenhum valor relacionado às infiltrações. A alegação dada pela 

equipe da FGV na reunião do dia 13 de fevereiro de 2020 para tal omissão foi que a Proposta 

Comercial não apresentava nenhuma projeção de infiltração.  

Na medida em que é dever da ARSEC ajustar, no momento da Revisão Ordinária, as 

distorções havidas na Proposta Comercial Proposta, a ausência dos volumes de infiltração para 

a projeção dos custos do Sistema de Esgotamento Sanitário até o final da Concessão é contrária 

a alocação de riscos do Contrato. Nesse sentido, considera-se que há necessidade de considerar 

o índice de infiltração para estimar o volume de esgoto a ser tratado. 

5.4 Investimentos 

5.4.1 Omissão ao ignorar as distorções no Plano de Investimentos 

Em janeiro de 2018, a Águas Cuiabá contratou a Concremat Engenharia e Tecnologia S/A 

para realizar a revisão e atualização do seu Plano Diretor de Água, Esgoto e Lodo do Município 

de Cuiabá (PDAE). Essa atualização foi realizada segundo as diretrizes estabelecidas no artigo 19 

da Lei Nacional de Saneamento Básico nº 11.445/2007 e no Decreto nº 7.217/2010, que 

regulamentou a referida lei. A atualização do PDAE identificou a necessidade de se redefinirem 

os investimentos anteriormente planejados e sugeriu alterações no escopo do Plano 

Emergencial. Consequentemente, em abril de 2018, o Poder Concedente, a Águas Cuiabá e a 

ARSEC, em comum acordo e perante o MP-MT, formalizaram alterações ao Plano Emergencial 

do TAC, por meio de termo aditivo específico. 

A revisão e a atualização do PDAE pela Águas Cuiabá representaram um ponto 

fundamental de ajuste no Programa de Investimentos previsto originalmente pela Proposta 

Comercial da Concessão. Em primeiro lugar, porque o PDAE incorporou, para os anos 6 a 12 do 

Contrato de Concessão, os investimentos previstos no Plano Emergencial, considerado em sua 

versão revista e acordada pelas partes no âmbito do termo aditivo ao TAC. Em segundo lugar, 

porque o PDAE objetivou orientar todo o planejamento de investimentos dos demais anos do 
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Contrato de Concessão (anos 13 a 30), com a projeção de investimentos visando a atender ao 

crescimento vegetativo dos sistemas e às necessidades de melhorias e renovação de unidades 

operacionais. Destaca-se que a orçamentação destes empreendimentos considerou os 

quantitativos necessários à manutenção das metas regulatórias, as renovações de ativos 

previstas e os preços de referência de mercado.  

Nesse contexto, em seu relatório técnico no presente pleito de reequilíbrio, a 

Concessionária considerou, para seus cálculos, no período entre 7o ao 30o ano, os investimentos 

estabelecidos pelo PDAE, que incluem o Plano Emergencial definido no 2º Termo Aditivo.  A FGV, 

entretanto, desconsiderou as informações do PDAE em seu modelo, sob o argumento de os 

“valores de custos unitários utilizados pelo PDAE não terem sido objeto de avaliação regulatória 

por parte da ARSEC e também não terem sido homologados como parte integrante do Contrato 

de Concessão original e seus termos Aditivos, sendo, portanto, estudo interno da 

Concessionária, inobstante terem sido elaborados com base em Tabela SINAPI”. 

Ressalta-se, entretanto, que o fato de a ARSEC ainda não ter avaliado e homologado os 

custos e as balizas previstas no PDAE não é motivo suficiente para desconsiderá-lo por completo 

no pleito de reequilíbrio desta revisão ordinária. Isso porque, consoante já destacado 

previamente no item 5.1, a Revisão Ordinária é justamente o momento adequado para que a 

ARSEC realize essa validação regulatória, estabelecendo, em acordo com a Concessionária, um 

novo parâmetro de preços que sirva de baliza para investimentos futuros, tendo em vista as 

condições atuais de mercado. 

Conforme já exposto, o modelo regulatório da concessão em tela e a Cláusula 21.1 do 

Contrato de Concessão estabelecem o cabimento um procedimento de Revisão Ordinária com 

escopo abrangente, voltado a avaliar o equilíbrio econômico-financeiro contratual tanto 

retrospectivamente, saneando eventuais desequilíbrios passados, quanto prospectivamente, 

adequando o Contrato de Concessão ao momento atual e às projeções futuras, objetivando, 

assim, a atualização da equação econômico-financeira. Nesse sentido, para que sejam corrigidas 

as distorções verificadas e para que seja restituído o equilíbrio contratual de acordo com a 

matriz de risco pactuada, é fundamental que haja aprovação de um novo parâmetro de preços, 

definido em comum acordo entre a Concessionária e a ARSEC. 
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Ainda, destaca-se que os parâmetros utilizados para balizar o 2o Termo Aditivo e o TAC, 

posteriormente incorporados pelo PDAE, não foram aleatórios, mas sim fruto de acordo entre 

as partes, inclusive pelo fato de a Concessionária estar, à época, sob regime de intervenção. As 

premissas usadas foram definidas pelo Poder Concedente, com participação da ARSEC e da 

Concessionária, nessa época controlada pelo Poder Concedente, eis que ela estava sob 

intervenção. Trata-se, portanto, parâmetros de preços que foram sim objeto de validação pelo 

Poder Concedente e pela ARSEC.O próprio 2o Termo Aditivo assevera, na Cláusula 3.3.1, ao 

deixar claro que as premissas foram elaborados com informações que vieram da equipe técnica 

que era responsável pela operação da Concessionária durante a intervenção:  

“Cláusula 3.3.1: As metas e demais elementos vinculantes do Anexo I 

(PLANO DE INVESTIMENTOS EMERGENCIAIS) foram elaborados com base em 

informações fornecidas pela equipe técnica responsável pela operação da 

CONCESSIONÁRIA durante a INTERVENÇÃO, cuja aderência à realidade não pôde 

ser adequadamente checada pelo novos controladores da CONCESSIONÁRIA nos 

prazos necessários à elaboração do presente ADITIVO e seus anexos. As 

informações fornecidas constituem premissas básicas para a viabilidade das 

obrigações e metas referentes à execução do PLANO DE INVESTIMENTOS 

EMERGENCIAIS previstas nesse ADITIVO. A não confirmação dessas premissas 

demandará revisão pelas partes, em comum acordo, de todos os aspectos 

vinculantes eventualmente afetados no PLANO DE INVESTIMENTOS 

EMERGENCIAIS”.  

É evidente, pois, que as premissas usadas no 2º Termo Aditivo e no TAC, que o PDAE 

incorporou, não foram criadas pela Concessionária, mas, em sentido contrário, foram 

estabelecidas com base em informações obtidas sob o domínio do Poder Concedente, uma vez 

que ele tinha o controle da Concessionária no momento em que as informações foram 

fornecidas pela equipe técnica que mantinha a Concessionária em operação durante o período 

de intervenção. Nesse contexto, torna-se ainda mais adequada a utilização das referências de 

preço constantes do Plano Diretor como baliza na presente revisão ordinária para precificar os 

investimentos previstos a partir do ano 9 da concessão. 

 

DocuSign Envelope ID: 0181316C-E18F-4620-82BD-41ADA004C0E9



                                                     
 

 

     

77 

5.4.2 Distorção no projeto de engenharia   

Um aspecto importante que deve ser considerado no âmbito do escopo da Revisão 

Tarifaria Ordinária são as distorções verificadas no programa de investimentos da Concessão, 

sob o ponto de vista da concepção de engenharia das intervenções previstas para os sistemas 

existentes. 

 O primeiro ponto a ser destacado refere-se às obras executadas nos primeiros sete anos 

da concessão. A maioria das obras executadas não estavam previstas na Proposta Comercial, 

porque o contexto da situação dos sistemas, no início da operação, era diferente do cenário 

preestabelecido pelo Edital da Concessão. Isso obrigou a concessionária, pela própria 

necessidade de manter a continuidade de funcionamento dos sistemas, dentro dos requisitos 

estabelecidos para a prestação dos serviços, a executar um significativo programa de 

recuperação das instalações operacionais existentes, em detrimento da implantação de obras 

de ampliação da cobertura dos sistemas, notadamente as de esgotamento sanitário.  

Nesse contexto, vale destacar que os esforços iniciais da concessionária foram 

direcionados para equilibrar o abastecimento da cidade, por meio do incremento na capacidade 

de produção em 527 l/s, decorrentes de obras de recuperação e melhorias nas ETAs existentes 

e da execução de um amplo programa de padronização de redes e ligações de água. Em 2012, 

aproximadamente 55% da área atendida pela concessionária tinha um regime de abastecimento 

(24x00), ou seja, 24 horas com água e 24 horas sem água; essa realidade, em 2016, foi alterada 

para (24x24) ou seja, um regime de abastecimento de 24 horas ininterruptas, em quase 64% da 

área da concessão. 

A celebração do 2º Aditivo Contratual, que estabeleceu um programa de investimentos 

para os sete anos compreendidos entre 2016 e 2022 (anos 6 ao 12 da concessão), da ordem de 

R$ 1.120,4 milhões (em moeda de dezembro/2016), incluindo um Programa Emergencial de 

Retomada de Investimentos, para 30 meses, com investimentos em abastecimento de água (R$ 

92,1 milhões)  e em esgotamento sanitário (R$ 131,8 milhões), deve ser entendido como um 

primeiro sinal da necessidade de revisão da concepção de engenharia do programa de 

investimentos inicialmente estabelecido pela Proposta Comercial.  
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Os anos 06 e 07 da Concessão, que consideraram as intervenções já estabelecidas pelo 

2º Termo Aditivo, precisam ser identificados como um momento de transição do programa de 

investimentos da concessão, em particular do conjunto de obras e premissas definido por 

ocasião da Proposta Comercial.  Por exemplo, o fato de ter sido prevista, inicialmente na 

Proposta Comercial,  apenas uma elevatória de esgotos (com valor estimado de R$ 2 milhões –

maio/2011) para um sistema de coleta e transporte de mais de 2,2 milhões de metros 

representa uma distorção sob a ótica da engenharia, a qual foi em parte solucionada pela 2º 

Termo Aditivo, com um aporte adicional da ordem de  R$ 50 milhões (dez/2016) destinado às 

obras de estações elevatórias de esgotos e linhas de recalque; que em moeda da data da 

Proposta Comercial representou um aumento de 16,1 vezes o valor inicial previsto para esse 

componente. Isso demostra que o 2º Termo Aditivo foi um ponto de inflexão quanto a validade 

da proposta comercial para a definição dos investimentos futuros da concessão, dado o cenário 

verificado na operação do sistema. Isso também é valido para os custos unitários, uma vez que 

os valores da Proposta Comercial se mostram destoantes dos praticados no mercado. Assim, o 

valor do 2º Termo Aditivo deveria ser considerado na integra para o período de ano 6 ao 12 

da Concessão, e não em forma parcial como foi proposta pela FGV. 

Considerando o 2º Termo Aditivo como um momento de transição é necessário 

entender, também, que o programa de investimentos futuro não deve e nem pode ser o previsto 

inicialmente pela Proposta Comercial ou, apenas, o conjunto Proposta Comercial + 2º Termo 

Aditivo, existindo, portanto, a necessidade de revisar o plano futuro além do ano 12 da 

concessão com base na nova realidade de mercado, nas mudanças demográficas e urbanísticas 

da cidade, nos preços e tecnologias vigentes. Por exemplo, a realidade atual da engenharia, 

disponibiliza diversas tecnologias diferentes das que existiam no momento da Proposta 

Comercial e com valores distintos dos praticados na época, podendo ser mencionados, nesse 

contexto, os diversos processos de tratamento de esgotos, as técnicas de construção de 

reservatórios metálicos e as novas metodologias de identificação e redução de perdas de água, 

dentre outros exemplos. 

Ao apresentar a sua proposta para a revisão ordinária, a FGV não avalia a razoabilidade 

técnica dos investimentos futuros propostos no Plano Diretor de Água e Esgotos (investimentos, 
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quantitativos, custos unitários de mercado e momentos das intervenções) resultantes de um 

extenso trabalho de engenharia e modelagem hidráulica, ignorando que esse estudo é um  input 

importante para a melhoria da prestação dos serviços da concessão.  

Esta omissão da Fundação, com relação ao PDAE e o excessivo rigor de observar o 

conjunto de obras e os custos unitários desatualizados da Proposta Comercial, pode 

comprometer o alcance da presente revisão tarifaria ordinária, pois desdenha a necessidade de 

rever as distorções verificadas na concepção de engenharia proposta para os sistemas da 

concessão.   

 

5.4.3 Distorção em custos unitários não avaliada  

No modelo da FGV, na planilha “Investimentos”, entre as linhas 18 e 110, como também 

entre as de número 116 e 196 são alinhados os itens de serviços do contrato de concessão, com 

preços unitários e alguns quantitativos. 

Como já relatado em análises anteriores, a modelagem de investimentos da FGV foi 

desenvolvida, exclusivamente, tomando por base a Proposta Comercial (itens, quantitativos e 

custos unitários), adicionada de alguns investimentos – entendidos como complementares – 

constantes no 2º Termo Aditivo, com valores de dezembro 2016, convertidos para a moeda de 

maio de 2011. 

A FGV considerou os custos unitários da Proposta Comercial, ignorando que, em muitos 

casos, eles diferem significativamente dos utilizados na elaboração do 2º Termo Aditivo e no 

Plano Diretor apresentado pela Companhia.  A FGV não apresenta qualquer razão técnica capaz 

de justificar tal desconsideração, ainda que os novos valores tenham origem em pesquisas de 

mercado e que a RTO seja o momento oportuno para ajustar as eventuais distorções em custos 

e investimentos da Proposta Comercial. 

Lembramos que o Plano Diretor tem como uma das bases o SINAPI e que os preços 

medianos constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 

SINAPI são indicativos dos valores praticados no mercado. Adicionalmente, o Plano de 

investimento da empresa como todo estudo de engenharia, considera os atributos de um 

DocuSign Envelope ID: 0181316C-E18F-4620-82BD-41ADA004C0E9



                                                     
 

 

     

80 

orçamento (especificidade, temporalidade, aproximação e vinculação ao contrato) que exigem 

adaptações de composições referenciais padrão para ajustá-las à realidade da obra que se está 

orçando, na medida em que cada orçamento é único, em função das particularidades das obras, 

diversidades de canteiros, métodos executivos, localização, etc.  

A FGV em seu relatório simplesmente ignora essas questões, alegando que utilizou os 

preços da Proposta Comercial, mesmo dizendo que não conseguiu localizar suas composições 

desprezando assim, os novos preços apresentados. É mister apontar alguns pontos que 

demonstram ter sido a análise da FGV superficial sobre a estruturação dos preços e seus custos 

unitários, porque manteve descrições que exigem detalhamento para que se chegue a preços, 

como por exemplo: 

• Barragem e captação, apresentado como um só item e com preço global. Estas 

unidades, em qualquer projeto/obra de engenharia, são tratadas 

separadamente. Uma coisa é a barragem que represa a água para que se faça a 

captação. Ou seja, há vários tipos de barragens e de captações. Se no passado a 

proposta comercial assim apresentou o item e não se encontrou no presente 

uma justificativa técnica para tal procedimento, por que não fazer o correto 

agora na 1a RTO e conhecer os custos unitários para cada unidade? 

• Implantação do tratamento do lodo remete a um tratamento suplementar que 

pode ser feito em função de vazão ou mesmo volume de lodo, além da 

especificação da tecnologia adotada; 

• Proteção transientes, tem íntima relação com tecnologias de controle que a 

cada dia avançam; 

• Manutenção de CV como unidade de referência para obtenção de preço total 

comparado com preço unitário. Essa unidade não é utilizada na prática; 

• Itens com unidade “0” e valor global. Como manter uma situação destas? 

Deste modo, é importante apontar alguns dados de orçamentos apresentados em 

eventos públicos ou tabelas de referência, destacando a necessidade de considerar os preços 

unitários aderentes com as referências de mercado quando os valores da proposta comercial se 
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mostram muito distantes da prática atual.  Os valores servem para comparar com os que foram 

mantidos na planilha da FGV, reiterando que sendo meras comparações, tem, porém, o objetivo 

de comprovar. 

Assim, tem-se por exemplo: 

a. Expansão água.  

• ETA – Estação de Tratamento de água, 950 L/s, valor: R$ 35.000,00/L/s (R$ 

maio/2011). 

Tabela 18 – Orçamentos para ETA (R$ por L/s) 

 Data base 
estudo 

R$ do estudo 
R$ de maio/2011 
(ajuste por INCC) 

Proposta Comercial  mai/11 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 

ABCON 2017  jun/17 R$ 50.000,00 R$ 43.338,72 

PMI em Marechal Deodoro (Alagoas) jun/19 R$ 66.870,00 R$ 56.560,69 

 

• Reservação, 29.900 m3, valor: R$ 600,00/m3 (R$ maio/2011) 

Tabela 19 – Orçamentos para reservação (R$ por m³) 

 Data base 
estudo 

R$ do estudo 
R$ de maio/2011 
(ajuste por INCC) 

Proposta Comercial Concessionária mai/11 R$ 600,00 R$ 600,00 

ABCON 2017 (para vol. > 6.000 m³)* jun/17 R$ 1.000,00 R$ 866,77 

PMI em Marechal Deodoro (Alagoas)** jun/19 R$ 1.692,00 R$ 1.431,15 

(*) Observe-se que esta comparação está contaminada pelo próprio número da tabela da FGV que indica um volume 

que pode corresponder ao total reservado em mais de um reservatório. É sabido que os preços variam em função da 

capacidade de reservação individual. (**) Reservatório de 200m³. 

• Rede de distribuição, 257.371m, valor de R$ 120,00/m (R$ maio/2011). 

Tabela 20 – Orçamentos para Rede de Distribuição (R$ por m³) 

 Data base 
estudo 

R$ do estudo 
R$ de maio/2011 
(ajuste por INCC) 

Proposta Comercial Concessionária mai/11 R$ 120,00 R$ 120,00 

ABCON 2017 (rua sem pavimento)* jun/17 R$ 253,95 R$ 220,12 

ABCON 2017 (rua com pavimento) jun/17 R$ 364,64 R$ 316,06 

PMI em Marechal Deodoro (Alagoas) jun/19 R$ 264,45 R$ 223,68 

DocuSign Envelope ID: 0181316C-E18F-4620-82BD-41ADA004C0E9



                                                     
 

 

     

82 

(*) Vala de 1,2 m de profundidade, tubo PVD DE FOFO DN 150. 

• Ligação completa, 40.703 un., valor R$ 220,00/un (R$ maio/2011). 

Tabela 21 – Orçamentos para Ligação Completa (R$ por un.) 

 Data base 
estudo 

R$ do estudo 
R$ de maio/2011 
(ajuste por INCC) 

Proposta Comercial Concessionária mai/11 R$ 220,00 R$ 220,00 

ABCON 2017 (com asfalto)* jun/17 R$ 776,86 R$ 673,36 

ABCON 2017 (sem asfalto)* jun/17 R$ 532,78 R$ 461,80 

(*) TUBO DE PEAD - DN 25 mm - com hidrômetro. 

 

b. EXPANSÃO DE ESGOTO 

• ETEs, 1.245 L/s, valor R$ 30.000,00/L/s (R$ maio/2011). 

Tabela 22 – Orçamentos para ETE (R$ por L/s) 

 Data base 
estudo 

R$ do estudo 
R$ de maio/2011 
(ajuste por INCC) 

Proposta Comercial Concessionária mai/11 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

ABCON 2017 (para vazões > 400 L/s) jun/17 R$ 160.000,00 R$ 138.683,89 

Foz do Brasil* jun/12 R$ 136.190,97 R$ 132.483,45 

Marechal Deodoro** jun/19 R$ 85.000,00 R$ 71.895,60 

Campo Grande/MS mai/12 R$ 288.392,00 R$ 281.316,50 

(*) ETE de grande porte. (**) ETE de 40 L/s. 

• Rede coletoras e coletores tronco, 784.782 m, R$ 180,00/m. 

Tabela 23 – Orçamentos para Rede Coletora e Coletores Tronco (R$ por m) 

Rede Coletora (R$ por m) 
Data 
base 

estudo 
R$ do estudo 

R$ de maio/2011 
(ajuste por INCC) 

Proposta Comercial Concessionária mai/11 R$ 180,00 R$ 180,00 

ABCON 2017 (vala de 1,01 m a 1,25 m)* jun/17 R$ 346,68 R$ 300,49 

ABCON 2017 (vala de até 1,00 m)* jun/17 R$ 322,69 R$ 279,70 

(*) Rede Coletora - TUBO DE PVC - DN 150mm. 
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Os números anteriormente apresentados poderiam ser acrescidos de outros, para 

atestar que a falta de avaliação dos preços unitários apresentados pela concessionária provoca, 

sim, uma distorção que foi totalmente ignorada pela FGV. 

Adicionalmente, vale ressaltar que a FGV desprezou também a comparação dos preços 

unitários da Proposta Comercial, com os previstos no PDAE – e sua aplicação na 1ª RTO. Nesse 

caso, convém destacar, com base na Planilha Plano de Investimentos Projetados do PDAE, aba 

de "custos unitários - esgoto", o seguinte exemplo: 

• Rede coletora (RC), adotando tubo PVC de 150 mm que é muito usado. 

Tabela 24 – Orçamentos para Rede Coletora (R$ por m) 

Rede Coletora - RC (R$ por m) 
Data base 

estudo 
R$ do estudo 

R$ de maio/2011 
(ajuste por INCC) 

ABCON 2017 (prof. De 1,0 m) jun/17 R$ 338,67 R$ 293,55 

ABCON 2017 (prof. entre 3,01 e 4,5 m) jun/17 R$ 647,92 R$ 561,60 

PDAE da Águas Cuiabá (Concremat) ago/18 R$ 572,04 R$ 488,69 

 

No caso de estações de tratamento de esgotos, o custo unitário é diretamente 

relacionado ao tipo de processo de tratamento utilizado, ao alcance da remoção pretendida 

(tratamento secundário ou terciário) e à capacidade individual da unidade de tratamento. 

Segundo as premissas da ABCON (tecnologia de tratamento de esgoto por aeração prolongada 

com lodos ativados; custos com fundação direta, obras civis, equipamentos, montagem 

eletromecânica e urbanização; implantação da fase de desidratação do lodo, não considerada 

fase de secagem) o custo para tratamento de  1.800 l/s é da ordem de R$ 160.000,00/L/s e, se 

for considerando a vazão da ETE Dom Aquino, na ampliação para 350 L/s, esse custo unitário 

sobe para R$ 180.000,00/L/s. À título de comparação, o custo unitário previsto na PC é de R$ 

30.000,00/L/s. 

O que se observa é que existem pontos relevantes a partir das premissas, que tornam 

individualizadas as formas de determinar o preço, como por exemplo: 

• Tipo de pavimento, solo e profundidade de escavação; 
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• Tipo de tratamento e de ETE, por exemplo UASB e DAFA + Lodo Ativado + Lagoa 

ou aeração prolongada mais lodo ativado, etc.; 

• Tipo de construção da unidade ou tecnologia adotada; 

• Prazo de execução.  

Ou seja, só com as comparações feitas, se constata que tem que haver composições 

atuais. As curvas paramétricas como as usadas no PDAE são uma maneira real e se pode testar 

para uma ETE tipo UASB seguida de lodo ativado usando a fórmula, que se obteria o valor de R$ 

206.000,00/L/s. 

À luz dos exemplos conhecidos, pode-se dizer que o PDAE tem preços realistas, mas 

ressalva-se que é preciso ter premissas a serem seguidas para que se possa fazer comparação. 

No caso da FGV, prejudica a análise ao não avaliar os preços unitários calculados. 

 

5.5 Efeito da incorporação das omissões 

A incorporação das omissões, em uma proposta de Revisão Ordinária livre de erros e 

inconsistência, resulta no próprio pedido da Concessionária em agosto de 2019. Esse pedido 

evidenciou a existência de um desequilíbrio de 178 milhões de reais negativos em Valor Presente 

Líquido (a taxa de 11,57%) na data de início da concessão e em moeda de maio de 2011, que 

deveria ser compensado por um único ajuste tarifário real de 49,44% no início do ano 8 da 

Concessão. 

 

6. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, é evidente a necessidade de se corrigirem os gravíssimos erros de 

cálculo e de premissas, bem como as contradições internas e as omissões presentes no 

documento “Análise da Avaliação das Condições Econômico-financeiras e Técnico-operacionais 

do Pleito da Concessionária Águas Cuiabá e do Poder Concedente”, elaborado pela FGV. Os 

diversos erros e inconsistências presentes no relatório da FGV impedem o cálculo correto do 
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montante de desequilíbrio do contrato de concessão, bem como turvam a justa apreciação do 

pleito da Concessionária nesta 1ª RTO.   

Como já documentado, o relatório da FGV possui diversos erros de cálculo que 

distorcem o modelo de fluxo de caixa utilizado e dificultam a compreensão das consequências 

das premissas, decisões e cenários sugeridos. Foram identificados, por exemplo, no relatório da 

FGV, erros no trânsito entre valores em “moeda corrente” e valores em “moeda da Proposta 

Comercial” (maio de 2011), acarretando cálculos equivocados de receitas, despesas, impostos e 

investimentos. Além disso, diversos erros foram encontrados no que diz respeito ao processo 

de inflacionar e deflacionar os valores que alimentam o fluxo de caixa em “moeda da Proposta 

Comercial”, distorcendo o cálculo do equilíbrio do contrato de concessão.  

Ainda, a FGV ignorou o efeito de sazonalidade do consumo de energia para o cálculo do 

custo com bandeiras tarifárias, errou a fórmula para o cálculo do efeito da distribuição de água 

gratuita por caminhões pipa, ao confundir e trocar a tarifa média de água pela de esgoto, e 

cometeu erros matemáticos associados à simples aplicação de fórmulas de cálculo, como no 

caso dos investimentos. 

Dados os erros de cálculo presentes no documento produzido pela FGV, é difícil ter 

clareza, por exemplo, sobre os impactos efetivos das discussões sobre premissas do relatório. A 

alteração de premissas no relatório produz impactos numéricos equivocados por decorrência 

desses erros de cálculo. Além disso, tendo em vista a alta inter-relação entre as variáveis que 

compõem o fluxo de caixa, qualquer erro de cálculo em uma delas tem um efeito propagador 

nas demais variáveis relacionadas, o que dificulta a rastreabilidade dos ajustes necessários para 

sua correção.  Nesse sentido, a Concessionaria reforça que os erros previamente elencados 

podem não abarcar a totalidade de equívocos da planilha de cálculo, uma vez que a 

compreensão da lógica de modelo e sua revisão exaustiva seria inexequível no prazo dado para 

sua análise.   

Nesse contexto, conclui-se, inexoravelmente, que o modelo de fluxo de caixa 

disponibilizado pela FGV tem resultado complexo e altamente vulnerável a erros de cálculo, 

gerando um resultado impreciso e equivocado. Assim, o modelo da FGV é atualmente 
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inadequado ao fim que se destina: a tomada de decisões sobre a revisão ordinária do Contrato 

de Concessão. 

Por isso, é indispensável corrigir os erros do modelo de maneira a viabilizar o 

entendimento adequado pela Concessionária das consequências das premissas e decisões 

sugeridas pela FGV. Sem isso, prejudica-se o próprio direito da concessionária de se manifestar 

e de exercer o direito à ampla defesa na esfera administrativa, visto que ela é obrigada a gastar 

boa parte do seu tempo tentando clarear os efeitos numéricos das decisões tomadas pela FGV, 

ao invés de partir de um modelo de fluxo de caixa que deixe evidente o procedimento e os 

efeitos das decisões adotadas 

Além dos erros de cálculo, foi identificada, no relatório da FGV, uma gama de 

contradições internas que ocasionaram incorreções diversas na análise do pedido de revisão 

ordinária da Concessionária. As inconsistências acima elencadas dizem respeito a argumentos 

utilizados pela FGV para a seleção de premissas que mostraram ser incoerentes com a tese 

central da proposta de 1ª RTO da Águas Cuiabá. Nesse sentido, percebe-se que, embora ressalte, 

repetidas vezes, a importância de serem mantidas as premissas da Proposta Comercial, a FGV, 

na prática, não se mostra fiel a essa tese, visto que em diferentes momentos utiliza os valores 

realizados, não os da Proposta Comercial.  

É o que ocorre, por exemplo, no cálculo do uso de produtos químicos e no cálculo da 

expansão e renovação de redes, ligações e hidrômetros. No relatório da FGV, ora vale o 

realizado, ora valem as premissas da Proposta Comercial, sem justificava plausível para isso, o 

que demonstra uma inconsistência interna e indica parcialidade evidente, uma vez que a FGV 

diverge da Proposta Comercial apenas em aspectos que de alguma forma prejudicam à 

Concessionária. 

Note-se que o respeito às premissas da Proposta Comercial é essencial para a 

preservação da distribuição de riscos prevista no Contrato de Concessão. A manutenção das 

premissas da Proposta Comercial no modelo usado pela FGV tem o efeito de a Concessionária 

se beneficiar caso ela tenha sido mais eficiente que o previsto na sua Proposta Comercial, e 

sofrer os ônus, arcar com as consequências, caso a Concessionária tenha sido menos eficiente 
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do que o previsto na sua Proposta Comercial. A desconsideração dessa premissa sem qualquer 

motivo aparente viola a distribuição de riscos contratual.   

Destaca-se que apenas o ajuste dos erros de cálculo somado ao das correções das 

inconsistências internas da FGV elencadas nesta manifestação modificam a conclusão da 

proposta de 1ª Revisão Ordinária da FGV, passando-se a ter a necessidade de um aumento real 

das tarifas de água e esgoto da Águas Cuiabá em 25,8570%. Quando considerada a inflação 

devida pela fórmula paramétrica do Contrato de Concessão esse aumento necessário é de 

33,4570%. Isto sem a correção das omissões e discussões que constam no pedido de Revisão 

Ordinária feito pelo Concessionária, mas não foram objeto de posicionamento fundamentado 

pela FGV ou ARSEC. 

Nesse sentido, o relatório da FGV, em diversos momentos, omitiu-se quanto à 

necessidade de se corrigirem premissas e distorções da Proposta Comercial. Consoante exposto, 

em seu relatório, a FGV em diferentes momentos desconsiderou que a revisão ordinária é, 

inclusive por previsão contratual expressa, precisamente o momento em que se deve promover 

uma avaliação e realinhamento global do Contrato de Concessão, adequando-o ao momento 

atual e às projeções futuras, objetivando a atualização da equação econômico-financeira.  

As omissões são os temas que a FGV, e consequentemente a ARSEC, decidiu não avaliar 

na Revisão Ordinária, mas que, no entendimento da Concessionária, são tópicos que a alocação 

de riscos contratuais permite a consideração. Assim, as omissões se caracterizam, portanto, 

como uma ausência de debate quanto aos ajustes necessários no modelo de equilíbrio 

contratual disposto na Proposta Comercial, o que acarreta a sua desconexão com a realidade 

técnico operacional dos serviços de saneamento em Cuiabá e à atribuição de determinados 

riscos, indevidamente, à Concessionária. 

Foi o que ocorreu, por exemplo, quando a FGV se omitiu no que tange à validação dos 

novos parâmetros de custo propostos pela Concessionária a serem considerados a partir do ano 

9 da concessão. A 1ª RTO é justamente o momento para se adequar os preços dos insumos para 

efeito de cálculo do equilíbrio econômico-financeiro do contrato aos preços de mercado, 

conforme previsto no Contrato de Concessão. A não adequação desses preços lança sobre o 

concessionário indevidamente o risco de diferença entre o preço previsto na sua Proposta 
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Comercial e o preço efetivo desses insumos no mercado. Nesse sentido, a metodologia adotada 

pela FGV para a 1ª RTO distorce a distribuição de riscos do Contrato de Concessão. 

Outra omissão da FGV deu-se em relação à projeção de volume de esgoto. Como a 

Proposta Comercial não previa a existência de infiltração nas redes de esgoto, o pedido de 

reequilíbrio da Concessionária na revisão ordinária propôs a inclusão dessa métrica, comum a 

esse tipo de projeção. A FGV critica a métrica proposta pela Concessionaria e, ao invés de propor 

métrica alternativa, simplesmente exclui o item de cálculo. Uma vez mais a FGV desconsiderou 

que a revisão ordinária é o momento contratual para a reavaliação das condições de mercado, 

projeções e estimativas de consumo e medição inicialmente previstas, e de ajustes das 

distorções, para mais ou para menos, nos custos dos serviços, metas e insumos em geral. 

Conclui-se, assim, que os erros de cálculo, as inconsistências internas e as omissões do 

relatório da FGV turvam os reais resultados das premissas (consistentes ou não) adotadas, 

distorcem o cálculo do montante de desequilíbrio e impedem a correta avaliação sobre opções 

de cenários realizada pela ARSEC. O ajuste de todos esses erros permitiria a conclusão 

inequívoca da adequação do pleito de reequilíbrio da Concessionária, que apontou para a 

existência de um desequilíbrio de 178 milhões de reais negativos em Valor Presente Líquido (a 

taxa de 11,57%) na data de início da concessão e em moeda de maio de 2011, que poderia ser 

convertido em um único ajuste tarifário real no início do ano 8 da Concessão de 49,44%. 

Nesse sentido, a Concessionária pugna pela necessidade premente de correção e 

adequação do relatório da FGV, a fim de que o documento fique livre de erros materiais e 

omissões, seja internamente coerente quanto as premissas de cálculo da 1ª RTO e possa 

adequadamente balizar o pleito de Revisão Ordinária da prestação de serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário no município de Cuiabá. 
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