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São Paulo, 29 de janeiro de 2018

A NOTA TÉCNICA METODOLÓGICA

Objetivos

Apresenta métricas
de cálculo da
tarifária média
máxima (P0) de
equilíbrio para os
quatro anos
referentes ao 2º ciclo
tarifário.

Apresentar proposta metodológica para a 2ª RTO da
Sabesp (2017-2020).

Determina os
componentes do
P0 que serão alvo
de ajuste
compensatório ao
final do ciclo

Apresenta nova
metodologia de
Reajustes
Tarifários Anuais
incorporando o
Fator-Q

Elenca alguns riscos
associados à
prestação de
serviços e aposta
aqueles que podem
ocasionar uma
Revisão Tarifária
Extraordinária (RTE)

Há aumento da transparência, que é um dos atributos de um bom ambiente regulatório.
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A NOTA TÉCNICA METODOLÓGICA

No entanto...

Critério de
cálculo do ajuste
compensatório
do 1º ciclo

Alguns temas ficaram totalmente fora do escopo da
Nota Técnica e somente serão apresentados/discutidos
mais tarde

Metodologia de
compensação
financeira
devido ao atraso
da conclusão da
2ª RTO

Adiado para Nota Técnica Final da 2ª RTO
(com CP prevista para iniciar em 23/03/18)

Revisão de
Estrutura Tarifária

Diretrizes para
aplicação do
fundo de
Pesquisa,
Desenvolvimento
e Inovação

Adiado para discussão durante o 2º ciclo
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No entanto...

Meta e trajetória de
perdas regulatórias
• Método para
determinação do ponto
ótimo.

Limite regulatório
para repasse a
Fundos Municipais
de Saneamento

Alguns temas que carecem de maior detalhamento na
Nota Técnica e somente serão apresentados/ discutidos
na NT Final, prevista para divulgação em 23/03/2018
Projeção dos custos
operacionais
• Critério para o cálculo
dos drivers (consumos
específicos e custos
unitários)

Mecanismo de
revisão do mercado
• Critério para definição
dos limites,
periodicidade, processo
e metodologia de
cálculo de reequilíbrio.

Fator-X

Fator-Q

• Alteração da amostra
requer detalhamento
metodológico (produtos,
paridade poder de
compra, tratamento
outliers e porte)

• Critério de cálculo dos
indicadores, pesos para
composição do índice e
metodologia para o
menu de metas

Ajuste
compensatório da
2ª RTO

Matriz de risco

• Método de cálculo,
tratamento da
circularidade e
dependências, liquidação
de valores e RTE

• Definição de ações a
partir dos riscos
mapeados (apenas 2
dos 41 tem tratamento
definido)
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CONCLUSÃO
Desafios adiante
Descrição
Prazos
curtos

Múltiplos
temas

Definições em
aberto

Prazo

CP e AP da proposta
metodológica

17/01 –
05/02/18

Publicação do Rel.
Circunstanciado e NT
Metodológica Final

27/02/18

CP e AP da proposta de P0
final

23/03 –
13/04/18

Publicação dos resultados
finais da 2ª RTO

10/05/18
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